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Editör’den

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde yıllık olarak 

yayınladığımız Bakırdan e-dergimizin ikinci sayısı ile okurlarımızın karşısında olmanın mutluluğu içindeyiz. Adamızın 

kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla birlikte içten bir edebiyat ilgi ve sevgisiyle bölümümüzde edebiyat eğitimi 

alan öğrencilerimizin dergimiz etrafında gösterdikleri bu üretme uğraşlarının; yaşamı öğrenme, edebiyat dilinin zevkiyle 

bezenme, sözcüklerle yazılan insanlık tarihini anlama, anlamlandırma, benzer çerçevede gelecek için sözcükler biriktirme 

telaşı olarak okunması arzusunda 2018-2019 sayısını gün yüzüne çıkardık. Bu sayıda da bölümümüz öğretim üyeleri olarak 

Kıbrıs’ta gelişen edebiyatı farklı cepheleriyle değerlendirecek bir ortam yaratma anlayışıyla, Türkiye’den ve dünyadan 

sesleri aynı platformda buluşturmanın evrensel dinamikliği içinde hareket ettik. Derginin yayınlanmasında teşvik ve yakın 

desteklerini gördüğümüz Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Halil Nadiri başta olmak üzere, değerli Dekanımız Prof. Dr. Metin 

Karadağ’a,  sözcükler, çizgiler ve renkleriyle Bakırdan’ı ortaya çıkaran Veysel Çolak’a, Nurduran Duman’a, Utku Varlık’a, 

Tamer Öncül’e,  Nafia Akdeniz’e, Senem Gökel’e, Selda Uygur’a, Hüseyin Bahca’ya, Leyla Çınar’a, Fatoş Silman’a, Yrd.Doç.

Dr. Haluk Öner’e, derginin görsel sanat danışmanlığını üstlenen Yrd.Doç. Dr. Ferhunde K. Öner’e, Bölüm Başkanımız Doç.Dr. 

Gürkan Gümüşatam’a, Dr. Gülden Sarı’ya ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkürü borç bilirim. 

Keyifli okumalar dileklerimle. 

Yrd.Doç.Dr. Mihrican AYLANÇ
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TANER BAYBARS’IN 
UZAK ÜLKESİ: KIBRIS 
Metin KARADAĞ

Taner Baybars 

Hayal kurmak, hayal dünyasında engin uzamlarda 

yaşamak, çocuk fıtratının en dikkat çeken yanlarındandır. 

Görüp, yaşadıklarının somut çerçevesinde “anlama”, “sezme” 

aşamalarına varamayan çocuk ruhu, büyüklerinden, 

çevresinden aldıklarını kendi büyülü dünyasında bambaşka 

bir biçimde algılayıp yeni evrenler yaratmada zengin 

enstrümanlar kullanabilir. Ünlü yazarlar,  şairler,  -özellikle 

yakın tarihlerde- çocukluklarına ilişkin anılarını, etkileşim an 

ve olgularını yazmaya başladılar. Öte yandan çok sayıdaki 

edebiyatçının çocukluklarını aktaran kitaplar da yayımlandı 

(M.N.Yardım, Edebiyatçılarımızın Çocukluk Anıları-İstanbul, 

2018). Neyzen Tevfik’in henüz yedi yaşındayken babası 

ile gittiği bir bahçede iki sufinin ney üflemesini görünce, 

bahçeden kestiği bir kamışla üflemeye başladığını ve neyzen 

olmaya karar verdiğini; Arif Nihat Asya’nın babasından miras 

kalan üç nesneden birinin Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 

Marifetnâme’si olduğunu;  beyin humması olan annesini 12 

yaşındayken hastanede görmeye giden Necip Fazıl’ın odada 

bulunan bir defterde okuduğu bir veremli kızın şiirinden çok 

etkilendiğini, annesinin de o anda, oğlunun şair olmasını ne 

kadar çok istediğini  bu kaynaktan izlemekteyiz. Necip Fazıl,  

geleceği biçimlendiren, sanat ve edebiyata engin ufuklar 

açan bu küçük kapıcıklar için şu yorumda bulunmuştu: 

Varlık hikmetimin kendisini bulmuştum (Yardım 2018).

Batı dünyasında da bu minval üzere ilginç anılar, 

edebiyat vadisine açılan kimi zaman şaşırtıcı, kimi zaman 

inanılmaz görünen olaylar kayıtlıdır. Dünyaca tanınan 

Amerikalı deneme ve roman yazarı, kuramcı, eleştirmen 

ve insan hakları savunucusu Susan Sontag (1933-2004), 

çocuk yaşlarında “çocuk dünyasının” gereksizliğine 

inandığını, akranları sokaklarda koştururken kendisinin 

Poe’nun şiirleri, Bronte’lerin ve Schopenhauer’in yazdıkları 

ile gün geçirdiğini ve dokuz yaşına vardığında da edebî 

yazılar ürettiğini belirtir. Dört sayfalık bir gazete çıkaran 

Sontag bunları beş sent karşılığında kendisi satar.  1899-

1986 yılları arasında yaşamış Arjantinli roman/hikâye ve 

deneme yazarı, şair ve çevirmen Borges, ilkokul sıralarında 

babasının binlerce kitaplık özel kütüphanesine dalmıştı 

ve 10 yaşındayken Oscar Wilde’ın Mutlu Prens adlı eserini 

İspanyolcaya çevirerek gazetede yayımlamıştı.

Çocukluk çağında yazar Paul Cuelho, akıl hastası 

diye ailesi tarafından defalarca hastaneye yatırılmış fakat 

Paul, sadece yazar olmak istediğini, buna izin vermelerini 

haykırmıştı. İlerleyen yıllarda tüm dünya, ünlü bir yazar 

olarak o süreçlerde yaşadıklarını kitaplarından öğrenecekti.  

Dünyanın en popüler korku öykülerinin yazarı Stefan King’in 

orta öğrenimi sırasında yazdıklarını arkadaşlarına sattığı, 

yazarlığının kaynağını da çok küçükken babasının garajında 

bulduğu eski kitaplara bağladığı bilinir (Yardım: 2018). 

Son örnek hepimizin aklına doğal olarak “Orhan Pamuk ve 

babasının bavulu” örneğini getirmiştir.

Psikopatoloji uzmanları pek çok edebiyatçının 

çocukluklarında başlayan toplumla, çevreyle 

uyuşmazlıklarının oluşturduğu ruhsal sorunların yaratıcılık 

süreçlerinde işlevsel olduğunu ileri sürmektedirler. Tam 

bir fikir birliği olmamasına karşın  Fyodor Dostoyevski’nin  

epilepsi (sara) hastası olması, Danimarkalı varoluşçu 

filozof ve yazar Soren Kierkegaard’ın sürekli depresyon 

içinde bulunması, Edgar Allan Poe’nun 15 yaşındayken 

kuzeniyle evlenmesi gibi pek çok örnek olay, çocukluk 

süreçlerinde yaşadıklarının yazarların  edebiyat vadisindeki 

yolculuklarında etken olduğunu göstermektedir. Belleğin 

gizli odaklarında kalmış küllenen anılar, mutluluk ya 
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da üzüntü kıvılcımları, sonraki yıllarda edebiyatçıların 

kaleminde geçmişle güncel arasında kurulan köprülerin 

ayakları olmuştur.

Kıbrıs’ta Lapta’nın Vavilya köyünde çocukluğunun ilk 

yıllarını yaşamış olan şair Taner Baybars çok genç yaşlarında 

ana yurdunu terk ederek İngiltere’ye göçmüş, bir daha da 

adasına ayak basmamıştır. 

Kültürlerarası ilişkilerin ve çokkültürlülüğün 

merkezinde kozmopolit kişiliğiyle ve çok dilli edebî üretimiyle 

evrensel bir sanatçı kimliği portresinin merkezindeki Taner 

Baybars, ”Uzak Ülke Bir Kıbrıs Çocukluğu”  adlı eserinde 

geçmişin sisli anlarında zamana takılmış anı kırıntılarından 

hareketle kimi zaman da etki oranında hayatının sonuna 

kadar unutamayacağı yaşadıklarını satırlara dökerken bir 

bakıma evrensel bir şair olma yolunun taşlarını ortaya 

koymuştur. 

Kitabının Türkçe baskısını anne ve babasına 

ithaf eden Baybars eserinde salt anılar yumağının akışını 

yansıtmakla kalmayıp dönemlerin yerel ve evrensel sosyal, 

tarihsel ve kültürel analizlerini de ortaya koymuştur. 

Böylelikle okur eseri bitirdiğinde gözleme dayanan resmî 

söylemin dışında bir Kıbrıs tarihçesiyle karşı karşıya 

olduğunu anlamaktadır. Eserin girişinde Lewic Caroll’ün:

“Alis! Çocuksu bir hikâyedir, alır

Ve öylesine bir zerafetle,

Yerleştirir ki onu, oraya; çocukluk düşlerinin kaynaştığı o yere,

Sırlı sarmallarında hafızanın.

Aynen seyyahın taşıyıp getirdiği solgun çiçek rengi gibidir

Ki çok uzak bir ülkede derlenmiş.”

şiirine yer verilmesi, kitabın yazılış amacını da bir bakıma 

ifşa etme amacını taşıdığını akla getirmektedir. Kitabın 

başında Sunuş Yerine başlığıyla yer alan Mehmet Yaşın’ın 

yazısında kitabın 1960’ların sonunda İngilizce yazılıp 1970’te 

Londra’da yayımlandığı belirtilmektedir. 

Kıbrıs’ın hafızalardan silinmiş özel bir zaman dilimini 

anlatan kitapta 1930’lardan 1940’ların sonlarına kadar 

adanın ve ada insanının bilinmeyen ya da unutulmuş mazisi 

kimi  zaman gerçek kişiler  ve hemen hepsi gerçeğe dayalı 

olay akışları içinde aktarılır. 

Mehmet Yaşın’ın ifadesiyle;  Elbet, bu bir tarih kitabı 

değil, sırf edebiyat olsun diye yazılmış bir anlatı da değil, ama 

şair olacağı çocukluğundan belli bir küçüğün son derece 

duyarlı, içten ve canlı bir dille anlatılan 11 yaşına kadarki 

anılarıdır. Onun gözünden, onun ağzından. Zaten o yaştan, 

yani 1947 yılından sonra, kendi şairliğinin bilincinde olarak 

yaşayacaktır (Baybars, 11). Baybars’ın Kıbrıs’tan (sadece 

Türk kökenliler değil, Elen, Ermeni, Maronit, Levanten 

kökenli bütün Kıbrıslılar arasında) çıkmış en parlak yazar 

olduğunu savunan Yaşın’ın kitabın çeviri öyküsü ve genel 

değerlendirmesinin özellikle okunması gerektiğinden salt 

O’nun; “Taner Baybars’ın bu kitabından, hem İngiltere’deki 

bazı GSE kurslarında hem de Kıbrıs’ın Rum tarafında İngilizce 

tedrisat yapan okullarda yıllardır yararlanılmaktayken, 

Türkiye’de, hele hele Kıbrıs’ın Türk tarafında değil okullarda 

kullanılması, Türkçeye bile çevrilmeyişi düşündürücüdür” 

düşüncesini aktararak Yusuf (mandarin) ekşi (limon), 

harnup, zeytin, şarap, efkalipto (okaliptus), helllim, uzo 

(zuk) ve rakı/şarap kokularına deniz ve balık lezzeti sinmiş 

kitabın sayfalarında gezinmeye; çokkültürlülüğün büyülü 

dünyasına göz atmaya geçilebilir. 

Yusuf (mandarin) kabuklarıyla simgesel yaratı 

dünyasına adım atan bir çocuğun bilimi, eğitimi yaşamının 

tek ve gerçek önderi/amacı kabul etmiş bir öğretmen 

babayla; Arap harfli masal, efsane kitaplarını gece uykulara 

dalıncaya kadar okuyan bir anneyle geçirdiği ilk günleri, 

hafızanın en çok zorlandığı anlardır. Lapta yakınlarındaki 

Vavilya (şimdiki Güzelyalı) köyünde sağlık fışkıran zeytinler, 

ovadan denize kulaç atan kolyandro kokuları, sertleşmiş 

keçi peyniri (hellim) ve gerçek buğday rengindeki, dumanı 

tüten taze ekmek o yılların çocuk ruhunda silinmeyen 

motifleridir. Minik Taner, babasının özel kütüphanesinden 

resimlerine bakmasına izin verilen çoğu yabancı dillerdeki 

kitaplardaki insan gibi giyinmiş hayvanlar, hayvanlar gibi 

çıplak insanlarla annesinin kendisine okuduğu resimsiz 

kitaplar arasında büyük farklar olduğunu sezinlemeye 

başlar. Annesinin masalları prensler, iblisler, prenseslerle 

canavarlar doludur (Baybars, 319).

1Uzak Ülke Bir Kıbrıs Çocukluğu. 1997. İngilizceden çeviren: Bahri Öcalan Düzgören. Yayına hazırlayan ve sunan: Mehmer Yaşın. Yapı Kredi Yayını. İstanbul.
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Güzelyalı (Vavilya)

Babasının okuduğu orijinal Mavi Sakal öyküsündeki 

ilk İngilizce sözcüklerden bazıları hafızasında çakılı kalır. 

Farklı bir dünyanın varlığını, adadakilerden başka insanların 

bir yerlerde olduğunu düşünmeye başlar (32-33).  Mangalın 

ızgarasında kızarmış ekmekle, külde kavrulmuş zeytinin 

tadı, minik beyninde tatlı heyecanlar yaratır. Ramazan 

ayında okunan Mevlit’te başı örtülü kadınların meclisindeki 

gülsuyu ve buhurdanlığın kokuları, mumların yarattığı 

titrek ışıklı mistik atmosfer, bayram günlerinde Girne Kapısı 

yakınlarındaki kavrulmuş çerezler, tatlı hamur işleri satan 

dükkânın çekiciliğinde çarkıfelekler, atlıkarıncalar ile çevre, 

bir şenliğe çevrilmektedir (47). Kurban Bayramı’nda bir 

oğlağın gözleri önünde kesilmesi, pek çok çocuk gibi Küçük 

Baybars’ın beyninde de farklı, karmaşık duygular yaratmıştır 

(50-51). Tanrı’ya kurban edilen hayvanın cennete gittiği ve 

orada sonsuza kadar mutlu yaşayacağı kendisine anlatılınca, 

cennette kuru fasulye ve kadayıfın olup olmadığını sorar. 

Cevap; vardır ve dilediği kadar yiyebileceğidir! Yaz aylarında 

okul kapandığından müdür olan baba ve aile, hem akraba 

ziyareti hem de kent yaşamına dâhil olmak için Lefkoşa’ya 

taşınırlar. Vavilya’dan çok farklı olarak 30’lu yılların atmosferi 

içinde permalı ve yapılı saçlar, uzun etekler, daracık bot gibi 

ayakkabılarla gezen kadınlar, açık hava kahvehanelerinden, 

özellikle Rum tarafındakilerden duyulan fokstrot, çarlistonlar, 

Ledra Caddesi’ndeki (Uzun Yol) gezintileri,  annesinin 

kullandığı Soir de Paris’in kokusu,  küçük Taner’in hafıza 

kuytularında olanca canlılıklarıyla yıllarca yaşayabilmiştir 

(65). Avrupa’da büyük harbin başlamak üzere olduğu yılların 

çocuk ruhunda yarattığı sarsıntılar, siren sesleri, büyüklerin 

pilli radyodan Ankara ya da Londra istasyonlarından haber 

dinleme gayretleri içinde, olup biteni anlamaya çalışan 

Taner için durum biraz da masallarda anlatılan serüvenler 

gibidir. (78-79). Kibrit kutusu adı verilen Austin marka 

otobüs ile yapılan Lapta yolculuklarında savaşın bin bir türlü 

rivayetleri, büyükler tarafından tekrarlanır. Lapta’ya dönüş, 

eşeklerle yapılan çeşitli yolculuklar, Rum komşu Sotiris’in 

karısı Vedia’nın yaptığı lezzetli yemekler sevinçler yaratırken, 

savaş hengâmesi içinde Yunanistan ve Ege adalarından savaş 

nedeniyle gelen mültecilerin perişan görüntüleri Taner’in 

körpe yüreğinde yaralar açar (92-93). Resmen başlamış 

olan savaş günlerinde babası ve arkadaşlarının “Yaşasın 

Churchil” diye kadeh kaldırdıklarını anımsar, sohbetin 

devamı Nasreddin Hoca ve Bektaşi fıkralarıyla sürer, gider. 

Kıbrıs insanı dünyayı saran savaş cehennemi içinde ufuktaki 

tehlikeyi sezinlemekle birlikte günlük yaşamının alışılmış 

düzenini bozmamıştır. Kitabın İkinci Bölümü babasının 

görev değişikliği nedeniyle Minareliköy’e taşınma ile başlar. 

Lapta’da dağ ve denizin cümle güzellikleri içinde doğmuş ve 

büyümüş olan, ilk arkadaşlıkların doyulmaz tadlarını tanımış 

olan Taner için, yıkıcı bir durumdur, üzüntü ve kızgınlıklar 

içindedir, tekrar Vavilya’ya dönmek için “Allah Babaya” hep 

dua eder (104-105). 

Lapta

Köy yaşamının o dönemlere has çeşitli uygulamaları 

kırsal kesim insanın toplum içindeki yerini yansıtırken, 

uzaktan sisli anılar eşliğinde sunulan ve köylüler tarafından 
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“şeher” diye anılan kentin manzaralarında kırsala göre 

daha kozmopolit, çok kültürlü bir hayat tanımlanır. Taner’in 

ilkokul anıları içinde sınıf arkadaşı Leyla’ya duyduğu “aşk”, 

en kalıcı olanıdır. Yaşam, Leyla merkezlidir; kokular, tadlar, 

gece ve gündüz, nefes almak Leyla’dır. Harp yıllarının her 

şeyin karneyle satıldığı yokluk günlerinde Leyla servettir, 

gizli/gizemli bir hazinedir. Savaşın adadaki en somut 

yansımalarından biri Limasol yakınlarında düşen ve pilotu 

esir alındığı söylenen Alman uçağına ait anlatılanlardır. 

Masalların kötü karakterleri sayfalardan fırlamış, küçük 

Taner’in mazbut dünyasına bir kâbus gibi düşmüştür. Bu 

hengâmede bir gün Lefkoşa’daki Kemal Bey’in (Kemal 

Rüstem) İngilizce eserlerin satıldığı kitapçı dükkânına 

gönderilen Taner, bambaşka bir dünyanın kapısını aralamıştır 

(115). Kendisine seçtiği Pal Sokağının Çocukları adlı kitabını 

yıllar sonra bile “kusursuz bir Macar hikâyesi” olarak 

nitelendirecek olan Taner, müptelâsı olduğu Türkiye’den 

gelen Çocuk Haftası adlı dergiyle de yazının farklı ufuklara 

yelken açmış edebî türleri tanımaya başlamıştır. Babasının 

gittiği kulübün yanında bulunan kitapçı Hikmet’in (Hikmet 

Afif Mopalar) dükkânı ikinci favori mekânı olur. Oraya gelen 

kişilerin sanat, edebiyat, siyaset konularındaki sohbet 

ve tartışmalarını dinledikçe kendi merkezinin dışındaki 

dünyanın boyutları karşısında şaşkınlığa düşer. Babasının 

en iyi arkadaşı Cemil Efendi’nin oğlu Vamık (Volkan) ile 

tanışması, Taner’e daha farklı açılımlar sağlayacaktır.  Vamık, 

adı Volkan olacak bir dergi çıkarma düşüncesindedir ve 

hayatında ilk kez kendisinden o dergi için yazı isteyince 

Taner, masalların “açıl susam açıl” mucizesine koşut bir 

dünyanın belirsiz, korku verici ama gizemli çekiciliğinde 

bir durumla karşı karşıya olduğunu sezinler. Köylüler 

arasında yaşamakla birlikte Vavilya’dan ayrılmış, kopartılmış, 

köksüz bir bitkinin şokunu yaşayan (121) Taner, artık 

“şeherli” kimliğinin üzerine oturtulduğunu görmektedir. 

Değirmenlik köyünde babasının götürdüğü kahve ve diğer 

sosyal mekânlarda farklı kişileri gören, anlatılanları dikkatle 

dinleyen Taner, bir gece İstanbul ziyaretini anlatan gençten 

Kemal Bey (Deniz) adında birini tanır. Bu şahsın Lefkoşa’da 

bir de kitapçı dükkânının olduğunu öğrenince -kendisine 

daha sonra sürekli olarak Çocuk Haftası dergisini getirecek 

olan- bu genç adama iyice ısınır. 

Taner’in gizli ama “derin” aşkı Leyla ile yaşadığı 

bir olay, çocuk ruhunda farklı etkiler, izler bırakır: Okulda 

tanıştığı kendisinden hayli büyükçe arkadaşı, bıçkın 

Özkul’un kışkırtmalarıyla bir gün ders arasında Leyla’yı 

sevdiğini söyleyerek kızın yanağına bir öpücük kondurur. 

Şaşıran ve utanan kızın ağlayışıyla sarsılan Taner’i bu sefer 

korkunun korkunç kolları sarmıştır.  Bu sarsıntıları silecek 

olan ise Vamık’tan gelen ve derginin birinci sayısının 

çıktığını bildiren mektubudur ve ikinci sayı için Taner’den 

“artık” bir şiir istenmektedir. Evlerine konuk oldukları 

Vamık’tan bir gece nasıl şiir yazılacağına dair bilgiler alır 

ve izleyen günlerde “Dört Mevsimde Bahçem” adlı ilk 

şiir denemesini üretir. Vamık’ın daha sonra Amerika’ya 

göçtüğünü, ünlü bir psikiyatrist olduğunu ve yıllar sonra 

Londra’da bir Kıbrıs lokantasında buluştuklarını kaydeden 

Taner, Hikmet Bey’in kitapçı dükkânında okuduğu çeşitli 

yayınlardan ve konuşulanlardan etkilenerek “artık bir Kıbrıslı 

olmaktan vazgeçtiğini” (139) söyler. Milliyetçi şiirler, öyküler, 

neredeyse tüm dünyada süren cehennemî savaş, körpe 

beyinde doğal savunma mekanizmalarını devreye sokar ve 

sonrasında Rum/Ermeni çocuklara bakış açısının değiştiğini 

anlar  (139). Taner bir müsamerede ilk kez sahnede kendi 

şiirini okur, sonrasında Vamık’ın yayımladığı Volkan’ın ikinci 

sayısında adını taşıyan ilk şiirini görür (144).

 Volkan Vamık 

Taner’in yaşamındaki olumsuzlukların sanki 

merkezinde duran Özkul’un kışkırtmalarıyla 8-10 

arkadaş,  “düşman” Rum çocuklarına saldırıp zayıf, çelimsiz 

Andrikko’yu esir alırlar. Özkul’un bu çocuğa saldırılarını 
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önlemeye çalışan Taner, arkadaşlarının saldırılarını 

durduramaz. Durumdan haberdar olan babaların olaya 

müdahalesiyle minik “fatihleri” ceza korkusu salar. Taner’in 

babası, ileride olabilecekleri sanki kestirmiş gibi, olayın 

çok kötü bir ilk örnek olduğuna dikkat çeker ve oğlunu ilk 

kez ağır şekilde cezalandırır; Rumlar’ın komşuları, dostları 

olduklarını söyler. Sonunda da elebaş Özkul ile tüm ilişkiler 

yasaklanır (167-168).

Babasının akşamları mutat hikâye okuma 

seanslarında bir gece anlatının kahramanı Sultan Baybars’tır. 

Öyküden çok etkilenen Taner, “bundan sonra benim 

soyadım Baybars’tır”der.  Babasının hayret ve kırgınlıkla 

karşı çıkmasına Taner;  “Vamık da Volkan soyadını seçti ve 

babası Cemil Efendi hiç karşı çıkmamıştı” diye ısrar eder. 

(172). Araya giren annenin çözümüyle o günden sonra 

Kıbrıs’tan ayrıldığı güne kadar şairimizin adı artık Taner 

Fikret Baybars olur. Yazarın ifadesiyle “Ama tuhaf olan şey 

şu ki, yıllar sonra küçük kardeşim, ondan sonra da babam 

ve annem Baybars ismini resmen seçip aldılar.  Evliyazâde 

soyadı öteki kardeşlere kaldı” (172). Savaş yıllarının yokluk 

ortamlarında bile Kıbrıs zengin doğasıyla insanlarına gıdalar 

sunmada hep cömert davranmıştır. Ancak o zamanlar pek 

bilinmeyen, yaygın olmayan bazı meyvelerin ilginç anıları 

kitapta yer alır. Bir tanıdığın bahçesinde Taner’in ilk kez 

gördüğü iki çileğin birini zevkle yemesi, ötekini ihtimamla 

saklayarak babasına gurur duyduğu bir armağan olarak 

sunması, babanın da aynı mutlulukla çileği ikiye ayırarak 

eşiyle paylaşması, savaş ortamlarının iç burkan ortamını 

gösterir (173). Öte yandan tüm yokluklar ve sıkıntılara karşın 

düğün-derneklerin geleneksel seyri, çocuk gözü ve ruhunun 

değerlendirmeleriyle dünü, bugüne bağlayan niteliklerle 

ortaya konulur (181). Doğa ritüellerine bağlı geleneksel 

uygulamalar vecize, atasözü ve özellikle Nasreddin Hoca 

fıkralarıyla güçlendirilerek, öğretici bir tutumla topluma yol 

gösterilir  (189).  Hala Sultan’ın kimliği ve ritüelleri, Hz. Ömer 

Türbesi, Bellapais, Salamis ve Afrodit Hamamları çocukluk 

anıları içinde ziyaret edilen ve tarihle bağlantıları hakkında 

söylencelerle kurgulu anılar, yılların ardından satırlara 

aktarılır (194). 

Türkiye’de tarikatların yasaklanmasıyla Lefkoşa’daki 

Mevlevihane’nin hayli ilgi gördüğü, turistlerin de mekânı 

sıkça ziyaret ettikleri vurgulanır.

 Lefkoşa Mevlevihanesi 

Lefkoşa’da kimi sokaklarda Bing Crosby şarkıları, 

piyano besteleri duyulurken Dede Efendi ve diğer klasik 

Türk müziği sedalarının yayılarak bu alanda da kozmopolit 

bir yapının varlığı sezilir. Vamık’ın verdiği bilgi ve öneriler 

kapsamında hece vezniyle şiir denemeleri yapan Taner’in 

Kıbrıs’taki kadın hamamlarıyla ilgili çocuksu gözlemleri 

de dönemin tipik yanlarından birini adetâ belgeler (207). 

Bitki kültürü bağlamında kına ve kiraz sapı çayının yaygın 

kullanım gelenekleri, (213) adanın geleneksel bitki/gıda 

birikiminde farklı boyutlar olarak ortaya konur (213). Taner 

ve arkadaşlarının ilkokulda bir Kitap Kulübü Fonu kurarak 

kitap kiralama işini kotarmaları, üzerinden uzun yıllar 

geçmesine karşın hayranlık ve saygıyla karşılanacak bir 

toplumsal hizmet eylemidir (213-214). 

Taner’in 1001 Gece Masalları’nın gizemli anlatılarına 

aşinalığı kafasında yer ederken büyüklerinin izniyle izlediği 

çocukluk yıllarının unutulmaz tiplerinden bir olarak takdim 

edilen Koççina’nın tertiplediği köy tiyatrosu, unutamadığı 

anıları arasındadır (237). Babasının armağanı Knut 

Hamsun’un Açlık adlı romanından çok etkilenen Taner, aynı 

günlerde okuldan bir kıza da âşık olduğundan artık şair 

olmaktan başka çaresi kalmadığına karar verir! (241)
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Terry Eaglton

 Lefkoşa yaz akşamlarının açık hava sinemalarının tiryakisi 

olan Taner’in çocukluk gözlemlerinde halkın, cümleten 

“eğitim/öğretim delisi” olarak nitelendirilmesi (249) dikkat 

çekicidir. İngiliz Okulu giriş sınavını üstün bir başarıyla 

kazanan Taner’e kültürel ve edebî açıdan yepyeni bir perde 

açılacaktır. 

Taner, geçmişle geleceğin buluştuğu bu anı, Kıbrıslı 

bir Türk köylüsünün İngiliz albaya üzüm hediye ettiğinde 

albayın “Very good” deyişini, üzümünün cinsi olarak 

algılayan ve sözcüğü “verigo” biçimiyle yaygınlaştıran ironi 

ile bağdaştırarak anılarının özel bir yerine koyar. Kulaktan 

duyma öğrenilmeye başlanan İngilizceyle yıllar sonra 

yazdığı şiirlere övgüler sıralanacak, örneğin ünlü edebiyat 

bilimcisi Tery Eaglton, “Baybars belirgin ve açıktır.  Anlam 
katmanları ile mecaz ve imgeler arasında sessizliği nasıl 
kullanacağını iyi bilir.” diyecektir.

Taner Baybars, bu eseriyle kuşkusuz Kıbrıs 

tarihi yazmadı. Belgelerin kuruluğundaki arşiv ya da 

dokümanların tutsağı olmadı. Ama sözcükler ağzından 

dökülmeye başladığından itibaren; yaşadığı doğanın her 

türlü varlıklarıyla iç içe olup ruh birlikteliğini kurduğu anlarla 

birlikte içindeki duygu tohumlarından evrenler kurmada 

gecikmedi. Hüzünlü bir yokluğun varsıllığa boğulmuş 

dünyasını bu kitabıyla doyumsuz lezzetlerle sunan Taner 

Baybars, ayrıldıktan sonra adasına hiç ayak basmamış ama 

çocukluk anılarıyla bize ada geçmişini parıltılı, büyüleyici, 

öğretici ve yol açıcı bir biçimde sunarak bu toprağın insanını, 

kültürünü özgün bir biçimde sunmuştur. Yazımız boyunca 

“çocukluk anıları”, dedik. Ama onlar, Baybars’ın da kitabının 

başına aldığı aşağıdaki dizelerde olduğu gibi öylesine 

anlamlı, öylesine değerli ki!

Biliyordu ki ölüm anı geldiğinde,
toparlamayı başaramamış olacaktı ne yazık ki,
bütün çocukluk anılarını bile.

(Jorge Luis Borges)

             Jorge Luis Borges
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Veysel ÇOLAK

BUZ VE ATEŞ

Dünya, ışığı yağmalanmış yıldız

İnsan çok uzak sana, yalın sevgiler.

Ey unutulan! Ölümden bir çelenk sana

bir derin boşluk, bir kocaman karanlık.

Üstümüzden geçiyor kanla yazılan tarih

çek koçanları, senetler, bankaların gölgesi

kuşların konduğu sesimde yok oluyor

karşılık olunca ömrüm bir ipoteğe

seni kaybeder ve bu yüzden ölürüm

ve bu yüzden hüküm de düşer.

Kırgınlıkların yurdu kalbim

savrulan bir sözsün, ürkek ve yalnız

bir oyuncağım ben de

çocukça bir izdüşüm,

tuttum kendimi kırdım işte

bir daha hiç onaramadım.

Ele geçirmek istediğin ne var

onların yerine koy kendini

bir dağ, bir nehir, bir ses olabilir bu.
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Nereden bileceksin, beklemenin

seni yaşamak olduğunu. Bağırsam duyuramam

yol eskidi, uzak düştü

ve ben durup dururken çaresiz, bıkkın

tutup seni seviyorum. Dilsiz bir tutku bu

durmadan düşmek gibi bir şey

çığlık çığlığa bir sessizlik ya da.

Kendimi anlatamadım. Seninle,

serpilecek gövdemi. Ne desem boş,

saçların yüzüme devrilmiyor

uzanıp önüme bırakıyorsun ne söylemişsem.

Ama bu ne aldatmaca? Nasıl bir ikilem?

Demek ki buz ve ateş! Bir yalanız ikimiz

unutulmuş o uzay masalından.

Bir sen vardın oysa

bir senin gözlerin kalmıştı

okyanustan iki damla

şimdi masmavi iki ayrılık onlar.

Sahi, renginde aşk olan bir çiçek nasıl solar?
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ÖYKÜ

Selda UYGUR

GÖZ, 
KERTENKELE VE KİTAPÇI 
VİTRİNLERİ

Siyah - beyaz yağmurlu bir kasaba. Çamurlu yolun bir tarafı 

ağaçlık.

Bu filmde zaman yok. Erkeklerin yün çorapları, kazakları var; 

kadınların da etekleri. Saçlar ıslak, düz, alınlara yapışmış, 

burunları üşümüş. Ağaçları kuru, herkes yalnız. Kepçe kulaklı, 

büyük dişli bir kız yalnızlığından, sevdiği tek şey olan kediyi 

öldürmüş. Kolunun altında ölü kedisi. Çamurlu yolda, gözleri 

aynı noktada durmadan yürüyor. Hiçbir filmde görmediğim. 

Acı bir yüzden ancak böyle geçer.

Kasabanın tahta masalı, karanlık barının camından, sigara 

dumanı altından zor seçilen insanlara bakıyor; ancak gözleri 

görünebildi.

Ama kolunun altında hep ölü kedisi. Bilme hissi artık onun 

değil. Sadece…

         Satantango / Bela Tarr

Aynadaki yüzüne baktı, pul pul, şiş gözkapaklarına. 

Dumanlı göz kalemini, uzun etkili rimelini olmayan 

kirpiklerine nasıl sürecek. Dili uzadı, kıvrıldı aynaya yapıştı.

Pençeli küçük elleri hep acıyan başına yapışıyor. İlk kez ne 

zaman kertenkele oldu? Bunu kendisi dışında kimsenin fark

etmemesine şaşırıyor. Yalnızca yüzü aynada göründüğünde. 

Kimse onun yansımasına bakmadı ki.

O ânı çok iyi biliyor. Anneannesinin öldüğü an. 

O anda boğazına bir yumru oturdu, içinden atamadı. 

Doktora gidip rapor almalı. İşe gidemeyecek. Sıra 

beklerken, badanası bembeyaz hastanenin duvarından 

küçük kahverengi bir kertenkele başına düştü. Üzerindeki 

küçük çekilişleri ve ağırlığı hissettiği anda ellerini saçlarına 

daldırıyor. Kertenkele önce siyah kaşe paltosunun koluna 

sıçrıyor, ardından yere düşüyor. Yanında oturan iki geveze 

kadın, korkmamasına hayret ediyorlar. Yürümekte zorluk 

çeken ihtiyar adam, kertenkeleyi çocuk çevikliğiyle sokağa 

gönderiyor. Anneannesi öldü demek ki. 

O günden sonra her sabah aynaya baktığında, 

başının üzerindeki küçük ağırlığı ve ürperme duygusunu 

hissediyor. Ağzından tavşan çıkaran bir adamın öyküsünü 

okumuştu yıllar önce. Mutlaka bir geçmişi, öyküsü olmalı. 

Böyle birdenbire… Kim ağzından tavşan çıkaran ve bu 

tavşanları gizlenmek zorunda kaldığı konukevlerinde 

öldüren adamı sever. Kim aynadan yansıyan bu puldan 

deriye dokunmak ister. Kendi öyküsünü bulacak. 

Göz kötüyü sevse

Başlangıçta görmeyen bir deniz canlısıydın, önce gözü 

aradın bulanık suların içinde, soğumamış evrenin en sıcak 

haliydin. Işığa koştun, yürüdün, umarak bekleyerek usul 

usul. Gözü buldun sonunda, önünde masmavi bir boşluk 

açıldı, boşluğu boydan boya turladın, içine batıp çıktın, 

çırpındın, ıslanmanın keyfine vardın, gözü buldun. Her şey 

o anda başladı.

Mesafeler uzadı, “vardın”. Uluma, inleme, çığlık, yakarış art 

arda yankılandı. Göz, antik mezarların içinde yitip giden, 

cama benzeyen ama ne olduğu asla bilinemeyen mavi bir 

cama dönüştü. Yeniden gözü bulacağın güne kadar sustun. 
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Düşüncen sığınağındı. Onun bahanesiyle oyunlar oynadın. 

Zaman geçirme oyunu. Bazı anlar önünde sonsuz yıldız 

kümeleri gibi dizilirken, bazıları gaz bulutu oldu, uçup gitti. 

Hiçbirine yetişemedin. Sonunda olduğun, bulunduğun, 

aslında olmadığın yere vardın. 

Demokritos’u düşledin, şarap içerken gökyüzüne 

baktığını hayal ettin ayağında hiç çıkarmadığı garip 

sandalları. Volkan bacaklı bir kız gelip onu çağırdı.  Yüce 

filozof, kızın ardından koşup kendini yanardağın çekirdeğine 

bıraktı ve sandalı ayağından fırladı. Bir parçan işte böyle 

sonsuz zamanda takıldı kaldı. 

Küçük çekirgenin ataları da henüz koyu yeşile dönmemiş 

kış ormanında, yapraklar üzerinde ilk kez sıçradı. Ruhunu 

kim verdi diye sorma. Lav, taş, sıçrama ve gökyüzüne ulaşan 

bir ağacın saçağına tutunarak aya bakmaya çalışan insan. 

“Venüs” parmak uzaklığında.

Kapatıldıkça kötüyü ara

Şehrin en derininde yol almak isterken, düştün seni 

camla kuşatan çocuk sesli o yere. Yadırgadın, gözü aradığın 

ânı düşledin. Ulumak istedin çığlıklarla, camı kırmak. Gözü 

kaybettin hep dedikleri ruh oldun, ah bilinç. Arada silinse!

Rüyalarında, göle benzeyen karanlık sularda, güzel bir 

kadın uzak doğulu bir oğlanla yıkandı. Oğlan çıplakken 

bile çoraplarını çıkarmazdı. Suya batıp çıktın, seni izleyen 

yüzlerce gözün önünde oğlanla oynaştın, onun siyah kemik 

çerçeveli gözlükleri kayboldu, umurunda olmadı. 

Ovaya indin, su dokunamaz tenine, soluğunu kesen soğuk 

içinde dikleşen memelerinle yeniden doğdun. Sonra ellerin 

buruş buruş ıslak, çıplak karaya vurdun. 

Kırmızı denizyıldızının kokusundan iğrenerek, parmağında 

garip bir uyuşukluk, süngersi yeşil bitkilere dokundun. 

Eşeledin kumları, bu dünyaya ait değilmiş gibi görünen dal 

incesi parmaklarınla buldun en eski zamanlardan kalma 

gözü andıran o taşı. Dokundun, rengi şekli değişti, uğultuya 

aldırmadın, bir ip geçirip onu boynuna astın. Yılan, çıtırtısını 

yaydı durdu. Suçu gözü bildirmek. Karaya ilk çıktığında 

ayaklarından vurulan oydu. Sazlıklarda kurbağa aradın. 

Ellerini ovuşturdun, sanki parmaklarındaki bütün siğiller 

kurbağaların suçu, onları, tonlarcasını yazlık bir siteye 

bıraktın.

Yolculuğun başladı özgür tarlalardan geçerek, boşluk 

çoğaldıkça yalnızlığın da geçer oldu. Otel odası özgürlüğü 

değdi yüzüne, gece kopan fırtına sesinden ürkmeden, antik 

tüflerden oluşan bir adada sabahladın. Islak kumlarda çıkan 

ayak izlerine hayranlıkla baktın. Kasabanın tüm köpekleri 

gün ağarmadan seni kovalasa korkmazdın, mezarlıkları bile 

görmezdin. Dönüp bir kere bakardın onlara, ardında seni 

selamlayan köylü kadının özlemi, hızlıca kaçardın, kaçtıkça 

yaşardın. 

Yalnızlar

Kovalık diye ad verdiler kasabaya. Ainos’tu eski 

adı. Antik çağda henüz su kemerlerini ve sazları yakından 

gören kale inşa edilmemişken; mandasını bebekliğinden 

büyüten, kızıl saçlı, erkek sesli kadın ilk yoğurdu yapmışken. 

Kova kova yoğurt diğer kasabalara taşındı durdu, taşındı 

durdu. Sivrisinekleriyle ve bataklığıyla meşhur, bir ucu Antik 

Yunana varan kasabaya, o günden sonra Kovalık dendi. 

Kovalık sakinleri zamanla kirle, tozla, savaşla diğer kasabalar 

gibi yok oluşa vardı.  Suyun en dibine indiler. Hep gülen, 

doğa tutkunu, omzu fişekli, dişi dökük erkeklerinin soyu 

tükendi. 

Kemikleri fildişinden, çökük yüzlü kadınları sular altına 

indiler. Erkeksiz kalan kadınlar birbirlerinin parmaklarından 

çoğaldılar.

Geriye kalan son beşi, kuzguni dümdüz saçları, kocaman 

kara gözleri, avurtları çökmüş yüzleriyle kümelenip, artık 

günün uğramadığı, ışığın hep siyaha vurduğu suyun altında 

yaşamaya başladılar.

İlk önce en zayıf ve kemikli olanı duydu, yukarılardan bir 

yerlerden gölgelerin sesi geliyordu. En dipte yosunları beline 

sürte sürte ilerledi. Pullanmış iri tırnaklarını ileriye uzatarak 
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içine kapandı. Seslerden koktuğunu diğerlerine belli 

etmemeliydi. Bir diğeri, sırtını yokluyordu. Az önce, suyun 

yüzüne yakın bir yerlerde, omurga kemiklerinin üzerinden 

paslı bir demir kütlesi geçmişti. Tırnaklarının dibinden kan 

sızdı, sivri diliyle korka korka kanı yaladı. Tadındaki ekşilik ve 

tarif edemediği çekicilik yüreğini hoplattı.  

Demir külçesinden yayılan ve gökyüzüne dumanlar salarak 

karışan hortumsu sesi de anlatmamalıydı. Diğerlerinin 

ayakucuna kıvrıldı. 

Onları yukarıdan biri görse aydınlık ve karanlığın 

birleştirdiği bir çizgi olduklarını söyleyebilirdi. Korkularını 

kendilerine bile söyleyemeyen diğerleri de kıvrıldılar. Sedef 

bedenleri, kara saçlarıyla titreşip durdular. Sonra yine der 

top oldular. 

Her kapanan bilinç ilk canlı değil miydi.

İçlerinden biri, çıkıp sese doğru baktı. Işıksız suyun içindeki 

tek ışık olan kocaman gözleriyle.

Hiç bilmediği türden bir yüzün, suyun yüzeyinden 

kendisine doğru baktığını sandı. Yanılıyor olmalıydı. Kendi 

yansımasından başka ne olabilirdi ki görünen. Suyun en 

dibini balçık kaplamıştı. 

En cesur olanın kafasını sudan çıkardığı anda, ilk kemik 

suyun dibine düştü. Her biri aynı boyutta olan, insan 

türüne ait iri kemikler, şakırtılı seslerle birbirleri üzerine 

çapraz yığılıyorlardı. Aşağıdan görünen kısmıyla kemikler, 

aya doğru uzanıp gidiyorlardı. İçlerinden biri, Kovalık’ın 

görünen yüzüne doğru başını uzattı, kemikler yağmaya 

devam ederken. 

İnce telden fenerleri, acılı gözleriyle kasabalılar, 

tahta iskelede sıralanmış, suyun altından ilk çıkana doğru 

bakıyorlardı.  Gri örgü hırkasına bürünen, lacivert gözlü 

kadının dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. 

Toprağa dönüş vakti.

“O, ilk kez ölülerin susmayacağını anlatan kemik seslerini 

duyuyordu, rüyadaymış gibi.”

Sudan çıkıp, nasıl siyah yünlü hırkasına büründü 

bilmiyor. Kadıköy’deki o çok sevdiği sahaf dükkânının 

önünde şimdi.  Eski kitap kokan adama, geceleri aynaya 

baktığında kertenkele yüzü gördüğünü, bu nedenle 

kimseleri içine alamadığını söylemeyecek. Yalnızlığı onun. 

Kitapçı vitrinler.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI II

13

gök yerleşmiş göle

gök yerleşmiş göle, bulutlar uçan halı 

adımladık adımlıyoruz ayı, yürüyüşünü

üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın

uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor 

yanımızdan başımızdan. tan.

saçıp saçılarak tarçından maviye elmastan arıdan

tarlalar bahçeler beziyoruz yerin ipeğine

öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi: ışığı

Nurduran DUMAN
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Senem GÖKEL    

Turist Fotoğrafı
Su, daha dürüst aynadan.

Sizi özlemeyeceğim çünkü  

bilmeyeceğim ki siz vardınız 

Günü yitirmekten sakınmak için 

gidiş saatini akşama bırakıyorum 

başka bir şehirde—

Önlerine çıkmadıkça

ya da 

onlarla yemeğimden bir parçayı paylaşmadıkça 

beni fark etmeyecek olan kuşlar 

yine de bilsin beni bir Leke olarak—

hiç de aç olmayan karınlarını doyuran

Başkasının fotoğrafında bir kımıltı. 

Suyun altına eşdeğer bir ağırlık getiriyor kaçışım.

Alınmak için değildir tepside sunular şeyler

Dua etmeli sunulmasın sevdiklerimiz de böyle
Aynaları kırmalı—ola ki acıtır bir yanımızı; 

Tepsi yâhut üstündeki. 

Pek ufak şeyler taşırız içimizde. 

(2015) 
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Senem GÖKEL

Uluabat’ın Serabı

Kim bu konuşan?  

Rüyâmın ve Apolyont’un* ardında

sazlıklarla gizlenmiş parlayan kubbe;

Ulaşılmaz ama çaresizce istenen birleşmeyi

göreceğim geliyor

Ve onlar, hareket ediyorlar

açılan haleler

ya da bana bağımlı ruhlar gibi
Hatırlamıyorum yaşımı bu kurşuni mahalin içinde 

Yerini kabullenmiş kahveciyle beziyorum bakışımı; 

aslında yorgun ifâdesiyle başkaldırarak

şeker bırakıyor masalara.

Ben henüz küsmeyi biliyorum

Harap eden duyguma sadakati

Ve yaşamayı

okyanusta bir bulut gölgesi

içinden yükselen Kalede

nihayetsiz münzevi.

* Uluabat Gölü’nün eski adı.

(2018)
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EDEBİYATIN SATIR ARALARINDAN 

UTKU VARLIK’IN TUVALİNE 

YANSIYANLAR

Haluk  ÖNER

İnsanlığın girmiş olduğu değişim süreci ve bu sürecin hızı 

bireysel, toplumsal ve sanatsal alandaki bütün dinamiklerin 

birbirini beslediği, desteklediği bütünlüklü akışın birer 

parçasıdır. Hızlı değişim sürecinin Rönesans, Reform, Sanayi 

İnkılâbı, Fransız İhtilali gibi durakları tek başına toplumsal bir 

hareketliliğin görünür hamleleri değildir. İnsanlık tarihinin 

değişim sürecine girdiği bu hareketlilikler varlığını sanatta, 

gündelik yaşamda, politikada da göstermiştir. Bilhassa 19. 

yüzyılın başından beri sanat, akımlar merkezli bir mecradan 

ilerleme sürecinde olduğu için, sanat disiplinlerinin 

birlikteliği ya da farklı disiplinlerin benzer metaforlarla 

kendini ifade etmesi eş zamanlı bir seyir izlemiştir. Realizm, 

Sürrealizm, Empresyonizm gibi akımlar etkili oldukları 

dönemlerde sanat ortamının oluşmasını sağlayan atmosferi 

yaratabilmiştir. Bütün sanat disiplinleri bu akımların 

temsilini bazen birbirini destekleyecek kimi zaman 

birbirini etkileyecek biçimde üstlenmiştir. Çoğu zaman 

bu temsiliyetin öncülüğünü edebiyat ve resim sanatları 

yapmıştır. Bu bakımdan bu iki sanatın süreç boyunca aynı 

metaforlarla, imaj ve sembollerle birbirini etkilemesi de 

kaçınılmaz olmuştur. Realist yazarlardan Stendhal’ın“roman 

sokakta gezdirilen aynadır” sözü, realist resmi de açıklayan 

bir yaklaşımdır.

Realizm sonrası süreçlerde, Natüralizm Sürrealizm, 

Yeni Gerçekçilik gibi akımlarla, gerçeğin yeniden ele alınması 

ve sanatın doğasına uygun içkinliğiyle yeniden üretilmesi, bu 

tür yaklaşımların Modernizm sürecini hazırlaması, edebiyat 

ve resim sanatlarında eş zamanlı ve birbirini besleyen 

reflekslerle görünür olmuştur. Toplu değişim olgusunun 

bir parçasını oluşturan ve kendi içerisinde de farklı alanlara 

ayrılan sanat, değişim sürecine ayak uydurma konusunda 

avangard (öncü) bir rol üstlenir. Değişimin haberciliğini 

gerçekleşmeden önce yapar. 20. Yüzyıldan itibaren sanat 

disiplinleri arasındaki sınırın esnemesi hatta bütün sanat 

üretimlerinin ‘metin’ kavramında birleşecek noktaya gelmesi 

sanatın bu değişime verdiği öncü ve bütünlüklü tepkinin en 

yakın örneğidir. 

Edebiyat ve resim sanatları arasında sınırların 

kalkması bu iki sanatın ürettiklerinin ‘metin’ adıyla 

birleştirilmesi şimdilik gerçekleşmiş gibi görünmemektedir. 

Ancak bu iki sanat disiplininin birbirinden beslenme 

biçimleri ve bilhassa Modernizm sonrası süreçte kalıp 

metaforlardan sıyrılıp birey merkezli imgesel bir anlatıma 

yönelmesi, malzemeleri farklı olsa da, anlatma biçimlerinin 

ortaklaşmaya başladığını gösterir. 

Utku Varlık

Edebiyat ve resim sanatlarının birey, toplum ve genel olarak 

sanattaki değişimleri izleme süreci, birbirlerini etkileme 

konusunda gösterdikleri yapıcı yaklaşım Türk sanatında da 

somut örnekler üzerinden incelenebilir. Minyatür sanatı ile 

Klasik şiirin oluşturdukları yapı birbirine benzer. Her iki sanat 

dalı da yerleşik bir geleneksel anlayışın yeniden üretimi 

üzerinden ilerlemiştir. Minyatür sanatı, benzer renkler, figür 

çizimleri ve atmosferleri kompozisyonuna yerleştirmiştir. 

Klasik şiir de mazmunlar ve gazel, kaside, mesnevi gibi 



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI II

17

aynı türler üzerinden ilerlemiştir. Yenileşme döneminde de 

edebiyata roman, modern hikâye gibi yeni türlerin girişi ile 

Batı tarzı resim sanatının başlangıcı eş zamanlıdır. Toplumsal 

tarihimizin her döneminde görülebilecek bu benzerlik ya 

da yakınlaşma üzerine yapılan incelemelerde çoğunlukla 

edebiyat disiplini merkeze alınmıştır. Bu bakımdan edebiyat 

ortamını yahut şair ve yazarlara esin kaynağı olan resim 

sanatının varlığını hiç olmazsa izlerini bulmak daha kolaydır. 

Ara Nesil döneminde başlayan ancak Servet-i Fünûn 

döneminde aynı zamanda ressam olan Tevfik Fikret’le 

görünür hale gelen -en azından akıllarda kalan bir pratik-, 

bu etkileşimde edebiyatın ön planda tutulduğunu gösterir: 

Resim altına şiir yazma. Cumhuriyet sonrası dönemde de 

bu etkileşim çoğunlukla edebiyat merkezli bir mecrada 

ilerlemiştir. Örneğin beslendiği kaynaklar arasında resim 

ve musikiyi ön planda tutan Ahmet Hamdi Tanpınar, Eren 

ve Bedri Rahmi Eyuboğlu gibi çağdaşı olan ressamlardan 

etkilenmiş onların sergileri hakkında yazılar yazmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar 

Batılı ressamlardan Heronimus Bosch’tan da etkilenen 

Tanpınar ‘Adem ve Havva’ hikayesinin bütün alt metnini 

ressamın ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ adlı resminden 

aldığı ilhamla oluşturmuştur: “Hikâyede dünya, Tanrı 

tarafından insana (Âdem ve Havva) kendi hükümdarlığına 

benzer bir hükümdarlık sürmeleri için seçilmiştir. İnsanın 

hükümdarlığındaki bir dünyada kural koyucu ve karar verici 

insandan başkası değildir.

Tanrı’nın murat edip var kıldığı budur. Edebi eserin 

söylenmeyeni olarak, böylesi bir dünyada yasaklar, günahlar, 

Dünyevi Zevkler Bahçesi’ tablosu 

insanı çepeçevre saran kısıtlamalar olmayacaktır. Hikâyeyi 

Bosch’un tablosuna bağlayan köprü de buradadır… Çünkü 

bu ilişki hikâyeyi yazılı bir metnin oldukça nadir sahip 

olabileceği, görsel bir arka plan zenginliğine kavuşturmuş; 

bu da ihata edilmesi güç bir çağrışım değeri, yorum 

alanı ve ilişkiler ağına imkân tanımıştır.  Tanpınar’ın bir 

resimden ilham alarak oluşturduğu hikâye dokusu resim ile 

edebiyatın birbirinden etkilenme, beslenme biçimlerinin 

de özeti gibidir. Bu iki sanat, alt metinde oluşturulan metin 

ruhu yahut sezdirilmek istenen duygular bağlamında bir 

etkileşime girer. Zira kullandıkları malzeme kuşattıkları 

alanlar –birinde görsellik diğerinde yazının esas olduğu- bu 

tür bir etkileşim biçimini de zorunlu kılar. Edebiyat sanatının 

resimden etkilenme ya da beslenme biçimlerinin örneği 

olarak İlhan Berk,  Bedri Rahmi Eyuboğlu, Metin Eloğlu, 

Oktay Rifat gibi aynı zamanda ressam; Edip Cansever, Turgut 

Uyar, Ece Ayhan gibi poetikalarında ve dizelerinde resim 

etkisi belirgin olan şairler de gösterilebilir.

Utku Varlık
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Bu etkilenmenin görünür hallerinden biri de İkinci yeni 

şairlerinin Paul Klee’ye gösterdikleri özel ilgidir. ‘Paul Klee’de 

Uyanmak’ adlı bir şiiri de olan İlhan Berk harf sevgisinin 

Klee’den geldiğini söyler: “Bana harf sevgisini düşünüyorum 

da, Klee verdi diyorum. 6 yıldır Klee’nin Ad Marginem’i 

karşımda durur; bakmaya doyamamışımdır. İlk o, galiba 

V’de, U’da, r’de, L’de plastik bir güzellik olduğunu bulmuş; 

onları tablosuna saçmış.

 Ben harflere resimden başka bir gözle bakamam oldum 

bittim. Alfabelere doyamam. Latin alfabesinde, en sevdiğim 

harfler: A, f, M, U, r, C, e. Bu harfler resimden başka bir şey 

düşündürmez bana.’41 sözleriyle belirtiyor. A’lar V’ler U’larla 

olmak Paul Klee’de uyanmak’42, ‚E sesinde yüzlerce trenler 

yürürdü Galile’de’43, ‚Böyle bütün gece konuştu bütün 

gece f bütün gece bindi on/bindi yüz bindi baktık’44, ‚Sonra 

büyük bir T çizdi ne güzel çizdi büyük bir T büyük/kuşlar 

geçiyordu’45, ‚A harfinden bir Galile Denizi’” 

Cemal Süreya’nın şiirinin odağında yer alan ironik yaklaşıma 

Modigliani’yi de dâhil etmesi de ayrı bir ironidir: 

“Bir senin gözlerin var zaten daha yok

Ya bu başını alıp gidiş boynundaki

Modiglianı oğlu Modigliani” 

Edebiyatın resimle olan münasebetinin merkeze alındığı 

okuma ve gösterme biçimlerinin yanı sıra ressamların 

yazar ve şairlerden etkilendiği üzerinde de durmak gerekir. 

Bu noktada en yetkin örneklerden biri Utku Varlık’tır. 

Sanatçının metinleri ile kendi tecrübeleri arasında kurulan 

bağ literatürde biyografik okuma olarak adlandırılır. Utku 

Varlık’ın biyografisi incelendiğinde sanatçının edebiyatla 

temasının iki boyutu olduğunu görürüz. Birincisi İkinci 

Yeni Şairleri –Edip Cansever– başta olmak üzere dönemin 

önemli şair ve yazarları ile kurduğu doğrudan iletişim 

hatta arkadaşlıktır.  Aynı zamanda bir şair olan Bedri Rahmi 

Eyuboğlu atölyesinde ders aldığını da unutmamak gerekir. 

İkincisi de Utku Varlık’ın nitelikli bir okur oluşudur. Fernando 

Pessoa’dan, Borges’e; Kwabata’dan Edip Cansever’e uzanan 

bir genişlik ve zenginlikle beslenen Utku Varlık, hem 

resimlerinin ortaya çıkışında asıl kaynak olarak edebiyatı 

kullanır hem de poetikasını oluştururken edip ve şair 

dostlarıyla aynı noktada buluşacak derinliği yakalar. 

Utku Varlık’ın resimlerinde ‘ışık ve kırılma’ yalnızca teknik 

boyutlarıyla önemsenmez. Sanatçı ‘ışık’ı içerdiği metaforik 

ve imgesel anlamlarıyla da değerlendirir ve bu unsuru 

resmin içeriğinin de bir parçası hâline getirir. Bu yaklaşımın 

temelinde edebiyat dünyasında ışığın yarattığı kavramsal 

yansımanın Utku Varlık’ta karşılık bulmasının payı 

yadsınamaz. Kendisiyle yapılan bir söyleşide ışık unsuru 

üzerinde durmasının temelini Bedri Rahmi Eyuboğlu 

ile birlikte attığını anlatır: “Bir gün Bedri Rahmi ile renk 

konusunda konuşuyorduk: Sen üstad camın kırıldığı yerdeki 

maviyi gördün mü? dedi. `Işığın Kırıldığı Yer` adlı bir sergi 

yaptım sonra” diyen Utku Varlık, 2004 yılında açtığı ‘Son 

Bakış’ adlı sergisini, yirminci yüzyılın önde gelen Japon 

yazarlarından Kawabata’nın 1934’te kaleme aldığı Matsugo 

No Me (Son Bakış) adlı öyküsünden esinlenerek yaptığı 

30 eserden oluşturmuştur. Bu etkilenme biçimini de yine 

kendisiyle yapılan bir söyleşide dile getirmiştir: “Bu ışık 

alanı nerdedir? Ben neredeyim? Kawabata’yla paylaştığım 

işte bu soru! Velasquez ve daha birçokları ile yaptığım 

diyaloglarda, hızlı bir şekilde bugün kaybolan değerleri, o 

figürlerle tartışıyor, resmi, şiiri, hüznü, yalnızlığı anlamaya ve 

anlatmaya çalışıyoruz.”

Bedri Rahmi Eyüboğlu     

“Son Bakış” sergisindeki 30 eser Utku Varlık’ın edebiyattan 

etkilenme biçiminin doğrudan örneğidir. Ancak sanatçının 

asıl etkilenme biçiminin temelinde edebiyat sanatıyla 

kurduğu organik bağlar, anlatım tercihinde edebiyatın 

verdiği çağrışım gücünü özgün bir görselliğe dönüştürmek, 

elbette yazar ve şairlerle imgesel, estetik akrabalıklar, 

dostluklar kurabilmek yatmaktadır. Borges’in kelimelerle 

yarattığı dünya ve dünyayı anlama biçimindeki derinlik, 

masalsılık Utku Varlık’ın onunla bütünleşmiş bir anlayışla 

resim yapması bu durumun bir örneğidir.
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Utku Varlık

Sanatçı Borges’le kurduğu dostluk ilişkisini ve bu ilişkinin 

resimlerine yaptığı doğrudan etkileri kendisi de dillendirir: 

“Hiçbir zamana sığmamak, ya da bütün zamanlarda 

bulunmak.. .Borges, Utku’nun düşsel komşusu, yakın 

arkadaşı olmuştur. Her ikisi de “Öteki” (Autrui) olmayı 

bilmektedir. “Bilge Borges beni yıllardır düşünü kurduğum 

bir evrenle tanıştırdı. Algı ötesi boyutların, frekans dışı 

alanların rehberliğini üstlenen Borges aracılığıyla kendimi 

kaydedip yeniden bulduğum mekânları keşfettim. Aynalar, 

koridorlar, labirentler, düşsel varlıklar; Batan uygarlıklar; 

Gaipten gelen sesler, illüzyon, insanın zaman içinde 

yolculuğu ve maske. Borges’i tanıdığımdan bu yana, onun 

bilinci bana yol gösterdi. Evrenle ilgili büyük bilmeceyi 

belki de birlikte çözmeye çalışıyoruz.” Varlık’ın Borges’le 

bu yakınlığının ve benzerliğinin birkaç noktada birleştiği 

söylenebilir. Birincisi kendisinin de bahsettiği gibi Borges’te 

‘öteki’nin yaşamda bir konumlanma biçimine dönüşecek 

kadar önemli oluşudur.

Utku Varlık

Diğer bir neden de soyut resimler yapmasına rağmen Utku 

Varlık ve Borges’in, zaman ve mekân sınırlarını aşmış bir 

masalsı/rüya dolu havanın yahut metinlerindeki büyülü 

şiirsel atmosferin birbirine benzemesidir. Utku Varlık’ın 

hemen bütün resimlerinde Varoluşçu etkiler hissedilir. 

Yaşam bütün çıplaklığı ve varoluşuyla tuvale yansır. 

Bilinçaltı, tuvaldeki renk atmosferine eşlik eden bir yaşam-

insan hali olarak resme yerleşir. Bütün bu duygulanmalar 

Varlık’ın resmini kendiliğinden soyut bir noktaya taşır. 

Ancak bu soyutluk onun tuvallerinde kompozisyonun ihmal 

edilmesine engel olmaz. Çünkü sanatçı, resimlerinin buğulu 

atmosferine yerleştirdiği imgelerle resmi içerikle birlikte 

yarattığını okura gösterir. Bu yaklaşım İkinci Yeni şairlerinin 

şiirde yaptığına benzer. İkinci yeni şairleri anlamsızlığa 

uzansa da soyut bir anlam alanı olarak gördükleri şiirde kalın 

çizgili bir tercihten yana olmuştur. Ancak şairler tercih ettiği 

soyut anlatımı imge tercihleri ile bazen çağrışım zenginliği 

yaratan somut ama geniş bir noktaya taşıyabilmişledir. Utku 

Varlık’ın da İkinci Yeni şairleri gibi aynı kaygıları taşıdığı 

söylenebilir. Ancak onun tercih ettiği anlatma biçiminin 

tuvale yansıdığı noktada kullandığı imgeler izleyiciyi 

zengin bir çağrışım dünyasına götürür. Sanatçının, 1996 

yılında Paris, “La CiteInternationaledesArts” galerisi için 

hazırladığı davetiyenin metni tam da bu noktaya götürür. 

Bu metin, Portekizli şair Fernando Pessoa’nın bir şiirinden 

alıntılanmıştır: “Ben, dış dünyası, içsel bir gerçeklik olan 

kimseyim”  ve sonra devam ediyor: “Dünkü” havailiğim 

bugün, hayatımı kemiren devamlı bir nostaljidir.” Onun 

hemen bütün resimlerinde renklerin tuvale hâkim olduğu, 

(bazı tuvallerde tek renk bazılarında da birden fazla) rengin 

buğulu bir atmosfer yaratacak titizlikle hem tuvale yayıldığı 

hem de tuvale fon olduğu görülür.

Utku Varlık bu fonun üzerine bazen aynı renkler bazen 

aynı tonlarla ince bir zar ya da resim perdesi yerleştirir. Bu 

ince tabaka resimdeki alt metnin de o perdenin önündeki 

ya da altındaki ayrıntılardan anlaşılabileceğine işaret eder. 

Resimlerde fonun, bizim adına perde dediğimiz buğulu 

yapılanmanın ardında kimi zaman çıplaklığı, bazen 

karışık nesneler kompozisyonunu görebiliriz. Utku varlık 

resminin imgeselliği resmin her ayrıntısına hatta dokusuna 

yerleştirilen bu ayrıntıların ördüğü yapılanmadan anlaşılır. 

Bu yapılanma modern şiirin doğasıyla bire bir örtüşür. 
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Modern şiirde de yaratılan atmosferin, soyut algı biçiminin 

altı, çağrışımı zenginleştirecek imgelerle örülür. Utku 

Varlık’ın ve modern şiirin imgelerle örülü yapılanmasına 

dair somut örnekler vermek imgenin çağrışım derinliği ve 

zenginliği yaratan bir güçle karşımızda durması nedeniyle 

güçtür. Ancak her iki sanatın da üzerinde durduğu ölüm 

teması ve bu temanın şiir ve resimde ele alınma biçimi 

dolaylı bağlarla benzeştirilebilir. Örneğin İkinci Yeni 

şairlerinden Edip Cansever ölümü ‘Otel’ adlı şiirinde imgesel 

bir anlatımla dillendirir: “Sularla kaçışan ölümler türküsü”. 

Utku Varlık da modern bir birey olarak resimlerinde ölümü 

sorgular, anlamaya çalışır. 

Neriman Samurçay Utku Varlık’ın ölümü anlama biçimini 

Edip Cansever dizeleriyle birlikte çözümlemeye  çalışır: “Utku 

Varlık’a ait “Koch Ağaç Testi” analizi: Ağaç’ın mekândaki 

yeri dengeli. Taç kısmının uzunluğu, kozmik ve mekânlar 

üstü (subtrasensible) ilgilerin egemen olduğu bir kişiliğe 

işaret ediyor. İçe dönüklük - dışa dönüklük (introversion 

- extraversion) dengeli gibi görünüyorsa da, gerçeklerin 

anlam eksikliği, özellikle Gövde-Taç arasındaki uyumsuz 

uzunluk-kısalık ilişkisinde görülüyor.

Bu da regressif bir karaktere işaret ediyor. Ağacın “Selvi” 

olması ölüm motifini simgelemekte. Ağacın üzerindeki 

gölgeler, Utku Varlık’ın kendi iç dünyasını örtmek, detayları 

saklamak isteğini yansıtıyor denebilir.

Utku Varlık- Koch Ağaç Testi

Ne var ki, Utku Varlık’ın resimleri, “Koch Ağaç Testi”nden çok 

daha detaylı, çok daha anlamlı analizler yapmamıza olanak 

sağlamıştır. Test sadece, mühür rolünü gerçekleştirmiş gibi 

geliyor bana.”

“Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu: Yaşamak” (Edip 

Cansever, Nerede Antigone).

Utku Varlık Modernizm sonrası Türk resminin önemli 

temsilcilerinden biridir. Onun insanı, yaşama anlama biçimi, 

oluşturduğu kompozisyonların arka planında bütünlüklü 

bir sanat perspektifi vardır. Sanatçının resim anlayışının 

temellenmesinde ve ifadesinde edebiyatın yaşamı anlama 

biçimi ve yaşama bakışının derin etkileri vardır.
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Utku Varlık-Bakış Açısı’ndan

Utku Varlık: 1942’de Bolu’da doğan Utku Varlık, sanatsal eğitimine 1961 - 1966 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi 

Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel atölyelerinde başlayan Utku Varlık daha sonra oyma baskı (gravür) 

ve taş baskı (litografi) atölyelerinde devam etmiştir. 1970 yılında Paris´e gitmiş, 1971 - 1974 yılları arasında Güzel Sanatlar 

Ulusal Yüksekokulu´nda George Dayez ile, 1973 - 1975 yılları arasında da Cachan Atölyesi´nde taşbaskı çalışmıştır. Sanat 

çalışmalarına halen Paris´te devam etmektedir. İlk önceleri dışavurumcu anlatımla figürlerini biçimlendiren Utku Varlık, 

1960 ve 1970´lerde dönemin politik yaşamından etkilenerek yaptığı resimlerinde de bu anlatım biçimini kullanmıştır. 

Sanatçı özellikle 1975´ten sonra dışavurumcu anlatımdan uzaklaşmış ve düşsel bir anlatım biçimine yönelmiştir. Sanatçı 

için figür, sürekli ve asal olan doğanın yaşayan öğelerinden biridir ve yansımasını doğada bulur. 
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Alexis M. ALBANESE

Benzersiz 

çirkin bir yalnızlık

gezginiydi 

ruhum çölde

seni tanımadan önce

ama ışıltılı aydınlıktı

karanlığı yırtan 

ona beni yaklaştıran

daha açık gösteren

ona âşıktım

yaklaşıp gördüğümde

ağır vebalimle, 

habersiz

yoktu aşk ve çölden başka seçenek

çölden gelen

armağanım olsun sana 

aşkım ve engin tutkum

birlikteliğini duyumsarken

sonunu düşünmeden

yaklaşıyordu cehennem

mutluluğu yudumlarken
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yavaş yavaş

yaklaştı bana tuzağın

artık çok geçti

acının dönüşünü sezmem

aşkın körüydüm

görememiştim

o parlak ışığın

kurtuluşum olmadığını

acının ve yıkımın

bir buluşmasıydı sadece

sana verdiğim 

dönüşü olmayan her şey

gittin gülümseyerek

tüm benliğimi

iliklerine çekerek

sağalmak istedimse de

imkânsızdı çareler

herşeyin ötesinde

sevdim seni benzersiz.

(İspanyolcadan çev. Metin Karadağ)
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Fotoğraf: Nafia AKDENİZ
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YOKUŞ

Adam yazmıştı

Kadın ise susmuştu

Harfler karışmış

Gün çöküşteydi

Yorgun bir gecedeydi

Yokuş sanmıştı

Görememişti

Uçurumdu oysa ki 

Elinden kaydı

Yuvarlanmıştı

Koş demişti peşinden

Durmuştu kalem 

Koşamazdı kalp

Uçardı, koşamazdı

Öylece baktı

Gördüklerinden 

Yaptıklarından kaçtı

Öylece kaldı

Sonuç ne idi

Adam da bilemezdi

Kadın renkliydi

Senagül Taşar
TDE Y. Lisans Öğrencisi
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GELENEKTEN GELECEĞE KIBRIS 
TÜRK KİMLİĞİNİN ÜŞENMEZ 
AKTARICISI  MUSTAFA 
GÖKÇEOĞLU
Gürkan GÜMÜŞATAM

Belli bir coğrafyada yaşayan topluluğun 

toplum kimliği kazanmasında ve kardeş topluluklarla 

bütünleşmesinde kültürel bağlarını koruması; kültürü 

gelecek nesle aktarması etnisiteden gelen bağlardan daha 

birleştiricidir. Kıbrıs’ta geçtiğimiz yarım asırlık süreçte 

yaşanan Kuzey-Güney ayrışması ve coğrafi ayrışmanın 

ardından etnisite olarak homojen bir yapıya bürünülmesi 

başta gelenekten gelen değerlerin moderniteyle birlikte 

terk edilmesine yol açsa da kısa sürede kimliksizleşme 

sanatkâr ve toplumun ileri gelenlerini yerel değerlere sahip 

çıkma adına harekete geçirmiştir.

Kıbrıs Türk toplumu dünya haritası üzerinde oldukça küçük 

bir ölçek üzerinde yaşamasına ve yine küçük bir nüfus 

oranına sahip olmasına rağmen kültürel birikimiyle, köklü 

geçmişiyle bulunduğu coğrafyada biriktirdiği kültürel 

değerleri sayesinde ayrıcalıklı bir toplum hâline gelmiştir.

Köklü geçmişine ve zengin kültürel birikimine 

rağmen Kıbrıs Türk toplumunda bu birikimin Batılı 

toplumlarda olduğu gibi erken dönemde kayıt altına 

alınamaması birçok sözlü yaratının yok olup gitmesine yol 

açmıştır. Bugüne ulaşabilen sözlü ürünlerin belgelenmesini 

ancak duyarlı eğitimci ve yerli araştırmacıların elli yıl kadar 

geriye uzanan çalışmalarına borçluyuz.

Kıbrıs Türk toplumunda halk anlatılarının derlenme süreci 

içinde Mustafa Gökçeoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu, Bener 

Hakkı Hakeri, Ali Nesim, Mahmut İslamoğlu, Harid Fedai 

gibi araştırmacıların emeği yadsınamaz bir gerçekliktir. Bir 

makalenin sınırları içinde her birine değinmenin mümkün 

olmadığı gerçeğinden hareketle yazımız M. Gökçeoğlu 

üzerinde odaklanmıştır. Gönyeli’nin yerel karakterlerinden 

olan ve şahsına mahsus özellikleriyle Kıbrıs Türk Kültürü’nün 

kendi deyimiyle “aksakal”ı olan Gökçeoğlu ömrünü yaşadığı 

toplumun sözlü mirasını kayıt altına almaya vakfetmiştir.

Kaşgarlı Mahmud Ödülü ile Gökçeoğlu

Ömrünün yarısından çoğunu tek göz odada, kitapları 

arasında geçiren araştırmacı iç huzurunu bitmek tükenmek 

bilmeyen bir çalışkanlıkla sürdürdüğü yayınlarda bulmuştur. 

Kitap yazmayı alışkanlık hâline getiren Gökçeoğlu’nun 

bugüne dek otuzun üzerinde kitabı yayımlanır. Kıbrıs Türk 

yazınına en çok araştırma-derleme içerikli yayını kazandırır.
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Gökçeoğlu, yeni evinde kitapları arasında

Araştırmacı ve eğitimci kimliğiyle yaşadığı toplumun 

kültürel birikimine kayıtsız kalamayan Mustafa Gökçeoğlu,  

Kıbrıs Türk kültürü üzerinde yaptığı araştırmalarıyla adını 

sadece Kıbrıs ve Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda 

da duyurur. Folklorik ürünlere ilişkin derleme yayınları belge 

niteliğinde olup kendi türünde birer ilk olma özelliği taşırlar.  

Masal ve efsane anlatıcısı, şair ve yazar kişiliğiyle de bilinen 

Gökçeoğlu’nun araştırmacı yanı diğer tüm yönlerini 

gölgeleyecek kadar baskın olmuştur. 

Gökçeoğlu’yla yapılan bir röportajdan

Gökçeoğlu’nun edebiyat ve sanatla; halk kültürüyle 

ilgilenmesinde en büyük kırılma noktası oğlunu kaybetmesi 

olmuştur. Işığını yitirmiş acılı bir babanın hüznünü 

dindirmek için zihnini odakladığı yazın dünyası, onda Kıbrıs 

Türk kültürünün gelecek nesle aktarımı için iç dindirici bir 

tedaviye dönüşmüştür.

Sürekli sorgulayan, sorularına cevaplar bulan ve son derece 

teferruatlı yorumlarla çevresindekileri aydınlatmaya çalışan 

araştırmacının bu yönü onda belirgin  bir kişilik yapısıdır.

Gökçeoğlu’nun biyografisi üzerinde duran Aydan Afşaroğlu, 

araştırmacının kişiliği üzerinde gözlemlerini şöyle aktarır:

“…Araştırıcı ve sorgulayıcıdır. Tükenmek bilmeyen 

enerjisiyle araştırır, her şeyin nedenini bulmaya çalışır, 

sorgular, yorumlar ve sonuca varır. İş bitiricidir. Başladığı işi 

bitirmek için kendi seferber olur, etrafını seferber eder…” 

(Afşaroğlu, 2011: 24)

Afşaroğlu’nun Gökçeoğlu hakkındaki biyografik eseri

M. Gökçeoğlu Kıbrıs Türk kültürünün hem bir parçası 

hem de aktarıcısı durumundadır. Doğup büyüdüğü Gönyeli 

ve Kıbrıs’a ait değerleri kendi yaşamının bir parçası olarak 

özümsediği gibi gelecek nesle de aktarmak için bitmek 

tükenmek bilmeyen bir azimle çalışır. Gökçeoğlu’yla yaptığı 

her röportajda onun ayrı bir yanını keşfeden Afşaroğlu, 

araştırmacının yerel kimliğine ilişkin şunları özetler:

“Gökçeoğlu’nun önce Gönyeli sonra da Kıbrıs 

şivesiyle aktardığı her kelimenin bir tarih olduğunu, bir 

belge olduğunu konuştukça anlarsınız. O kadar çok şey 

söyler ki her kelimede… Kendi yalın sade dilinde… Tıpkı bir 

ozan gibi. Gerçekten de büyük bir ozan Gökçeoğlu… Sade 
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bir dil. Derin, felefik bir anlatım…” (Afşaroğlu, 2011: 31)

Afşaroğlu’nun Gökçeoğlu hakkındaki biyografik eseri

Fizik ve matematik öğretmenliği yaptıktan sonra 

emekliye ayrılan Gökçeoğlu, hikâye ve öteki yazınsal 

türlerde ilk denemelerinin ardından halk kültürüne ağırlık 

vermeye başlar. Derlemecilik yönünü atasözleri ve deyimler 

üzerinde yaptığı araştırmalarıyla keşfeder.  Gönyelide 

doğup evlendiği ve yakın zamana kadar içinde yaşamaya 

devam ettiği kerpiç evinde kitaplar arasında bir dünya kurar. 

Eserlerinin çoğunu tek göz odada kaleme alır.

Bitip tükenmek bilmeyen bir hevesle, sabırla derlemeyi 

sürdürdüğü sözlü ürünler, Kıbrıs Türk halk kültürüne dair 

yaptığı en kıymetli araştırmaları arasında hep anılagelecektir. 

Afşaroğlu biyofrafisini yazdığı Gökçeoğlu’nun 

derleyiciliğinden bahsederken araştırmacının bunu bir 

yaşam şekline dönüştürdüğünü özellikle vurgular:

“Derlemeci kimliğinin iliklerine işlemiş olduğunu ve 

yaşam biçimi hâline geldiğini söylemeliyim. Söyleşilerimizde 

konuşma arasında benim veya onun söylediği bir sözü 

hemen cebindeki kâğıt parçasına not alması bunun en 

güzel kanıtıdır diye düşünürüm…” Afşaroğlu, 2011: 32)

Gökçeoğlu, torunu Hüseyin’le röportaj verirken

Gökçeoğlu’nun derleme ağırlıklı yayınlarının eleştiriye 

açık olan yönleri de yok değildir. Alanın uzmanı olmayışı, 

akademik bir model geliştirememesi gibi yönlerden 

getirilebilecek eleştirilerin odağında ise, derlediği 

malzemeye ilişkin kaynak aktarmaması başta sıralanmalıdır. 

Kayıt altına aldığı sözlü ürünün derlendiği yöre ve  kaynak 

kişiye ait verilerin not düşülmemesi çalışmalarının eksik 

bıraktığı yanlarındandır.

Gökçeoğlu’nun Kıbrıslı Âşık Aynalı’nın okuduğu şiirlerle ilgili 

yayını

Modern derleme tekniği açısından son derece elzem olan 

bu verilere gereken duyarlılığı gösterememesi bölgeler 

arası karşılaştırma, dil malzemesine ait yorumlarda bulunma 

imkânını kısıtlamıştır. Gökçeoğlu verdiği bir röportajda 

araba sürmediğini, köylere toptancıyla, kasapla; kimi bulursa 

onunla gidebildiğini aktarmaktaydı (Afşaroğlu, 2011: 30). 
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Bu da  kısıtlı imkânlar çerçevesinde araştırmacının önceliği 

derlediği malzemeye verdiğini göstermektedir.

Gökçeoğlu’nun birçok eserinde aynı malzemeyi yeniden 

sıraladığını veya aynı eserde derlediği sözü iki hatta üç defa 

verdiğini gözlemlemek mümkündür. Mesela Kıbrıs Türk 

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde kullandığı dil malzemesi 

belli bir elemeye tutulmaksızın olduğu gibi Kıbrıs Türk 

Ağızları Sözlüğü’ne de alınmıştır.

Genel amaçlı ağız sözlüklerinde deyim ve atasözleri gibi 

malzeme sözlük dışı tutulmakta; ancak deyim/ atasözü 

içinde kullanılan bir kelime sözlükte madde başı yapılırsa 

ilgili söze atıfta bulunulmaktadır. Bu gibi yöntemsel hatalar 

sözlükçülük metodolojisinin akademik düzeyde bilinmemesi 

ve doğru bir sözlükçülük tekniğinin geliştirilememesiyle 

açıklanabilir. Kendi anlatımından öğrendiğimiz disleksi 

sorunu, sözel malzemeyi bir araya getirirken yaşadığı 

güçlükleri anlamamızı sağladığı gibi, tekrara düşmesinin de 

arka plandaki bir diğer nedenidir. Disleksi problemi yaşayan 

kişilerin hafıza ve dile  ilişkin sorunları tekrarlarla kendini 

ele verir. Bu tür kişilerde sayısal zekâ çok güçlüdür. Nitekim 

araştırmacının yaşamını sayısal bir düzene oturtması onun 

mizaç özelliği olması yanı sıra disleksi rahatsızlığından 

kaynaklanmaktadır. 

Afşaroğlu (2011), Gökçeoğlu’nun yaşamını sayılara göre 

düzenlediğini şu gözlemlerle anlatır:

“M. Gökçeoğlu’nun matematikçi yönü de çok güçlü. Her 

şeye matematiksel ve kendince bir çözüm bulmakta. Kendi 

evini yaparken hazırladığı kalıp ölçüleri, kitabın kapağını 

yapıştırırken çıkardığı kalıplar… Ayrıca çok da hesaplı. ‘Bir 

sayfa kâğıtta kaç satır var? Bir günde kaç sayfa yazarım? 

Kaç A4 sayfası el yazısı bir daktilo sayfası yapar?’ Her şeyde 

matematiksel bir hesaplama. İşte yine kendi aktarımıyla 

buna bir örnek daha: ‘Bir Big tükenmez  300 m. yazar düz 

çızgı çeksen. Her şeyimi hanım alır bana. Kitaba başlamadan 

evvel hanım sorar; neistersin? Bir kitap için bazen 21 Big 

kullanırım.’” (Afşaroğlu, 2011: 28)

Gökçeoğlu’nun araştırmacı kimliği yanında şair ve yazarlık 

yönünün gelişmesinde Kıbrıslı kadın şair Urkiye Mine 

Balman’ın etkisinden söz etmek gerekir. Ondaki edebî yönü 

keşfetmesini sağlayan Mine Balman hakkında Gökçeoğlu 

şunları söyler:

“Bugün bunları ben sana anlatırsam varlık nedenim ortaya 
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çıkar. Yazın alanındaki varlık nedenim, benim ilkokul 

öğretmenimdir. Mine Balman, şair. Beni okuttu…” (Afşaroğlu, 

2011: 41-42)

M. Gökçeoğlu’nun yaşamında kardeşi Hüseyin’in şehit 

düşmesi büyük yaralar açar, ama yaşamdaki en büyük acıyı 

oğlu Hüseyin’i yitirince yaşar. Araştırmacı sekiz yaşındaki 

oğlunu bir trafik kazasında yitirince bir süre dünyaya küser, 

kendini evinde inzivaya çeker. Gökçeoğlu ailesinde derin 

yaralar açan; aile temellerini sarsan bu olay  Gökçeoğlu 

çiftinin kızları Dolunay’a gelecek için ev inşa etmeleriyle  bir 

nebze de olsa dindirici olur. Gökçeoğlu iç huzuru gerçek 

anlamda kalemiyle yakalar ve hayatını kitap yazmaya 

adayarak yeniden yaşama tutunur. 

(M. Gökçeoğlu ve Aydan Afşaroğlu)

Afşaroğlu (2011), Dolunay’la yaptığı röportajlar 

sonrası Gökçeoğlu’nun yaşama tutunma sürecini şöyle 

anlatır:

“Mustafa Hoca uzunca bir dönem insanlarla ilişkisini 

keser, manevî dünyada huzur bulmaya çalışır, her gece 

Kur’an okur ve o gün bugündür sakal bırakır. Öğretmenlik 

mesleğini bırakmaya karar verir, emekli olur. Ailece çalışarak 

emekli parasıyla kızına ev yaparlar. Tanrı vergisi kalemini 

kullanarak Kıbrıs’ın tarihsel geçmişini destansı bir dille 

şiirleştirir, halkbilimi alanında çoğunun ilkler olarak sayıldığı 

eserler ortaya koyar ve hayata yeniden tutunmaya çalışır.” 

(Afşaroğlu, 2011: 72)

Gökçeoğlu’nun yaşama bağlanmasında eşi 

ve kızının varlığı da yadsınmamalıdır.  Seksenli yılların 

başında çıkardığı “Tezler ve Sözler” serisinin ilk cildini eşiyle 

kızına adayan araştırmacı “Gönlümdeki yaşam mumunu 

dillendiren eşim S. Gökçen Gökçeoğlu ve Kızım Dolunay’a” 

şeklinde ithafta bulunur. 

Kıbrıs Türk halk kültürüne yaptığı araştırmalarıyla 

büyük hizmette bulunan Ali Nesim de Gökçeoğlu’nun 

yaşamındaki en büyük dönüm noktasını araştırmacının 

öğretmenken oğlunu trafik kazasında kaybetmesine bağlar: 

“… oğlunun bir otomobil kazasında ölmesi, evine pek 

uzak olmayan bir yerde, oğlunun –altı yedi yaşındaydı 

zannederim- arabayla basılması, yaşamında büyük büyük 

bir dönüm noktası oldu…” (Afşaroğlu, 2011: 115)

Ali Nesim

A. Nesim, Gökçeoğlu’nun eserlerini değerlendirirken 

toplumu anlamak adına onun büyük bir iş başardığını şu 

sözlerle dile getirir:

“Yalnız halk kültürünü öğrenmek bakımından 

değil, halk kültürümüze dayanarak toplumumuzu anlama, 

kavrama, toplumumuzun karakterini, kimliğini anlama 

bakımından da çok yararlı eserler ortaya koyduğuna 

inanıyorum.”Yazın ve araştırma dünyasına girdikten sonra 

birçok örgüt ve derneğin üyesi/ yöneticisi olan Gökçeoğlu; 

sunduğu bildiriler, yayımladığı eserler ve katıldığı toplantılar 

dolayısıyla birçok ödüle layık görülür. Ünü Kıbrıs ve Türkiye 

Cumhuriyeti sınırlarını aşarak Türk dünyasına yayılır. 

Kıbrıs Türk halk kültürüne ait derlemelerini Azerbaycan, 

Kazakistan, Gagavuzya vb. gibi Türk dünyasının çeşitli 

bölgelerine ait sözlü malzemesiyle karşılaştırarak yayımlar.
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Araştırmacı, ilk kitabı olan “Dulun Oğlu” ile edebiyat 

dünyasına ayak basar. Yazın hayatına girişini Afif Hikmet 

Mapolar’ın da jüride bulunduğu öykü yarışmasını birincilikle 

kazanmasına, Mapolar’ın kendini yazmaya teşvik etmesine 

bağlar. Gökçeoğlu, özgüven kazanarak yazın dünyasında 

eserler verme serüvenini bir röportaj sırasında şu sözlerle 

anlatır:

“Mapolar, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 

öykü yarışmasının seçiciler kurulundaydı. Öykü 

yarışmasından sonra Kitap Sarayı’na her gidişimde A. H. 

Mapolar bana; ‘Yarışmaya gönderdiğin öyküler çok güzel. 

Ödül de aldın. Öykü kitabını ne zaman göreceğiz?’ diye 

sorardı. Benzer sorular sürüp gitti. Sonunda Dulun Oğlu 

kitabımı okuyucuyla buluşturdum.” (Afşaroğlu, 2011: 174)

“Tezler ve Sözler I-II-II” adlı serinin ilk cildinde 

Kıbrıs’ta derlemelere geç kalındığını; bu sürecin çok kısa 

sürede tamamlanması gerektiğini dile getiren Gökçeoğlu, 

derlemeye giriştiği dönemde yaşadığı bireysel güçlükleri 

aktarırken Kıbrıslı araştırmacı Harid Fedai’nin desteğiyle 

güçlüklerin üstesinden geldiğini vurgular:

“Bölge bölge, köy köy taramalar yapılarak 

çaprazlama çalışılması gerekir. Bunu yaparken elimizi çabuk 

tutmalıyız. Çünkü ölen her yaşlı Kıbrıs insanı bildiklerini 

de beraberinde götürmektedir. İşte bu noktadan hareket 

ederek soruna ve çözümüne bir dereceye kadar da olsa 

katkıda bulunabilmek amacıyla yola çıktım. Düşüncelerimi 

burgu örneği delen kaygular beni folklor araştırmalarına 

itti. Zaman zaman büyük güçlüklerle karşılaştım. Böyle 

anlarda çalışmalarımı sürdürmem için beni yüreklendiren 

sayın Harid Fedai’nin adını anmayı bir borç bilirim.” (Tezler 

ve Sözler I: 13-14)

“Tezler ve Sözler” adlı eserinin ilk cildinde Kıbrıs’ın 

kültürel köklerine değinirken bu mirasın, doğal zenginliğin 

ihmâl edilişine toplumsal duyarlılıkla vurgu yapan 

Gökçeoğlu, bir vatandaş olarak iç huzursuzluğunu şöyle 

söze döker:

“… adamızın köklü bir tarihi var: Aydınlatamadık. 

Alabildiğine doğa güzelliğimiz var: Çeşitli engeller 

koyduk. Yararlanamıyoruz. Zengin folklorik değerlerimiz 

var: Suskunluğa tutukladık, dudaklardan gönüllere 

akıtamıyoruz. Geçmişteki birlikteliğin oluşturduğu bağlar 

var: Kopardık.” (Tezler ve Sözler I: 37-38)
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Gökçeoğlu’nun araştırmacılık yönü dışında hem bir yazar 

hem de halk ozanı ve şair olduğunu vurgulamak gerekir. Bir 

yandan Kıbrıs’ta söylenen destan, mani, bilmece, tekerleme 

vb. türleri derleyip incelemeye çalışırken öte taraftan kendisi 

de destan anlatma geleneğine uygun ürünler vermekte; 

tekerlemeler, bilmeceler; hikâyeler vb. yazmaktadır.

Ondaki bu çok yönlülük folklorik, tarihî, sosyolojik, 

iktisadi konuları kapsayan geniş bir alanda eserler vermesini 

sağlarken her zaman en önde olan yanı derleyiciliğidir.  

“Tezler ve Sözler” serisinde topladığı araştırma konularını 

devam eden yayın hayatında ayrı ayrı genişleterek bağımsız 

birer kitap olarak yayımlar. Bu açıdan “Tezler ve Sözler 

I,II,II” Gökçeoğlu’nun yayıncılık yaşamında eserlerinin ilk 

prototipidir.

Gökçeoğlu’nun derlemelerini folklorik ve filolojik olmak 

üzere iki grupta toplamak gerekir. Folklorik derlemelerinde 

mani, bilmece, tekerleme, masal gibi ürünlerin düzenleniş 

biçimi, kullanıldığı sosyolojik ortam ve Türk dünyasıyla 

benzerlikleri üzerinde durur. Kıbrıs’ta âşıklık geleneğinin 

bilinen en son temsilcisi Aynalı ve Aynalı’nın okuduğu 

destanlara ilişkin ilk derli toplu derlemeleri ses kayıtlarına 

dayanarak yayımlayan Gökçeoğlu’dur. Kıbrıs Türk Atasözleri 

ve Deyimler adlı yapıtından itibaren çıkardığı sözlüklerle 

Kıbrıs Türk ağzına ait söz varlığını belgelemeye çalışırken 

her sözlüğünün başına eklediği incelemeyle filolojik 

değerlendirmelerde bulunur. Katıldığı kongre, sempozyum 

gibi akademik toplantılarda halk terminolojisinden seçtiği 

örnekler üzerinde köken bilimsel çözümlemeler yapar. 

Kıbrıs Türk söz varlığının kaynaklarına inerek Türk dünyasıyla 

bağlarını ortaya koymayı hedefler. Elbette filoloji öğrenimi 

görmemiş olan araştırmacının isabetli tespitleri olmakla 

beraber önerileri yeniden yorumlanmaya, tartışılmaya 

açıktır.

Genel ağza ait söz varlığı yanında “Kıbrıs Türk İkilemelerive 

Yansıma Sesleri Sözlüğü”, “Kıbrıs Türk Küme Sözler 

(Formeller) Sözlüğü” gibi tematik içerikte eserleri de bilim 

dünyasına kazandırır. “Kıbrıs Türk Takma Adlar ve Unvanlar 

Sözlüğü” gibi Türkoloji araştırmalarında türünün ilk örneği 

olan eserler üzerinde çalışır.

Son Söz 
Kıbrıs’ta kültür ve dile ait araştırmalarıyla ilkleri 

başaran Gökçeoğlu’na hak ettiği değer hayattayken 

verilmelidir. Kıbrıs Türk toplumunun saygı ve minnetle 

kucakladığı Gökçeoğlu, her zaman başvuru kaynağı olacak 

otuzun üzerinde kitabıyla Kıbrıs Türk yazınında müstesna 

bir yere sahip olacaktır.
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Bulutlu Ay

Suskunluğun genzimi yakıyor

Oysa sonbahar yıldızları parlıyor

Dolunay şarkıma eşlik ediyor

Şimdi terk-i diyar vakti

Sen karanlığa yakışıyorsun

Ben afitab’a

Tuğçe Elif Aktaş TDE 
Lisans Öğrensici
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GEZİ-GÖZLEM 

SİNEMA VE EDEBİYATIN 
KUCAKLADIĞI ŞEHİR: LONDRA

Fatoş SİLMAN 

Bir şehir sizin yaşama sebebiniz olabilir mi? O şehre 

sürekli gitmek, sokaklarında yürümek, havasını solumak, 

parklarında koşmak, kafelerinde, birahanelerinde oturmak, 

müzelerinde saatler geçirmek ister misiniz? Cevabınız evet 

ise o şehre âşıksınız demektir. Tıpkı benim Londra’ya âşık 

olduğum gibi. İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi almamın 

nedeni de bu aşk olsa gerek. Okuduğum İngiliz romanlarında 

yer alan karakterleri ve olayları, çocukluktan beri izlediğim 

sinema filmlerini gezdiğim yerlerde yaşamak ve hissetmek 

bana her zaman keyif vermiştir. 

Thames nehri gezintisine çıktım bir gün. Nehrin iki yanı 

boyunca uzanan Docklands (Liman Bölgesi)’da gerek taştan 

binalarıyla, gerekse dar sokaklarıyla İngiliz edebiyatını 

iliklerinizde hissediyorsunuz. Shakespeare Globe Tiyatrosu 

eski mimarisine uygun yeni görüntüsüyle karşınızda 

duruyor. Okuduğum bilgilerden o eski halini gözümde 

canlandırıyorum. Bazen Hamlet, bazen Othello bazen de 

Macbeth tüm trajedisiyle orada duruyor. Kulede bayrak 

çekiliyor oyun hazır diye. Oyuncular yuvarlak binanın 

ortasında yer alan sahnede heyecanla ezberledikleri 

repliklerini söylüyorlar. Zenginler oyunu oturarak, fakirler ise 

ayakta izliyorlar. Vapurla nehirde vapurla ilerlemeye devam 

ediyoruz. Charles Dickens’ı görüyorum nehir boyunca 

uzanan o eski evlerden birinde. Bana gülümseyerek camdan 

el sallıyor. Soruyorum neler yapıyorsun? “Büyük Umutlar” 

(Great Expectations) romanını yazıyorum diyor.

O dar sokaklardan birinden fırlayan romanın kahramanı 

Pip, eski püskü yırtık kıyafetiyle anne ve babasının mezarını 

ziyarete gidiyor.

Akşam karanlığında Londra sokaklarında yürüyorum. Yol 

boyunca uzanan siyah sokak lambaları bana Gas Light 

(Işıklar Sönerken) filmini hatırlatıyor. 

Psikolojik gerilim ve şüphe içeren bir film Gas Light. Olay 

Londra’da geçer. Gregory yeni evlendiği genç eşi Paula’nın 

teyzesinden miras kalan mücevherlere sahip olabilmek 

için onu yavaş yavaş, sistematik bir biçimde delirmekte 

olduğuna inandırmaya çalışır. Film boyunca yer alan ışık,  

gölgelendirme ve sis gizemli olayları seyirciye hissettirmek 

için etkin bir biçimde kullanılır. Ev içinde Paula’yı delirtmek 

için eşi tarafından ışığı azaltılan lambalar, loş odalar, 

yağmurdan ıslanmış yollar, sis,  siyah sokak lambaları 

seyircide gerilim ve şüphe duyguları uyandırmaya yeter. 

Londra sokaklarında hafif yağmurlu bir havada, siyah sokak 

lambaları yanından geçerken filmin sahnelerini hatırlayan 

ben, aynı ürpertiyle doluyorum. Bir zamanlar Londra’da çok 

sis olurdu. Özellikle 50li ve 60’lı yıllarda soğuk kış gecelerinde 

yakıt olarak kullanılan kalitesiz kömür uzun yıllar güzelim 

şehri sis bulutlarıyla kaplıyordu. Sisler içinde Londra birçok 

filme konu olmuştur. Hemen aklıma gelen film Midnight 

Lace (Sisli Geceler) dir.
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Sisli Londra Sokakları

Başrollerini Doris Day ile Rex Harrison’un paylaştığı 1960 

yapımı filmde kocası ile mutlu bir evliliği varmış gibi görünen 

Doris Day sürekli tehdit telefonları alır ve sisler içerisinde 

yürürken gizemli biri tarafından takip edilir. Bu filmde de sis 

ögesi gerilimi artırmak için ustalıkla kullanılır.

Baker sokağından geçerken Sherlock Holmes çıkıyor 

karşıma. “Ben gerçek  değilim” diyor. “Sadece yazar Sir Arthur 

Conan Doyle tarafından yaratılan hayali bir dedektifim. 

Yapmam gereken çok iş var. Kurnaz biriyim, olayları çözme 

yöntemlerim hep konuşulmuştur. Bana kalpsiz diyorlar ama 

aslında iyi biriyim” diyor. Ben de gülümsüyor ve ona veda 

ediyorum.

Notting Hill

Notting Hill’e varıyorum. Kitapçılar, antikacılar, ikinci el giysi 

satan mağazalar ve restoranlarla dolu bir semt burası. Sonra 

birden  Notthing Hill adlı filmin meşhur ettiği kitapçı dükkânı 

çıkıyor karşıma. Aklıma filmin o sahnesi geliyor. Ünlü bir 

film yıldızı olan Anna Scott’un bir dönem film çekimi için 

geldiği Londra’da yolu Notting Hill’de bir kitapçı dükkânına 

düşüyor. Dükkânda almak istediği seyahat kitabı ise Türkiye 

ile ilgilidir. Biz Türkleri sevindiriyor bu ilgi. Anna Scott siyah 

beresiyle çok doğal ve güzel görünmektedir. Anna dükkân 

sahibi William Thacker’in hemen ilgisini çeker ve aralarında 

duygusal bir bağ oluşur.

      Sherlock Holmes Müzesi Baker Sokağı

Kasvet kokan bu soğuk ve yağmurlu şehri neden bu kadar 

seviyorsun? diye sorabilirsiniz. Ünlü Alman psikanalist Eric 

Fromm “Sevme Sanatı”’adlı kitabında insanın sevgisinin 

bir objeye yönelik olmasının doğal olduğundan bahseder. 

“İnsanlar sevmenin kolay olduğunu fakat sevecek ya 

da sevilecek doğru nesneyi bulmanın güç olduğunu 

düşünürler” der  Fromm (İç, 2018). Aslında o kadar da zor 

değildir. Yeter ki sevmeyi bilelim. 

Benim sevgi nesnem Londra. Sanatı bu kadar güzel 

kucaklayan Londra’yı sevmek de ayrı bir sanat.
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Liman

Aylar ıslak ritimde uzarken yıllara

Çürümüş bir limanda demirliyorum

Tuz ve rutubet kokusu soluklarımda

Terk edilmiş liman kasabası

Renginden sıyrılmış ahşap evler

Kapı eşikleri yosun yosun

İlerliyor küf, gün kararıyor

Sesler duyuyorum…

Kaptanı olmayan bir tekne

Uzak yolculukların ufuklarına doğru

Açılırken

Kaldırımda çocuk çarıklarına dalıyor 

Gözlerim

Umutsuzluğun resmi yansıyor, aksıyorum

Fırtına darbeleleri siyaha boyuyur tenimi

Yüksek sesler duyuyorum…

Yankılanan sesler…

Tenle ruh arasında yalpalayarak çınlayan,

Sesler, sesler, seslerrr….

Gizem Ünlü
TDE Lisans Öğrencisi



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI II

37

ÖYKÜ

Hüseyin BAHCA

DREAM HOTEL – NO: 304

Uyandım. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Hava soğuk. 

Çok soğuk. Londra’nın soğuğu Kıbrıs’ınkine hiç benzemiyor. 

Annem bu konuda haklı çıktı. 

Pencereden sarı bir ışık geliyor odaya. Komodinin üzerinden 

pet şişeyi alıp kapağını açıyorum ve biraz su içiyorum. 

Boğazımdan geçen su; gecedeki tek ses dalgası. Daha fazla 

ses çıkartarak bozmak istemiyorum bu saflığı. 

Hafifçe doğruluyorum yattığım yerden. Gece izlemem için 

iki eşsiz manzara sunuyor: Ş ve sokak. Varlığımı hiç belli 

etmeden izlemeliyim iki manzarayı da. Varlığım belli olursa; 

büyü bozulabilir. 

İlk olarak; odanın içindeki manzarayı izlemeye başlıyorum. 

Sağ tarafımda uyuyor tüm masumluğuyla Ş. Kıvırcık saçları 

yastığımı örtüyor. Gözkapakları bulutsu mavi. Dudakları, 

kaşları, şakakları; bütünlüğün temsilcisi. Çocuksu parfümü 

her tarafta. Elim gitmiyor ona dokunmaya. Bu yüzden; 

bakışlarımı ve aklımı bu manzaradan kaçırıp pencereden 

dışarıya bakıyorum. 

Sarı ışığı keşfediyorum ilkin; sokak lambası. Hemen arkasında 

uzunlamasına ip-sıra evler. Hepsi de küçük tuğlalardan 

örülmüş, kahverengi, iki katlı. En yakın evin çatısında bir 

anten var. Değişken renklerin içerisinde duruyor tüm 

yalnızlığıyla. Milyonlarca imgeyi canlandırabilecek bir siluet. 

Ama ona baktıkça yaratıcı bir imgeden çok özeleştiri geliyor 

aklıma. 

Uzun süredir izliyorum antenin yalnızlığını. Gittikçe 

değişiyor ardındaki ve etrafındaki ışık demetleri. Güneş 

neredeyse doğmak üzere. Güneş doğunca şehir grileşecek. 

Şehir grileşince anlayacak bu şehirde yaşayanlar sabah 

olduğunu. Ve birden çatıda beliren bir adam! Antenin 

yönünü değiştirmeye çalışıyor. İçimden; “hayır” diyorum. 

“Hayır. Yapma bunu.” Beni duymuş olmalı. Çünkü; anteni 

bırakıp yavaşça bana doğru dönüyor. Bakışıyoruz: Tanıdık. 

Çok tanıdık. Yüzü cama yansıyan yüzüm. Bakışıyoruz; 

Ş uyanıncaya dek. Ş’nin uyanıp “günaydın” demesiyle; 

bırakıyor kendini kimsenin göremeyeceği bir boşluğa – 

benim bile -.

Aralık – Ocak 

2018 – 2019 
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MEHMET KANSU ŞİİRLERİNDE
AKDENİZLİLİK

Senagül TAŞAR
(TDE Y.Lisans Öğrencisi)

Mehmet Kansu 

Avrupa’nın sanatsal, siyasal, hukuksal ve felsefi doktrinlerinin 

doğumuna ve tarihsel değişimine dâhil olmuş Grekler; sırlarla 

dolu kültürel, sosyolojik, teknolojik olguları ile en kadim 

uygarlıklardan biri olan Mısırlılar; Anadolu’nun ‘’kültürler 

kavşağı’’ kavramı altında incelenmesinde rol oynayan 

Hititler, Sümerler ve Fenikeliler; Mezopotamya’nın jeopolitik 

değerinin yanı sıra kültürel değerinin yürüdüğü yolda önemli 

adımlara vesile olan Asuriler ve Babilliler, Akdeniz’i paylaşan 

ve bu bağlamda her daim birbirlerini etkileyen kavimlerdir. 

Benzer habitatlarda, benzer popülasyonlarla karşılaşan bu 

medeniyetler, Akdeniz’in cömertçe sunduklarını tüketirken, 

içinde bulundukları iklimin etkisiyle de zengin bir bitki 

çeşitliliğine sahip olmuştur. Kanıtlanmış olan iklimin 

insan sağlığına, kültürüne, faaliyetlerine etkileri nedeniyle 

Akdeniz insanı, gerek mizacıyla gerekse de yaşama biçimiyle 

birbirlerinden kopmamıştır. 

Gelenekleri, yeme-içme biçimleri, tarım ve 

hayvancılık materyalleri benzer olan insanların anlatmak 

istediklerini sanatla anlatırken, başvuracakları olgular da 

bu ortak coğrafyadan seçilecektir. Deniz görmemiş bir 

köylünün denize değil de köyünü çevreleyen dağlara türkü 

yazmasının sebebi tam olarak budur. Aristoteles’in Liberal 

Sanatlar başlığı altında kategorize ettiği sanatlar içerisinde, 

şiirin studia humanitatis yani insani çalışmalar arasında 

yer almasından da anlaşılacağı gibi konumuz olan şiir, 

insanı ve insanı doğrudan etkileyen olguları konu edinir. 

Bu minvalde Akdeniz coğrafyası şairleri; rüzgâr, incir ağacı, 

çam ağacı, deniz, gemi, liman, mavi, dalga, bölge kuşları, 

güneş, sıcaklık gibi konuları tenasüp ilişkisi de yaratarak 

şiirlerinde işlemişlerdir. Bu ve bunun gibi konuları; Enis Behiç 

Koryürek, Sabahattin Eyüpoğlu, Halikarnas Balıkçısı ve Türk 

şiirinde Akdenizli şiiri temsil eden, Akdenizliliği evrensel 

bir boyuta taşıyan Fikret Demirağ gibi usta kalemlerin 

şiirlerinde de rastlamaktayız. Bunun yanı sıra Akdenizli 

şairler, Akdeniz’e mâl olmuş Grek mitolojisinden de oldukça 

yararlanmışlardır. İlişkilerin bir bütünsellik içerisinde olması 

sebebiyle mitolojinin de Akdeniz coğrafyası ve ikliminden 

etkilendiğini söyleyebiliriz. Tarlaların tanrısı olarak anılan 

Faunus, büyükbaş hayvanlarla otlakların tanrıçası olarak 

bilinen Pales, meyve ağaçlarını yöneten Pomona, çiçeklerin 

tanrıçası Flora, deniz tanrısı Podos, tarım ve doğa tanrıçası 

Demeter mitolojinin de coğrafyadan etkilendiğinin en net 

örneklerindendir. 

Fikret Demirağ ile İkinci Yeni hareketinin tesirinde 

kalan Mehmet Kansu’nun ilk dönem şiirlerindeki Akdenizliliği 

gittikçe yerini Doğu Akdenizliliğe bırakır.  Mehmet Kansu, 

bir röportajında ‘’Ben kendimi daha çok Doğu Akdenizli 

olarak görüyorum. Ben biraz daha oraya yakınım. Ne 

kadar Akdenizliyiz’e gelince o başka bir olay…’’  diyerek 

Doğu Akdeniz’le olan bağını net bir biçimde ifade etmiştir. 

Akdenizliliği ve Akdeniz coğrafyasına özgü unsurları şiirine 

yansıtan Kansu, soyut şiirlerinde Akdeniz mitolojisinden de 

yararlanmıştır. 

Serinliğiyle Vurursa Su Yüzüme, Şiir Gelir Oraya adlı  şiirinde; 

‘’…sularlar arınmış gövdesinin serinliğine güneşin yakıcı 

öpüşlerini çağırırken Afrodit, kumsala bürüncük çarşaflarca 

temiz çıkıyordu; belki terlemek, belki de sevişmelerin farklı 

kokularıyla yeniden kirlenmek için…’’

Mehmet Kansu

dizeleriyle güzelliğin, aşkın, sevginin ve sevişmenin tanrıçası 

olan Afrodit imgesini Kansu, ‘’güneşin yakıcı öpüşleri’’ ve 
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‘’farklı kokular eşliğinde ter akıtılan sevişmeleri’’ pekiştirmek 

adına kullanmıştır. Aynı şiirin devamında; ‘’Bunun böyle 

olduğunu duraksamasız yineler beyaz köpüklü dalgaların 

sesleri…’’ cümlesiyle Kansu, deniz köpüğünden doğan 

Afrodit’in üzerinde bulunduğu dalgaların, meltemin 

sürüklemesiyle Kıbrıs adasına ulaşmasını ve orada 

mevsimler tarafından karşılanışını, özenle giydirilip ardından 

tanrılar toplantısına götürülüşünü anlatan hikâyeye dair 

bir telmih yapmıştır. Ayrıca Kansu bir röportajında, ‘’Biz 

Kıbrıs’ta Afrodit’ten etkilenmezsek kimden etkileneceğiz? 

Hayatımızda var...’’ diyerek Akdeniz’e mâl olmuş en 

önemli mitolojik değerlerden biri olan Afrodit’e şiirinde 

yer vermiştir. Afrodit’in kalıcılığı The Piccolomini Perde 2, 

Sahne 4’te Thompson Bulfinch’in kalemiyle de işlenmiştir. 

Uçuşup Gelebilecek Bir Şeyler İçin… adlı düzyazı 

şiirinde;‘’… gökyüzü saklamış mıydı bu kadar kendini,/

avuçlarındaki kan bu kadar çekilmiş miydi/ ya da o ezgiler 

şairi Orfeus’un yüreği buzul tarlasına dönüşmüş müydü 

bu kadar?...’’ diyerek klasik Yunan mitolojisinde yer alan 

ezgiler ozanı Orfeus’un eşini gökyüzüne çıkarmak isteyişi ve 

reddettiği kadınların ona ve lirine attıkları mızrak ve taşların 

sonucunda kanlar içinde kalmasını Kansu, şiirinde işlemiştir.

Ya hışırtı ya böcek ya ot adlı şiirinde;‘’Dün gece uzun bir 

sessizlik…/Böcek sandım/Oysa hışırdayan otlar./Skoçyalı 

Duffy;/Kuyu başında, rüzgârda/Savrulan kamışların/Sesine 

uzandığından/ Söz eder,/ Midas’ın eşinin…’’  dizelerini 

Frigya kralı Midas’ın hikâyesinden yola çıkarak yazmıştır. 

Midas, tanrı tarafından cezalandırıldığı için eşekkulaklı 

olmuştur. Kulaklarını kapatarak saklayabileceği düşüncesi 

onu avutmuştur ancak bir gün berberi bu sırrı öğrenmiştir. 

Berberini bu sırrı kimseye söylememesi için tehdit etmiştir. 

Ancak berberi bu sırrı tutamayıp bir çukur kazmıştır. 

Kuyunun başına eğilip hikâyeyi kuyuya anlattıktan sonra  

çukuru kapatmıştır. Orada bulunan kamışların boylarının 

uzaması sonucu ne zaman bir rüzgâr esse bu hikâyeyi otlar 

anlatmaya başlar. Kral Midas’ın hikâyesi farklı biçimlerle 

de anlatılmıştır. Dryden’a ait Wife of Bath’s Tale’de bu sırrı 

Midas’ın Kraliçe eşi  açıklamaktadır. Kansu, ‘’hışırdayan otlar’’, 

‘’savrulan kamışlar’’ gibi tamlamalar ile Midas’ın hikâyesini 

anlatan büyülü bitkilere gönderme yaparken doğrudan 

Midas’ın adını da zikrederek mitolojiden etkili bir biçimde 

yararlandığını bizlere açıkça yansıtmıştır.

Kansu’nun Şaşırtıcı Bir Rüzgârdır Değişim ve Doğu Akdenizli 

Larva: Çılgın Bir Dalgıç kitabında güneşi, denizi, limanı, 

gemiyi, ağacı, rüzgârı, suyu, kuşu, maviyi, beyazı bu kadar çok 

kullanmasının sebebi, Akdeniz ve yaşadığı ada coğrafyasının 

en belirgin özelliklerinin şiirde bu yönde anlatım olanakları 

yaratmasıdır. Kansu, pastoral şiirler yazmasa da hemen 

hemen her şiirinde doğal çevre, iklim ve çeşitli coğrafik 

özellikleri şiirlerinin bünyesinde barındırmıştır. 

Limon ağacı, kır çiçeği, asma yaprağı, karanfil,  incir 

ağacı, çam ağacı, çalılar yığını, tülümbe, kamış gibi bitkilerin 

Akdeniz iklimine özgü olması, Kansu’nun Akdeniz coğrafyası 

bitki örtüsünün etkisinde olduğunu göstermektedir.

Ayrıca güneş, rüzgâr, meltem, esinti gibi kavramlar 

Akdeniz coğrafyasına özgü hava akımları ve sıcaklık 

değerleri Mehmet Kansu’nun şiirlerinde önemli bir yere 

sahiptir. Güneşi Eksilmek şiirinde;‘’Güneşi eksiliriz bazan/

Bazan da o kendiliğinden /Gelir ve gitmek nedir bilmez;/

Onsuz da olamayız,/Aramızda yürüse de/Yürümese de;/

Başka işimiz yok bizim,/Onu konuşuruz,/Bizimledir, 

yüzümüzün üstünde./Çocuğunu ilk kez denize tanıştıran/

Denize daldıran,/Kutsayan anne;/ Onun ayaklarını güneş 

ısıtır.’’ dizelerinde ise, Dünya’daki döngüde önemli bir rol 

oynayan yıldız, doğrudan konu edilmiştir. Tek başına Güneş 

Sistemi’nin %99,8’ini oluşturan güneş, yaşamın temel 

kaynağı olmasının yanı sıra Akdeniz kültüründe çok mühim 

bir yere de sahiptir. Öyle ki, Kansu’nun bu şiirinde de şahit 

olduğumuz gibi bölge şairleri, şiirlerindeki sıcaklığı da 

çoğu zaman güneşten elde ederler: ‘’Kollarından kaldırdığı 

çocuğunu/Denizinden çeker ve sahile/Yürür. Güneş bu kez 

de /Yüzündedir; saçlarını/Kulaklarının arkasına iter./ Gün, 

daha çok uzundur./Dalgaların kıyıya yuvarlanışını/Dinler, 

mesaryadan gelen esintiyi;/Esinti &dalgaları!..Kumlarda/

Oynayan çocuğu, bol eteğinin/ Altında, ıslak bacakları./Aşk/ 

Dalgaların köpüklerinden gelir/Ovaların esintilerinden/ 

Ve doğayı ayağa kaldıran / güneşten.‘’ dizelerinde Kıbrıs 

Adası’nın en büyük ovası olan Mesarya Ovası’ndan 

bahsederken aynı zamanda, üzerinde yaşadığı toprağın, 

ruhunu okşayan yelin, Afrodit’in rahmi olan köpüklerin, her 

darbesinde içine çekildiği dalgaların, bedenini ve ‘’doğayı’’ 

canlandıran güneşin yani çevresinde duyduğu birçok 

güzellikten de bahsetmiş ve güzel olanı belagatlı bir dille 

aktarmıştır:

‘’Sonra gece olur;/Meltem bir mezzo-sopranodur/Ve çocuk 

salıncağında uyur./Güneş ve yaktığı her şey,/Sessizce akan 



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT-KÜLTÜR-SANAT  E-DERGİSİ SAYI II

40

bir baf deresi…/Ve anne, çırılçıplak/Suyun altına girer./Su 

akar, göğüslerinden bacaklarına;/ Kollarını kaldırdığında 

meme uçları gerilir,/Yanarak kızarır.’’

Doğrudan Türkçe anlamıyla ‘’Orta Yükseklikte’’ olan 

İtalyanca, Mezzo-soprano kelimesi, klasik batı müziğine 

ait bir terminolojidir ve üçüncü oktav -la notasıyla beşinci 

oktav -la notası arasındaki tınıları elde edebilen kadın sesini 

ifade eder. Genel olarak, operada ‘’baştan çıkarıcı kadın’’ 

rollerinde kullanılan bu ses rengini, ‘’bir gece esen meltem’’e 

benzeten Kansu, yine doğa unsurlarını kullanarak, kadın-

anne, anne-çocuk gibi tenasüp ilişkileri de kurmak suretiyle 

şiirini kurmuştur. Gece ve gündüz kelimeleriyle şiirde 

anlatımı güçlendirmek adına tezat yapılmış, anne olgusunda 

kadınlık unsurları ‘’tüm çıplaklığıyla’’ yansıtılmıştır. Kansu, bu 

durumu Güneşi Eksilmek şiirinin 4. bölümünde de benzer 

bir şekilde işlemiştir: ‘’Aşk için gece uzundur./Kapının kilit 

boşluğunda/Meltem oynar;/Ve öyledir, /Kilidin içindeki 

damak/Beklentilerinin örttüğü sesiyle/Döner ve kapı açılır./

Güneşin yüzü saklı da olsa/Annenin bacaklarında, /Balerin 

gibi hâlâ dansıdır.’’  

Deniz, liman, sandal, kayık, gemi, dalga, mavi, beyaz, 

köpük, köpürmek gibi unsurlar Akdenizliliği yansıtan 

motiflerdir. Akdeniz coğrafyası, mavi ve beyaz renkleriyle 

betimlenir. Limanlar ise, en önemli ticaret kollarıdır. 

Akdeniz kültürünün içerisinde barınan bu kavramlar çoğu 

şair tarafından kullanılmıştır:‘’Baf limanı, /Uzaklaşan ya da 

yaklaşan/Kayıklar./Zamanı kanatlarında uyutan /Yorgun 

pelikan;/Ayırımında olmadan dokunur/ Bize ve geçer gider:/ 

Uyandırmak için / Zamanı,/ Ağır bir kayanın gölgesinde.’’ 

Kansu’nun şiirinde özellikle ‘’Baf limanı’’nın adını 

geçirmesi Akdeniz coğrafyasında yer alan, aynı zamanda 

çocukluğunu geçirdiği Baf kasabasının liman kasabası 

olduğu konusunda bilgi vermektedir.  Antik Mısır’da 

pelikan, ölümü ve ölümden sonraki hayatı simgelemektedir. 

Kansu’nun bu şiirde; ‘’zamanı kanatlarında uyutan, yorgun 

pelikan’’ ifadesinde deniz kenarındaki kamışlarda yuva kuran 

pelikanın kanatlarında uyuttuğu ve sonradan uyandıracağı 

zaman ise ölüm zamanıdır. Kansu, mitolojide yeri olan 

pelikan gibi Akdeniz’de yaşayan pek çok kuşa şiirlerinde 

yer vermiştir. Kartal, tavus kuşu, kırlangıç, güvercin, 

baykuş gibi Akdeniz coğrafyasına ve mitolojisine ait kuşlar, 

Kansu’nun şiirlerinde yerini almıştır: “Edilgen Yapamamak, 

Ölümü!/‘’Ölüm,/Bir gece kuşu gibi /Kanatlarını toprağa 

sürer;/Ağaçların arasından geçer-/Ormanların, akarsuların,/

Dağların üstünden./Ölüme kovalanır İNSAN;/Gözlerinde, 

acının/ Karanlık kuyuları’’  

Bir efsaneye göre Tanrıça Athena bir gece kuşu olan kargayı 

cezalandırarak yerini bakışlarından ve gece görüşünden 

etkilendiği Baykuş’a bırakır. Baykuşlar bilgeliğin yanı sıra 

uğursuzluk ve ölüm getiren anlamlarına da gelmektedir. 

Bu dizelerde Kansu, ölüm temasını gece kuşu ile 

imgeselleştirmiştir.

Sonuç itibariyle, belli bir bölgede hüküm sürmüş ortak kültür; 

o bölgede oluşmuş ve oluşacak akımları, sanatsal ifadenin

netliğini, kullanılan materyali de doğrudan etkilemektedir. 

Kansu nazarında, Akdenizli şiir üzerine yapmış olduğumuz 

mütalaada da görüyoruz ki, bu materyaller, gerek bölgenin 

coğrafi unsurlarını gerekse de tarihsel süreçte bölgeye 

miras olarak kalmış değerleri ihtiva etmiştir. Akdeniz iklimi, 

coğrafyası ve kültürü, kendi şairi için zenginlik kaynağı 

olmaya başlı başına yetmiştir. 
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DENEME

ANDRE BRETON’LA OLMAK

Büyük seslerle söylüyordu; “Büyük çizgileriyle tanıyorum 

umutsuzluğu… Kum yığını, git, pis kum yığını! Büyük 

çizgilerle önemli değil umutsuzluk”.Pandora’nın kutusundan 

bütün duygular kaçmıştı, fakat umut ortada yoktu. Bu 

nedenle insanlar umutsuzluğun çizgilerinde kayboluyordu. 

Her tarafı kaplayan umutsuzluk hareketi sürekliliğini 

çınlıyor, yalnız gecenin kör karanlığında değil günün, ayın, 

yılın ve hatta ömrün bütün saniyesinde beni takip eden bu 

nihayetsiz umutsuzluk oluyor. Biranda dağıtıyor benliğimi, 

parçalarımı yerden toplamak zaman alıyor. Sert bir kaya 

olup hayallerime çarpıyor. Büyülüyor heyecanının kavurucu 

ısısıyla. Bir çeşit bağışıklık yapıyor, rüyalarımın desenini 

çekiştirip duruyor. Korkuyla karışık bir bekleyişin siren sesleri 

yırtıyor saçlarımın diplerini. 

Her güne yeniden başlıyor, kollarımı Breton gibi çiçekli 

kağıtlara uzatıyor, hatırlamıyorum ama umutsuzluğun 

yardımıyla her gece eve biraz daha eskimiş dönüyorum. 

Hayal etmek istiyorum, umudu çizmek gözlerime. 

Çağırdığımda geleceğini sanıyorum sonra. Adı çağrıldığında 

da ayağa kalkmayan çizgilerle savaşıyorum bu kez. Her gün 

yaşamla kucaklaşmak angaryası olmaya devam ediyor. Beni 

başa takılan süslere çevirseler de olur diyorum ben, çiçekleri 

çağırıyorum. İmdat!...

Kader Ayaz
TDE Lisans Öğrencisi

Andre Breton
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OSMANLI DÖNEMİ KIBRIS 
TÜRK TOPLUMUNDA YAZIN 
ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN HARİD 
FEDAİ’NİN ARAŞTIRMALARI

Gülden SARI KANLIAY

“Ve mezar taşıma “Hüvelbaki” yerine,

koskoca bir “Sözüm Bâkî!” yazarsın!”

(Koza, 1997: 87)

Kıbrıs göğünden kayan bir yıldız Ahmet Harid Fedai.  

Kültür araştırmacısı ve şair olarak tanınan Harid Fedai, Kıbrıs 

tarihi ve kültürüyle ilgili yazma eser ve belgeleri yeni nesillere 

kazandırmanın yanı sıra yapmış olduğu yayınlar, çeşitli 

üniversitelerinde verdiği konferans, seminerler, sunduğu 

bildirilerle de bilgi kozasında ördüğü bilgileri gün ışığına 

çıkarmıştır. Kıbrıs’ta Eski Türk Edebiyatı üzerine yapılan ilk ve 

kapsamlı çalışmalar ona aittir. Yalnızca edebiyat değil kültür 

ve tarih alanlarında da pek çok araştırma yapan Fedai, bu 

yönüyle Kıbrıs araştırmalarını ilk başlatan kişiler arasında 

gösterilir.

Harid Fedai’nin, çalışmaları, ilk olmaları açısından 

araştırmacılar ve alana ilgi duyanlar için önem taşır. 

Unutulmuş yahut günümüze taşınmamış olan eserlerin 

büyük çoğunluğu onun tarafından derlenerek bilim 

dünyasının hizmetine sunulmuştur. Araştırmamızda, 

Kıbrıs’ta Osmanlı Döneminde gerçekleştirilen yazın 

çalışmaları Fedai’nin araştırmaları doğrultusunda Eski Kıbrıs 

Türk Edebiyatı, şair veyahut eser hakkında verdiği bilgiler 

ve yapmış olduğu değerlendirmeler üzerine yorumlamalar 

getirmeye gayret gösterdik. 

Fedai, Kıbrıs’ın küçük bir ada olmasına karşın hatırı 

sayılır bir Türk edebiyatı birikimi olduğunu söyleyerek bunun 

başlıca nedenini İmparatorluğun merkezine maddî-manevî 

yakınlığı ve tarih boyunca ilişkisini kesintisiz sürdürmesine 

bağlar (Fedai, 1998: 139).

Harid Fedai

 Tuhfe-i Naili ve el yazması bir kaynaktan da istifade ederek 

1571 fethini izleyen çeyrek yüzyıllık süreyi Osmanlı şiirinin 

oluşum dönemi sayarak bu süreci XVII. Yüzyılın ilk yarısına 

kadar indirir. Bu kaynakların yanı sıra Divan’ını Kıbrıs’ta tertip 

eden Rumeli şairi Handî, Hala Sultan Tekkesi şeyhlerinden 

Mehmed Şem’î’yi ve müftü halefi Raci Efendi’yi de Divan 

şairleri arasına dahil eder. Adı zikredilen şairler dışında: 

Müftü Hilmi Efendi, Misâlî, Zekâî, Siyâhî, Na’îb, Ârif Efendi, 

Handî ya da Hızır Handî Dede, Musîb, Hacı Hasan Tahsin Bey, 

Yusuf Ziya, Sezâyî, Hakkı, Hâtif, Nâdirî, Sâlim, İffet, Kerîmî, 

Tekî, Mehmed Derviş Efendi ile bugüne kadar Kıbrıs’ta 

eser verdiği tespit edilebilen Divan şairleri 20 civarındadır. 

XIX. Yüzyıla kadar bu koldaki edebî faaliyetlerin sürdüğü

tespitinde bulunur.

Harid Fedai, hatıra külliyatı olan Silik Sayfalar 

(2009)’da Şeyh Galip Divanı’nı buluş ve okuyuş süreci ile 

ilgili ayrıntılı bilgiler verir.

Bu süreç ondaki Divan Şiiri estetik beğenisini, zevkini 

oluşturacak temellerden biridir. İlk ve tek şiir kitabı olan Koza 

(1997)’da beslendiği bu ilk kaynağın tesiri de kaçınılmaz 

olmuştur.
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“Kıbrıs’ın geçmişine ana hatlarıyla bakıldığında; 

salgın hastalıkların, kıtlıkların, çekirge sürülerinin ve 

dolayısıyla ekonomik bozuklukların getirdiği isyanların 

bolluğu dikkat çeker.” (Fedai 2007: 107). 19. Yüzyılın ilk 

çeyreğinden son çeyreğine kadar ortaya çıkan isyanların 

Kıbrıs’taki Âşık Edebiyatının tek temsilcisi Âşık Kenzî’nin 

şiirlerinde görülür.

Müftü Hilmi, Handî ve Şem’î’nin çağdaşı Âşık Kenzî, Kıbrıs’ta 

Âşık Edebiyatı’nın en seçkin örneklerini verir. Şair, klasik 

manzumelerin yanında iddiasını ortaya koyan sanatlı 

manzumeler yazmaktan da kendini alamamıştır. Harid 

Fedai, destanları ve birkaç şarkısının dışında bütün şiirlerini 

aruz ölçüsüyle yazdığı bilgisini vererek, Hilmi Efendi’nin ona 

yazdığı tahmisi, Kenzî’nin başarısına somut bir kanıt olarak 

görür. Âşık Kenzî üzerine bugüne kadar ilk çalışmaları yapan 

araştırmacı Harid Fedai’dir. Bayezit Devlet Kütüphanesi’nde 

bulunan bir cönkte Kenzî’nin şiirlerini tespit eder. Şiirleri 

(1993a) yayınlamanın yanı sıra Kıbrıs’taki Âşık Edebiyatı ve 

Kenzî üzerine de iki bildiri (1987), (1989) sunmuştur. 

Kıbrıs Türk toplumunda Osmanlı Dönemine ait 

ilk veriler XVI. Yüzyıl sonlarına dayanmaktadır. Ada’da 

bu edebiyatın ilk temsilcilerine fethin hemen ardından 

rastlanır. Nitekim son Osmanlı şuara tezkiresi Tuhfe-i Nâilî’de 

beş bini aşkın şair arasında Kıbrıslı şairlere de yer verilmiştir. 

Bu şairlerin divanları olduğuna ilişkin elimizde herhangi bir 

bilgi yoktur. Aralarında yalnız Re’isü’ş-Şu’arâ Müftü Hasan 

Hilmi Efendi’nin Divançe oluşturabilecek şiirleri “Kıbrıs 

Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler” adıyla Harid Fedai (2000) 

tarafından yayınlanır. 

Şemseddin Sami’nin Kâmusü’l Alâm’ının yanı sıra İsmet 

Konur’un da bu eserden alıntılayarak Hilmi Efendi hakkında 

bilgiler verildiğini kaydeden Fedai, ilk adım olarak tanınmış 

bir aileden gelen şairin aile fertlerine ulaşmakla işe başlar. 

Necdet Alkaç’tan aldığı birinci defter ile Dr. Ali N. Fikret’ten 

aldığı ikinci defter onun çalışmalarına kaynaklık eder. 

Eserin ikinci baskısında Dr. Ahmet Rifat Bey’in annesi 

Süreyya Hanım’dan kalan şiir defterlerini ele geçirmesi 

üzerine buradaki 53 adet muhtelif şiiri dâhil eder. Üçüncü 

defterin diğer iki defterden farklılık arz ettiğini belirten 

Fedai, şu tespitlerde bulunur: “Birincisi: şiirlerden çoğunun 

Hilmi Efendi İstanbul’da iken yazılmış olması, ikincisi: 

eklenen başlıklarla şiirlerin yazılma nedenlerine ya da 

konularına açıklık getirilmesi.” (Fedai 2000: 31). Eserin birinci 

baskısındaki 38 adet metne, Süreyya Hanım Defteri’nde 

bulunan 25 tane de eklenince Hilmi Efendi’nin bulunan 

şiirlerinin toplamı 63’e yükselir.

Araştırmacı, Hilmi Efendi üzerine yapmış olduğu 

çalışmaları bunlarla sınırlandırmaz. 2016 yılının Ocak ayında 

bir kitabın bibliyografyasında Hilmi Efendi’nin Divançesine 

rastlar. Bu divançenin bir suretini Ankara’daki Millî 

Kütüphane’den edinen Fedai bu nüshadaki 71 adet şiirin 

35 tanesinin önceki nüshalarda bulunmadığını tespit eder. 

Fedai ayrıca Hilmi Efendi ve şiirleriyle ilgili yayın çalışmalarını 

bildiri ve makale düzeyinde sürdürür.

Hasan Hilmi Efendi’den sonra Sultan Abdülmecid (1839-

1816) döneminin ilk yıllarında Kıbrıs’a görevle gelip burada 

bir divan oluşturan Rumeli şairi Handî, Hala Sultan Tekkesi 

şeyhlerinden Mehmet Şem’î ile Müftü Hilmi Efendi’nin 
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ardılı Müftü Mehmed Raci Efendi de bir zincirin halkalarını 

oluşturur. Handî,  Kıbrıs’ta görevli iken Dîvân’ını 

tertip ettiği yıllarda Bulgaristan sınırları içinde kalan Eski 

Zağra kenti Osmanlı toprağıydı. Fedai, Handî’nin Divan’ı’nın 

“Gazeller”ini (2003), “Kasîdeler”i (2013) yıllarında yayınlar. 

Ayrıca şair üzerine hazırlamış olduğu çalışmaları bildiri haline 

getirir (Fedai, 1993b). Şem’î’nin ise 14 şiirine ulaşabilen Harid 

Fedai bunları bir kongrede bildiri olarak sunar. (Fedai 1992). 

Fedai, Müftü Râci Efendi’nin torunu Kâtib-zâde Mehmed 

Refik (Talan) Efendi’den aktarma, yalnız üç şiire ulaşabilmiş 

ve bunları yayınlamıştır (1987).

Başkent Lefkoşa’daki Mevlevi Tekkesi, Divan Şiirine 

ve musikiye ocaklık eden bir kültür merkezi olmuştur. 

Mevlevi Tekkesi (Fedai ve Altan, 1997) ve bu şairlere 

ilişkin ilk araştırmalar da yine Harid Fedai tarafından yapılır. 

Bu kesimi, din ağırlıklı ürünlerini, divan tertibiyle, bir kitapta 

toplayan Kıbrıslı Hasan Nesîb takip eder.

Mehmed Derviş Efendi ve Hacı Hasan Tahsin Bey’in 

şiirlerinin derlemesini yapan Fedai, çeşitli bildiri, ansiklopedi 

maddeleri ve kitap maddelerinde yayınını gerçekleştirir. 

(Fedai, 2007: 119-120)

Müftü Hilmi Efendi ekolünün Kıbrıs’taki en güçlü 

temsilcisi ise Kaytazzâde Mehmed Nâzım’dır (1857-

1924). Kaytazzâde, Kıbrıs’ta Divan Edebiyatının son 

halkasıdır. “Kaytazzâde ilk zamanlarda Divan Edebiyatı 

mazmunlarıyla kaside, gazel ve şarkılar yazarken, daha 

sonra şiirlerine yeni bir içerik getirmiş; eski kalıplara yeni 

görüşler, yaşamdan alınma gerçekler doldurmuştur. Yeni 

Zaman gazetesinden (1892-93) başlayarak ölümüne dek 

Kıbrıs’ın çoğu gazetelerinde şiirleri yayımlanmıştır.” Fedai, 

2005: 207) Kaytazzâde, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 

yerli Türk gazetelerinin kapanmasına kadar bu etkinliğini 

sürdürmüştür. Kaytazzâde üzerine ilk çalışmalar Harid 

Fedai’ye aittir. 

Fedai, Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine yapmış 

olduğu araştırmalara gazeteleri de dahil ederek Kıbrıs’ın 

ilk mizah gazetesi Davul’u bilim dünyasına tanıtmanın 

yanı sıra  Davul’un biçim ve içerik özelliklerini inceleyerek 

araştırmalarını makale halinde yayınlar. Diğer yandan Kıbrıs 

gazetesinde büyük ilgi görmüş olan ve ödül kendisine 

kazandıran “Eski Basınımızdan” köşesinde 90’lı yılların 

başından vefat ettiği yıla kadar olan dönemde basın

hayatını sürdürmüştür. İlk önceleri bir sütun, ardından iki 

ve nihayetinde tam sayfa yayınlanan bu köşede gazetenin 

yayınlandığı yıllarda yankı uyandıran önemli sosyal 

meseleleri bugüne taşımıştır. Haftada bir yayınlanan 

bu köşede Fedai, Sünûhat gazetesinden tarih sırasına 

göre tespit ettiği bir varağı transkribe ederek yeni yazıya 

aktarmıştır.

Diğer yandan Kıbrıs gazetesinde büyük ilgi görmüş olan ve 

ödül kendisine kazandıran “Eski Basınımızdan” köşesinde 

90’lı yılların başından vefat ettiği yıla kadar olan dönemde 

basın hayatını sürdürmüştür. İlk önceleri bir sütun, ardından 

iki ve nihayetinde tam sayfa yayınlanan bu köşede 

gazetenin yayınlandığı yıllarda yankı uyandıran önemli 

sosyal meseleleri bugüne taşımıştır. Haftada bir yayınlanan 

bu köşede Fedai, Sünûhat gazetesinden tarih sırasına 

göre tespit ettiği bir varağı transkribe ederek yeni yazıya 

aktarmıştır.

Fedai, ansiklopedi ve kitap maddelerinde ise Eski 

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı siyasi, toplumsal ve edebi etkenler 

ışığında ayırdığı altı dönemin başlangıcı olarak sayar. 

“Osmanlı Dönemi” olarak isimlendirdiği 1571-1878 yılları 

arasında Osmanlılar tarafından fethinden itibaren Ada’da 

görülen edebi hareketliliği mercek altına alır (Fedai, 1997). 

300 yılı aşkın bir süre fiilen Osmanlı İmparatorluğunca 

yönetilen Kıbrıs’ta emsaline oranla, kültür ve sanat 
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bakımından gelişme yaşandığını, Ada’da varlık gösteren 

kültür-sanat faaliyetlerini bilim ve edebiyat açısından 

İstanbul’a yakın bulduğunu belirtir. Ayrıca “Ada’dan ayrılıp 

İstanbul’da ya da imparatorluğun başka yerlerinde görev 

yaparken, o günlerin ölçüleri içinde, bilim ve edebiyat 

alanlarında eserler veren Kıbrıslıların sayısının az olmadığı” 

(Fedai, 2007: 106) bilgisini verir. Buna delil olarak tezkirelerde 

yer alan Kıbrıslı şairleri gösterir. Ada’da Osmanlıların tesiriyle 

Divan şiiri geleneğinin sürdürüldüğü bilgisini verir.

Eski Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine hazırlamış olduğu 

ansiklopedi maddelerinin yanı sıra ortaöğretim kurumlarında 

okutulan Kıbrıs Türk Edebiyatı ders kitaplarının “Âşık 

Edebiyatı” ve “Eski Kıbrıs Türk Edebiyatı/Divan Edebiyatı” 

maddeleri de Harid Fedai tarafından hazırlanmıştır.

Sonuç olarak bir ulus, kültür ve tarihi değerlerini değerlendirip 

devam ettirdiği oranda, uygar toplumlar arasında yer alır. Bu 

bakımdan toplumun kültürünün öğretilmesi ve tanıtılması 

önem arz eder. Yazın alanındaki yapıtlar ise bir ulusun kültür 

değerlerini gelecek nesillere aktaran kültürün temel yapı 

taşlarını oluşturur. Araştırmacılarımız kültür hazinelerimizin 

dünden bugüne, bugünden yarına taşınmasında bir 

köprü görevi üstlenirler. Bu yazımızda değerli araştırmacı 

Harid Fedai’nin kültür izlerimiz üzerine yapmış olduğu 

araştırmaları, geçmişten günümüze taşımış olduğu bilgi ve 

aktarımları paylaşmak istedik.

Gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye’de Eski Türk Edebiyatı 

üzerine yapılmış olan çalışmalar Türk Edebiyatı’na katkı 

sağlamaktadır. Kıbrıs’ta, Harid Fedai ile başlayan Eski Türk 

Edebiyatı çalışmaları edebiyat araştırmalarının temeli 

sayılarak, bu yöndeki çalımalar çeşitli araştırmalarda ve 

üniversitelerde akademik düzeyde yapılan çalışmalarla 

devam etmiştir. Fedai, araştırmacı kimliğiyle unutulmuş olan 

eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayarak bilim dünyasının 

hizmetine sunmuştur.
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NEFES
Kaydedilenlerin yanına eklenilen

Kaybedilenler

Yapmacıklığın resmini kaybeden yabancı

Neyi ölümsüzleştirdiğini bilmeden

Öldürüyor anılarını

Yalanların ardındaki doğa kalıyor öylece

Resim gibi bir o kadar da gerçek gibi 

Neresinden tutulur resmin ben bilmem

Bir yerinden tutacak olsam olsam orta yerinden tutardım

Yüzümü kapatırcasına utanmış şekilde 

Bir o kadar korkak bir o kadar da sıkı

Elimde kalanlara içermiydim bilmiyorum

Ama elimde kalanlara iyi söverim ben

Ağzıma geleni saydırırım istemsizce

Küfürler o insanlara ait sanırım

Fakat küfürler benim

İnsanlar benim

Resimler benim

Doğa elinden tutar ve toprağa çeker

Gömülürüm öylece resim fonlarına

Belki çınar olurum boylu boyunca

Dallarım salkım saçak

Gövdeme kazılı isim yarım yamalak

Kalkıp dermana sarılı iki saçak

Saçaklardan bir gövde yaralı

Yarasını bağrına basıp yükselirken gök

Yüzüne

Çıkkkk…

İşte ölümsüzleştim 

Salkımların ne güzel yeşillerin arasında

Gökyüzüne dost, yerlere esir.

Osman Atasoy
TDE Lisans Öğrencisi
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KADIN ! KADIN! KADIN!

Leyla ÇINAR ALGÜL
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KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA 
KADININ AYAK SESLERİ 

Mihrican AYLANÇ 

Kadın, evrenin yaratıcı gücünün yarısıdır. Evren, erkek ve 

kadının meydana getirdiği bir gücün süregitmesi ile varlığını 

korur. Dünya nüfusunun ortalama yarısını oluşturan kadın 

nüfusu, sayısal gücüne rağmen sosyal statüsünde en çok 

değişimlere uğramış ve problemlerle karşılaşmış nüfusu 

oluşturur. Bu nedenle edebiyatta da kadın meselesi her 

dönemde üzerinde durulan ve çeşitli tartışmalar zemininde 

güncelliğini sürdüren bir alan olmuştur. 

Kadının dünyadaki cinsiyet temelli mücadelesi, kadın 

hareketleri çerçevesinde elde ettiği hak ve kazanımlar 

modernleşme sürecinde cinsiyetçi tutumların zayıflamasına 

paralel olarak gelişmiştir. Kadın duyarlılığının ve bakış 

açısının edebiyatımızı zenginleştirdiği şüphesizdir. Genel 

edebiyat bilimine farklı bir perspektif kazandıran bu 

oluşum,  ataerkil dünyanın sınırlarını alt üst eden ve yeni 

bir düzen kuran/kurmaya yönelen kadınlığın köklü ve zorlu 

mücadele tarihini, sınırlarını feminist yaklaşımların ötesine 

taşıyarak edebiyatın işlevini bir kez daha öne çıkarır. Ne 

var ki toplumsal, dolayısıyla sosyal konular, edebiyatın 

değerleri içinde kaldığı sürece; edebiyat açısından anlamlı 

olabilmekte dir. Temelde toplumsal cinsiyet ekseninde 

kadına bu açıdan yaklaşılmalı, edebiyatın salt cinsiyet odaklı 

bir yaklaşımı kabul etmediği de gözden kaçırılmamalıdır.

Türkiye’de kadının belirgin olarak II.Meşrutiyet sonrasında 

yavaş yavaş en önemli batılılaşma parametrelerinden 

biri hâlini almaya başlaması, kadınlar üzerine ve kadınları 

bilinçlendirmeyi amaçlayan pek çok dergi, mecmua 

ve benzeri yayının ortaya çıkmasını sağlar. Dünyada 

gelişim gösteren Feminist akım Genç Osmanlı ve Jön 

Türk çevrelerinde taraftar bulur, kadınların durumu o 

devrin düşünürlerinin kalemlerinde sayısız roman, piyes 

şiir ve felsefi yazılara konu olur ( Doğramacı,1989). Kadın 

dergilerinin konu açısından çeşitlilik kazanmasıyla kadın 

yazarlar, salt serbest metinlerle değil, edebî ürünlerle de 

dergi ve gazete gibi süreli yayınlar aracılığıyla aile içindeki 

eşitsizliklerden başlayarak, kadın-erkek ilişkilerini tekrar 

gözden geçirmişler; sivil yaşama katılma, kamusal alanda 

daha fazla söz sahibi olabilme ve çalışma hakkı gibi kadına 

ilişkin sorunları dile getirmişlerdir. Cumhuriyet döneminde 

yeni Türk aydınının kimlik arayışında kadınlar, bir proje 

olarak modernleşme sürecinin en önemli göstergelerinden 

biri olmuştur(Günaydın, 2012).

Pembe Marmara

Milli edebiyat döneminde aldığı batılı eğitime rağmen 

ataerkilliğin kıskacında erkeğin cephe ve gerisindeki 

arkadaşlığına dayalı temsiliyet örneklerine tanık olduğumuz 

Halide Edip Adıvar’ın hikâye ve romanlarındaki kadın, 

cumhuriyet sonrasında Leyla Erbil, Adalet Ağaoğlu, Fürüzan, 

Sevgi Soysal,  Tomris Uyar, 

Tezer Özlü, Nezihe Meriç, Latife Tekin, İnci Aral, Pınar 

Kür, Gülten Dayıoğlu, Oya Baydar, Alev Alatlı, Nazlı Eray, 

Ayfer Tunç, Erendiz Atasü, Ayşe Kulin, Buket Uzuner vd.  

kadın yazarlar tarafından özel, sosyal ve iş yaşamındaki 

konumunu üzerinden irdelenir. Niğar Hanım’dan Gülten 

Akın ve Lâle Müldür’e uzanan süreçte kadın şairler, şiirde de 

kadının bireysel ve toplumsal kimliğinin yanı sıra evrendeki 

ontolojik serüvenine eğilirler.  

Kıbrıs’ta ise Türkçe modern edebiyatın oluşum ve gelişim 

aşamasının İngiliz İdaresi döneminde yaşanması, kadının 

modernleşme süreci içerisindeki konumundan önce 

ulus-devlet ataerkilliğinin yansıması olarak milli kimliğin 

savunulması ortamından doğan bir temsiliyetinin gündeme 

gelmesine neden olur. Kadınlar Türk edebiyatı örneğinden 
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farklı bir biçimde öncelikli ve ağırlıklı olarak şiirde kendilerini 

gösterirler. Kıbrıs’ta kültürel bir kimlik oluşturma, sesini 

Türkiye’ye ulaştırma çabasındaki sanatçılar, 1940 yılında 

Çığ hareketi etrafında dergi ve yayıncılık anlamında ciddi 

bir yerel adım atarlar. İlk şiir kitabı Beyrut Ruhtmındahemen 

akabinde 1942’de Süleyman Nazif Ebeoğlu tarafından 

yazılır. Aynı dönemde şiirde kadın sesinin öne çıktığı görülür. 

Kıbrıs Türk şiirinde ilk kadın şairler 1943 kuşağının öncü sesi 

olarak kendini gösterir. Türkiye’deki hececi şairleri takip 

eden 43 kuşağı sanatçıları, adada Türklük bilinci yaratma 

gibi bir misyonu da üstlenmiş, başlattıkları Çığ hareketi ve 

yayınladıkları Çığ seçkisi ile merkezdeki edebiyat; Türkiye’ye 

ulaşmayı başarmışlardır. Yedigün ve Türk Dili dergilerinde 

şiirlerini yayınlamışlardır. 43 kuşağı şairleri arasında 

baştaUrkiye Mine Balman olmak üzere, Pembe Marmara, 

Emine Otan, Necla Salih Suphi adlarından söz ettirirler. 

Fatma Azgın,“Kadın Şairlerimiz” başlıklı yazısında Urkiye 

Mine Balman’ın da 1940-50 yıllarında Kıbrıs Türk şiirinde başı 

kadınların çektiğini vurguladığınıbelirtir. Bu dönem kadın 

şairler naif ve Mehmet Yaşın (2005)’ın ifadesiyle çocuksu, 

dolaysız bir tavırla şiirler yazarlar.

Filiz Naldöven 

Çocuk edebiyatına yakın yönleriyle konum elde ederler. 

Neşe Yaşın, 1970’lerin sonunda Türkiye’de ses getiren bir 

çocuk şiirleri kitabı yayınlar. İlerleyen dönemlerde toplumsal 

meselelere protest tavrının yanı sıra ince, ancak kuvvetli 

duygularla örülmüş kadın duyarlılığı naifliğiyle şiirler yazar. 

Çocuk masalları yazarı Aysel Gürmen ilk çocuk edebiyatı 

yayınevlerinden biri “Uçan Balık”ı kurar. Urkiye Mine 

Balman’ın hamasi tavrı, eril üslubu adada Garip hareketi 

tesirinde kalarak serbest şiirin öncülüğünü yapan Pembe 

Marmara tarafından kırılır. Pembe Marmara hem içli hem 

de hınzır, ince alaycı bir tavırla Kıbrıs Türk şiirini yeniler, 

alışılmamış konularda ve biçimlerde şiirler yazar (Yaşın 

2005)  Feride M. Hikmet  (Solan Yapraklar-1958, Geçen 

Yıllar-Eylül 58, Mum Işığı-1959), Selma Yusuf Saygın (Bir 

Rüzgar Esti Derinden-1987, Bu Vatan Bizim-1992, Ah 

Toprağım-1994, Yuvasız Kuşlar Gibi-1995, Re-simler- 

Şiirler-1995), Neriman Cahit (Sıkıntıya Vurulan Düğüm-1989, 

Ayseferi-1995, Anasu-2000), Feriha Altıok (Fidancığın 

Çilesi 1985,Hele Bir Düşün-1987, Adı Aşka Çağrılı-1994, 

Ruhumsan Korkarım-1999, Asılmaya Ay-2004,  Çiçeklerimi 

Sulama Zamanıdır-2009, Uçurumlu Mavi Oda-2015), İlkay 

Adalı (Sekize Üç Kala-1970,Çivisi Kopmuş Dünya-1971, 

Prangalı Umut-1973,Çıkmaz Sokaklar-1981, Kıyıdaki Ağaç-

1993, Gideyim Buralardan Diyorum-1998/Kutlu Adalı’yla 

birlikte), Filiz Naldöven (Sevgiden Doğma, Mağma ve 

Mavera-1994, Aşk Beni Yıka-1998, Hafızalı Doku-2013, Su 

Ağacı-2014), Neşe Yaşın( Sümbül İle Nergis-1979, Savaşın 

Göz Yaşları-1979, Kapılar-1992, Ay Aşktan Yapılmıştır-2001, 

Bellek Odaları-2005, Üşümüş Kuşlar-2016),Nice Denizoğlu 

(Zeytin Dalı-1985), Ayşen Dağlı (Toprak ve Ben-1993,Ve 

Bonsai-1994, Vitamin İhtiyacı ve Sevgi-1995, O Desem-1999, 

Ülkem Yaseminler ve Çocuklar-2006), Faize Özdemirciler 

(Yitik Manzaralar-1994, Hüzzam Bozuldu-1998, Deli 

Temmuz-1999, Her Aşk Doğduğu Yere Benzer-2005), Fatma 

Akilhoca ( İstersem Güneşi Tutabilirim-2001, Rüzgarında 

Sevginin-2005,Su(s) Öldü-2008,Ateş Dili-2012, Tuz Dölü-

2017), ŞirinZaferyıldızı(İçimdeki Rüya-1988,Herşey Vatan 

İçin-1989,Duvardaki Resim-1997, Tutsak Kadın Telleri-2000, 

Duruşumdaki Ayna Paramparça-2005) ve Havva 

Tekin(Yazılmasın Ayrılık-1997, Tenim Salamis Mavisi-2001)

Kıbrıs Türk şiirinin gelişimine hizmet ederler. Beste Sakallı, 

Dervişe Güneyyeli Kutlu ve Tüge Dağaşan ve Bedia Balses 

yayınladıkları şiir kitaplarıyla kadının duygusal dünyasında 

ilerlerler. Alev Adil’in İngilizce yazdığı şiirlerinden bazıları 

Türkçeye çevrilir.

Taner Baybars, Osman Türkay, Mehmet Yaşın gibi güçlü 

erkek şairler İngiltere, Fransa gibi dışarı bağlantılarıyla şiirde 

evrensel örnekler verirler. Adadan beslenen ve merkezi 

Türkiye olarak benimseyen Fikret Demirağ ise Kıbrıs’ta 
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gelişen şiiri yönlendirmekle beraber, ilkçağ ve mitolojik 

dönemlere kadar inen Afrodit kültü ile ün salan adanın/ 

kadının erotik yanının temsilini gündeme getirir. Kadın, 

mitik dönem edebî metinlerde Eros’unannesi olarak da 

nitelendirilir. Kıbrıs’ın Afrodit’in adası olarak söylencelere 

yerleşmesi, tarihinde tek sahibinin olmaması nedeniyle 

de düşmüş kadına benzetilmesi de söz konusudur. Kıbrıs, 

gerek erkek gerekse kadın şairler tarafından kadın olarak 

algılanmaya günümüzde de devam eder. Ne var ki yine 

Fikret Demirağ, şiirlerinde Kıbrıs’ı bu bağlamın dışına 

çıkarır, anaya benzeterek kutsallaştırır, yüceltir. Ancak onun 

adası yaslı tarihine paralel olarak “Hüzün Ana” olur. Tamer 

Öncül İhora-Şeher adlı kitabında Lefkoşa’yı bu yönde kadın 

imgesiyle tasavvur eder. Şirin Zaferyıldızı ve Havva Tekin’in 

şiirlerinde de benzer bir tutum görülür.

Erken modern dönemde olduğu gibi günümüz şiirinin 

yeni kuşağına da kadın şairlerin damgasını vurduğunu 

söylemek yerinde olacaktır. Bu kuşakta Emel Kaya (Hepsi 

Bu Kadar’dık-2000, Ten Tarihi-2012, Yan Etkiler-2015, Veba 

Sütunu-2017), Senem Gökel ( Şiirler -Maria Siakalli ile 

birlikte-2012) ve Nafia Akdeniz (Yok-2013) başta olmak 

üzere Aliye Ummanel (Düş Geceye Düşerse-2008, Kuyu-

2014), Tuğçe Tekhanlı (Şiirler-Andreas Timotheou ile 

birlikte2016, Derindim İnandırıldım Aksine-2017), Fatoş 

Avcı Soyu Ruso Büyü-2015) ile oldukça dinamik, farklı 

kaynaklardan, sanat dallarından beslenen, kuvvetli bir şiirin 

oluşum sürecini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Emel Kaya, 

şiirlerinde kadından öte bireyin varoluşuna inen örnekler 

ortaya koymakla birlikte ikinci kitabı Ten Tarihi’nde adanın 

ilkçağındaki cinsiyet ve cinselliğinin iç içe geçmişliğini lirik 

bir tarihi dekorda kurgular. Yan Etkiler’de kadına aile, diğer 

kadınlar, eşler, erkekler ve genelde toplum tarafından 

giydirilmeye çalışılan kimlikleri reddeder. Senem Gökel, 

şiirinde estetik varoluş alanları yaratarak toplumun içinden 

olduğu kadar dışından, gerçek olduğu kadar da gerçeküstü 

bir mecradan konuşur. Entelektüel algıları, yaratımları olan 

kadının erkeklerden alt düzeyde olmayan zihinsel, sezgisel 

donanımını şiiriyle duyururken içsel derinlik, özgünlük ve 

evrenselliğini ortaya koyan sekansif görüntülere dönük bir 

biçem yaratır. Nafia Akdeniz bireyleşmesi, konuşması baba 

tarafından kısıtlanan kız çocuğunu babasıyla birlikte bir 

tahtaravallinin iki yanına oturtur, tartar ve kızı havalandırır. 

Kadını babadan, eril otoriteden, aile ve toplum kıskacından 

çıkararak özgür, entelektüel, estetik edimlerin yaratıcısı 

konumunda sunar. 

Edebiyat aştırmalarında özellikle Neriman Cahit, Servet 

Sami Dedeçay, Gülgün Serdar, Fatma Azgın,Sevgül Uludağ, 

Suna Atun’un çalışmaları kadının bu yönde temsilini sağlar.

Selenge ve Nilgün Kozal (Güney) öyküleriyle Kıbrıs Türk 

nesrinde tabuları yıkan kadınlar arasındadırlar. Özden 

Selenge; Çiçeklenemeyiz Biz Erik Ağacı (1987), Geceye Açar 

Gecetütenler (1993), Fincandaki Kraliçe (1993) adlı kitapları 

ve Nilgün Kozal 1992’de yayımladığı Başka Bir Yerden 

adlı öykü kitabı ile nesirde öncülüğü üstlenirler. Neriman 

Cahit ilk kadın öykücüler arasındadırlar. Tüge Dağaşan ve 

Dervişe Güneyyeli Kutlu (Karaliçe ve Sonra-2016) günümüz 

öykücüleri arasındaki yerini almışlardır. Ne var ki adada 

uzunca bir türde kadın yazar yetişmemiştir. Roman türünde 

ürün veren kadın yazarlarımızın edebiyata katkıları ancak 

yirmi yıl kadar geriye götürülebilir. Kıbrıs Türk edebiyatında 

2017’ye kadar yayımlanmış yaklaşık 125 romanın 37’si 

kadın yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. İstatiksel olarak 

44 erkek yazar, 22 kadın roman yazarı bulunmaktadır 

(Aylanç 2017). İlk kadın roman yazarı Nazemin Gelen’in 

akrabalığı dolayısıyla kaleme aldığı Hasanbullileri konu alan 

Hasanbulliler romanı kurgusallık kaygısından uzaktır.
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Özden Selenge 

Edebîlikten uzak olan eser, ilk olması ve halk arasında 

söylenen doğal bir destana dayanması dolayısıyla dikkate 

değerdir. Ardından arka arka yayınladığı iki romanı ile Sevim 

Baran (İki Halkın Hikâyesi-1993, İki Halkın Gözyaşları-2010)

adada yaşanan savaş trajedisine yüzünü dönen kadın yazar 

olur. Milli romantik yer yer de realist unsurlarla özünde şiddet 

içeren savaşın topluma ve kadın dünyasına verdiği zararları 

aksettirir. Hacer Tuncer, Bedel (1995)  adlı romanı ile kadının 

özel yaşamda ve kamusal alanda yaşadıkları sorunları ele 

alan ilk kadın romancı olur. Özden Selenge (Sana Sevdam 

Sarı-1998, Lâle Yüreğin Beyaz-1999, Alkyone Deniz Kuşu-

2003, Korkma Ay Doğacak -2010, Bir Kalp Çizildi-2013), 

Sultan (Kurşun Sesi Duymadan Yaşamak-1998, Pembe 

Kitap-1999, Bir Fanus Masalı-2009),Havva Tekin (Yeşil Adanın 

Çocukları -1998), Serpil Yalçın (Bir Resim Çizdim Tuvale-2004, 

Parathon ve Şerbet Tulumbacıkları-2005,Babam Gibi-

2009,Mazim Paris’te Kaldı-2010, Nerelerdeydin Anne?-2011, 

İnci-2011),Tijen Zeybek (Biz Yaz Üşümesi-2005, Kıyamet 

Düşleri-2007, Zaman Tarlaları-2012), Neşe Yaşın (Üzgün 

Kızların Gizli Tarihi-2000), Emine Selçuk (Işıklı Çocuk-1997, 

Vatanım Kıbrıs-2000), Seher Bilgehan (Karpaz-2000), Şerife 

Münevver Özgerek (Kurşun Sesi Duymadan Yaşamak-1998, 

Yorgun Yollar-2001), Aycan Keskin, Ayşe Dilek Orhan, Çağla 

Konuloğlu, Gonca Nedim, HasibeŞahoğlu, Bahar Atma Soy, 

Semra Yıldız, İçlal Kulle kadın yazarlar olarak edebiyatımızda 

kadının temsilini gerçekleştirirlerken Kıbrıs Türk kadın 

prototipini de oluşturma yolunda ilk kurumsal adımları 

atarlar.   

Romanımızda kadın sorununu kadın yazarlardan önce 

ve oldukça geniş açılardan irdeleyen yazar, romanımızın 

yerelleşmesine önemli hizmetleri bulunan ve bu alanda 

öncü olan Hikmet Afif Mapolar’dır. Mapolar, 1939 yılında 

kaleme aldığı Son Çıldırış adlı romanında kadının toplumsal 

etmenlerin kıskacında kalarak cinsel yönden yozlaşmasını 

konu edinir. Romanın baş kişisi Bedi vasıtasıyla terk 

edilen, boşanan kadınların, toplum tarafından kötü yola 

düşürülmesini eleştirir. Cinsel kimliği ve sosyal statüsü 

toplum tarafından tehdit edilen kadının nihayetinde akli 

dengesini yitireceği ve şiddete yönelebileceği mesajlarını 

verir. Orbay Mehmet Deliceırmak da El Kapılarında (1960) 

romanında bu soruna odaklanır. Farklı bir tutumla eğitim 

alıp ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadının kimlik ve 

kişiliğini güvence altına alabileceğini, sağlıklı bir yaşama 

kavuşabileceğini vurgular.

Hacer Tuncer, 1995 Yılında yayınlanan Bedel romanında 

ataerkil toplumda, aşiretleşen düzende kadınların 

yaşadıkları sorunları işler. Kadının eş seçme haklarının 

olması, çocuk sahibi olamadığı için daha fazla çalıştırılması, 

kız çocuğu doğurduğu için erkeğin yeniden evlenişi, yasal 
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haklara kavuşmamış oluşu ve sömürüsünü tartışmaya 

açar. Romanımızda kadınların yaşadıkları sorunları modern 

dönemde kadın duyarlılığıyla ele alan en önemli romancı 

Özden Selenge’dir. Selenge romanlarında sanat dünyasının 

içindeki kent soylu entelektüel kadının bireyleşme sorunlarını 

çok çeşitli yönlerden ele alır. Kadının özel yaşamda, sosyal 

çevrede, eğitim kurumlarında, iş yaşamında yaşadığı bireysel 

ve toplumsal sorunları gündeme getirir. Kadının toplumda 

uğradığı cinsiyet ayrımcılığı, kabul görme sorunu, statü 

kaygısı, kadınlık onuru ve annelik duygularının zedelenmesi, 

eğitim kurumlarında yaşadığı yozlaşmışlık temelli kimi 

sorunları değerlendirir. LâleYüreğin Beyaz romanında 1974 

sonrasında Türkiye’den adaya göç eden kadınların konumu 

ve psikolojik durumuyla yakından ilgilendiğini ortaya koyar. 

Özellikle göçmen kız çocukların toplumda statü sahibi Kıbrıs 

Türk kadını karşısında yaşadıkları sosyo-psikolojik sorunları 

görmezden gelemez. Toplumun geleneksel/ataerkil 

çarklarında bastırılan, çalıştırılarak sömürülen kadınlardan 

yana tavrını açıkça ortaya koyar. Kıbrıs Türk kadınının -1950 

sonrasındaki süreçte-kimlik sahibi bir birey olarak toplum 

yaşamında aktif ve başarılı bir statüde bulunduğunun 

işaretlerine Özden Selenge’nin romanlarında rastlanır. 

Ne var ki Selenge, Türkiye ile etkileşim içindeki kadının 

eğitim, sanatsal üretim ve evlilik nedeniyle Türkiye’ye 

göçünün yarattığı sosyo-kültürel ve bireysel çatışmaları da 

dile getirir. Çift yönlü bu kültürel etkileşim ve değişimlerin 

çatışma hattında kalan kadının sağlık, cinsel ve psikolojik 

sorunlarını, aydın olarak toplumda yaşadığı yabancılaşma 

ve ötekileşme süreçlerini, sanat dünyasındaki algılarını 

psikolojik bir içsellikle işler. 

Son dönemde yazdığı Bir Kalp Çizildi romanında Kıbrıs 

Türk toplumunun gerçek tarihinde kanlı bir göz yaşı gibi 

duran Araplara satılan kızlar meselesine, daha da özel 

bir kadın duyarlılığıyla eğilir. Bu önemli toplumsal olayı 

dördüncü romanına bırakmasının nedeni de kendisi 

açıklar. Bu olgunun yüreğinde derin yaralar açtığını ve 

bununla yüzleşme sürecinin sancılarını ertelediğini belirtir. 

Arap dünyasında yaygın olan görücü usulü evlilikler, batıl 

inançlar, cinsiyet ayrımcılığı, tutsaklık, Selenge ve Kıbrıs Türk 

toplumu için yabancı kavramlardır. Bu nedenle Selenge 

daha ziyade kadının Türk toplumundaki çağdaş konumunda 

kalmasından yana hareket eder. Romanın Araplara satılan 

kadın kahramanını ve kızını ülkeye geri döndürür. Araplara 

satılan kızların dramı Kıbrıs Türk romanında yaygın olarak 

karşımıza çıkar. Sabahattin İsmail ve Bekir Kara’nın yanı sıra 

Hasibe Şahoğlu da bu sorunu tartışan yazarlar arasında 

olmuştur. Büyük çoğunlukla ekonomik sıkıntı nedeniyle, 

özel olarak da gelenek dışı aşk ilişkileri yaşayan kadının 

cezalandırılması amacıyla karşımıza çıkan bu soruna 

Neriman Cahit, Cemay Onat Müezzin ve Beria Okan 

gibi araştırmacılarımız da eğilmiş, araştırma bulgularını 

kitaplaştırmışlardır.  

Oldukça üretken bir yazar olan Serpil Yalçın, romanlarında 

kendi biyografisi etrafında ördüğü ve yaşanmış gerçek 

hayat hikâyelerinden derlediği kadın portrelerini işler. 

Özellikle kadını evlilik yaşamında mercek altına alır ve 

yaşadığı sorunları tartışır. Tijen Zeybek de kadını evlilik 

hayatı içinde ele alır. Kadının yaşadığı cinsellik sorunları ve 

buna bağlı olarak geçirdiği buhran ve bunalımlara odaklanır. 

Özellikle Kıyamet Düşleri’nde toplumsal karmaşada, 

özel yaşamındaki gel-gitler, değişimler, tatminsizlikler, 

aldatılma, tecavüz ve şiddetle gelen psikolojik sorunlarla 

çevrelenmiş olarak kadını çıkmazın içinde sunar. Önemli 

kadın yazarlarımızdan Sultan’ın ise edebiyat tarihimizde 

özel bir yeri vardır. Romanımızda pek çok erkek yazar adanın 

belirsiz geleceğinin yarattığı tesirle kimlik sorunu, bunalım, 

yabancılaşma gibi toplumsal çıkmazları politik yaklaşımlarla 

kurgularken Sultan, farklı bir kanonda roman yazımına 

yönelir. Pembe Kitap’ta post-modern eğilimlerle kadın ve 

erkeği yazarlık serüveninde birleştirerek ortak kitap yazımı 

senaryosunun içine atar. Gelecek tasarımı eğilimleri ile 
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ütopik kent, ülke yaratan, kaçış ve kurtuluş buhranında 

olan erkek yazarların aksine, tüm insanlığın kurtuluşu için 

Bir Fanus Masalı adlı eserini yazar. Burada doğayla yalıtılmış 

fanus ülkesini yeni bir insanlık projesi olarak sunar. 

Sonuç olarak Kıbrıs Türk edebiyatında kadın sesini öncelikle 

şiirde duyurmuş, toplum baskısı nedeniyle müstear adlarla 

edebiyat dünyasına girmiş, Pembe Marmara’nın cesur 

adımlarıyla kendi kimliğiyle var olmanın mücadelesini 

vermiştir. 1974’te “Red kuşağı” içinde Neşe Yaşın’la sesini 

protest bir biçimde yükseltmiş, sonrasında da Filiz Naldöven, 

Feriha Altıok ve Faize Özdemirciler gibi şairlerin sesiyle 

güçlenmiştir. Günümüzde de yeni kuşak şiirin kadın şairler 

tarafından yazılması üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken 

bir mevzudur. Nesirde ise erkek yazarların ağırlık kazanması, 

romanın öne çıkan toplumsal boyutunun dikkate alınmasını 

gerektirir. Kollektif bilinçaltı ve dışına, anlatısal (narrative) 

söyleme dayalı bu karnaval türün edebiyatımızda eril 

otoriteyle belirginleştiğini ortaya koyar. Tijen Zeybek ve 

Serpil Yalçın’ın kadının toplumsal realitedeki görünümünü 

romantik yaşam kesitleri halinde, popüler roman tarzında 

aksettirmelerinin sosyal tarihe katkısının yadsınamayacağı 

gerçeği ile Özden Selenge ve Sultan dışında öykü ve 

romancının yetişmemiş olması bu kanıyı güçlendirmektedir.   

Aylanç, Mihrican (2017), Kıbrıs Türk Romanı Eserler Sözlüğü, 
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1935’te Modern İş 
Kadını: Vedia Barut

Fatma AZGIN

Kadın kahramanlarım hep olmuştur. Kıbrıs’ın “kadın kültürü” 

taşıdığını savunurum. Çünkü Kıbrıslılar’ın kadın kahramanları 

çok olmuştur… Afrodit başta, Meryem Ana, Hala Sultan, 

Berengarya, Kraliçe Katherina Kornaro, Kraliçe Elizabeth 

gibi. Kıbrıs’taki kadın kültürü izleri hala silinmemiştir. 

1930’ların başında bir kadın düşünün… Babası Selimiye 

Camii baş imamı, namazında niyazında, oruç tutan, 

ama Viktorya Kız Lisesi’nden mezun olmuş, Kıbrıs Türk 

toplumunun kültürel hayatında tiyatro ve müzikallerde 

sahne almış, evlenmiş, iki oğlu olmuş, kocası tarafından terk 

edilmiş, bir kadın, 1937’de Lefkoşa’nın merkezinde dükkân 

açarak iş kadını olabilmiş…

O dönemlerin gazetelerindeki reklam veya ilanlanlardan, 

Kıbrıs kadınlarının terzilik ve şapkacılık işinde yoğunlaştığını 

görüyoruz.

Aslında Vedia Barut ve ona benzer kadın örnekler, Kıbrıs’ta 

İngiliz döneminde toprağa atılan “modern toplum” 

tohumlarının çiçek açmaya, meyve vermeye başladığını 

anlarız. 

Müslüman ailelerin kız çocuklarını da rasyonel eğitim 

veren İlk-Ortaokul-Lise’de okutmaları, Çocuklara sevgi ve 

saygı gösterilmesi, gereksiz cezalandırma ve müdahale 

yapılmaması, özellikle kız çocuklarının eğitilmesi, evlenip 

yaşam kurarken onları maddi/manevi desteklemek, 

boşanırsa evinden atılmaması düşünülerek çeyiz ve ev 

verilmesi...(Bu kültürün Venediklilerden kalma olduğunu, 

Kıbrıs Kraliçesi Katerina Kornaro hakkında yazılan kitaplardan 

öğrendim. Venedik’ten Kıbrıs Lüzinyan kralı ile evlenmeye 

geldiğinde bir gemi dolusu çeyiz ile geldiği yazılmaktadır.) 

Tüm bu örnekler, kızların ve kadınların korunduğuna birer 

delil sayılabilir.  Diğer yandan Kıbrıslıtürkler arasında dinin, 

sadece kişiye  özel inanç ve uygulama olduğunu, toplumsal 

veya politik bir araç niyetiyle kullanılmadığını belirtmek 

isterim. Vedia Barut da dinine, namazına, orucuna sadıktı 

ama eğitimi, yaşam biçimi, düşünceleri ile modern özgür 

birey örneği vermekteydi.

Çocukken Uzun Yol (Ledra Street)’den giyinirdim. 1963 

hadiselerinden sonra Vedia Barut’tan giyinmeye başladım. 

Dükkânı ana/baba günü gibiydi. İnsanlar karıştırır, bulur 

beğenir ve borç yazdırırdı. Bu hesapların içinden nasıl 

çıkardı bilmiyorum. O zaman bile zarar ettiğine inanırdım. 

Kaç müşterisi söyledi: “Biz burayı kendi evimiz ve satılanları 

kendi malımız gibi görürüz”. Kendisi ve yardımcısı Hanife 

müşterilerine güleryüz ve sevgiyle  hizmet ederlerdi. Vedia 

Hanım’ı Lefkoşalılar sever sayardı. Araba ile gidilecek yerlere, 

her zaman onu götürecek insanlar bulunurdu.

Vedia Barut 

Üniversite dönüşü yakınlığımız devam etti. Eczanem ve 

onun dükkânı çok yakındı. Gazetelerimi, bisikletle dağıtan 

birisinden alırdım sonra vazgeçtim. Vedia Barut’u Kıbrıs’ın 

“kadın simgesi” gibi gördüğümden, her sabah gazete almak 

bahanesiyle onu görüp güne başlamayı istedim. “Napan be 
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Fatoş” kahkahasıyla gülüşür, şakalaşır ve işlerimizin  başına 

dönerdik. Hatta 1990 seçimlerinin sabahı, uykusuzluk ve 

seçim kaybetme ruh haliyle gazete almaya gittiğimde 

dükkânın sekisine takılıp bacağımı çok fena kırmış, 

abbulansla ameliyata götürülmüştüm.

Vedia Barut’u toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmem 

üniversite döneminde Simone de Beauvir okumam, 

felsefik ve politik bilinçlenme ile feminizme geçmemle 

başladı. 1975’te tek kadın olarak Kurucu Meclis üyeliğim, 

1980’lerde “Türk Bankası Kültür Sanat” dergisinde kadın 

şairlerimiz hakkında araştırma yazılarım, “Kadın Şairler, 

Kadın müzisyenler Geceleri” düzenlemem, 1988 yılında 

Neşe Yaşın, Sevgül Uludağ ile çıkardığımız “Hanımeli Kadın 

Dergisi” ki ilk sayıda Vedia Barut’u “İlk iş kadınımız” olarak 

tanıtmıştım, 1989’da Yenidüzen Gazetesin’de “Öznelden 

Nesnele Kadın Gözlemleri” başlığı ile makale yazarlığına 

başlamam, 1990 CTP kurultayında “kadın kotası” önerimin 

tüzüğe geçirilmesi, kadınlarla ilgili araştırma ve emek 

arttıkça yakınlığımızı daha da genişletti.

Vedia Barut ile uzun araştırma sonrası 1998’de yayınladığım 

“Ulviye Mithat, Feminist Buluşma” kitabımın yazım sürecinde 

daha yakın olduk.  Çünkü, karı koca Mithat’lar Vedia Hanım 

ile yakın dost idiler ve iş yeri açması yüzünden ona ve ailesine  

yapılan saldırılara SES gazetesindeki yazılarıyla kalkan 

oldular. Kültür-sanat faaliyetlerinde de beraberdiler.  Vedia 

Barut, toplum içinde sosyal bir varlık ve ayakta kalan örnek 

bir simge olarak ölene kadar çalıştı. Bu da onun gerçek bir iş 

kadını ve toplumsal bir varlık olduğunu kanıtlamaya yeter.

Onu saygı ve sevgi ile anıyoruz…Kadınlarımıza örnek 

olsun…

Vedia Barut
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Nar

Çocukluğumun avlusunda

Ağlıyor küçük bir kız

Merdiven başında

Çıkıyor ninemin nar ağacına

Belli…

Dediğim dedik

Gözleri bir o kadar kara

Bırakmadı tek nar ağaçta

Çocukluğumun kırık kapılı avlusunda

Tek bir nar kalmadı şimdi

Ne ona, ne bana

Yeşim Ateş
TDE Lisans Öğrencisi
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ÖYKÜ 
Aylin ÇELİK

TDE Y.Lisans Öğrencisi

Anka Kuşları
Aylardan Eylül, günlerden hiç. Beynimde bir şeyler karalayan kurşun kalemimin garipliği ve o hışırtılı sesi... Ruhum bir 

şeyler yazıyor olacak ki bedenim gökkuşağından düşüverdi. Afrodit’in güzel Akdeniz’i saklamıyor artık hiçbir izi. Yaşama, 

yıllara, sevgiye ama en çok aşka kafa tutan ruhumun Eros’un okunu kırıp atamasının üzerinden de hayli zaman geçti. 

Oysa hep istemiştim Afrodit’in Akdeniz’i coşsun, kenarda iki çılgın çellocu çellolarına dokunsun, Bethoven Moonlight’ını 

hiç susturmasın, zeytin dallarında zavallı ruhum salıncaklar kursun... Hayaller güzeldi irkildim. Ruhum eve yine mi sarhoş 

geldin? Küçük bir evin uzun koridorunda yürüdük birlikte, o ayakta duramıyordu. Yarım yamalak bir şeyler geveliyordu 

ağzında ama anlamak ne mümkün. Küçük sedire uzattım ruhumu, bir mumun aleviyle aydınlanan odada tanımaya çalıştık 

birbirimizi, faydası olmadı. Sedirde sızan ruhumun üzerinde pembe anka kuşları dolandı. Yaşam kadar yitik ruhumun 

üzerinde dolanan anka kuşları... Ruhumu sarıp sarmalayacaklar sanmıştım lâkin ruhum sustu, mumun son damlası tabağa 

düştü. Bedenim tanıyamadığı ruhumun karşısında karanlıkta kaldı. Ruhum mosmordu, üstelik karnı da şiş, doktor zaten çok 

yasamaz bu demişti, dinlemedi. Her şeyi görmezden gelen bedenim yerinden fırladı, konuşmayı bilmiyordu ama haykırdı; 

ruhum öldün mü?
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Leyla ÇINAR ALGÜL  
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Patikalar

Öbür semtin çukurlarında

Betona damar atan kuşlar

Kanat çırpın rüzgarın ıslığında

Alın sırtınıza kuşluk vakti

Bir akrep, yelkovan

Nerede kaldı deniz kızı

Çıkmalı mı cennetinden şahmeran

Sabri Can KEKLİK TDE 
Lisans Öğrencisi
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TAMER ÖNCÜL İLE SÖYLEŞİ

Tamer öncül 

-Kıbrıs Türk şiiri üzerine kaleme aldığınız bir yazınızda “şiirin, 

her seyden önce ana malzemesi olan dil ile biçimlendigini; 

tarihsel süreç içerisinde, belirli bir mekânda birikmiş kültür ve 

tarihle yoğrulan bir kimligi imledigini ve bir poetikası olması 

gerektigini akıldan çıkarmamak” gerektiğini vurgulamıştınız. 

Söyleşimize buradan başlamak istiyorum. Tarihi ve de 

kültürel olanı dil aracılığıyla yeniden biçimlendirmek için 

nasıl bir karşılaşma/yüzleşme süreci geçiyor Tamer Öncül? 

Dille nasıl bir münasebet içine giriyor? 

TÖ: Şiir sanatının ana malzemesi DİL’dir. Sözcükleri, sizden 

önce başkalarının dizmediği biçim/biçem ve ritimde dizme; 

çoklu anlamlar yükleme ve gündelik olanı aşma çabası 

zorlu bir işçilik gerektirir… Tüm bunları, hakkını vererek 

başarmak için de ( sürekli biriktirmek zorunda olduğunuz) 

ciddi bir donanım gerektirir. Yukarda alıntıladığınız satırlar, 

şiir sanatının Kıbrıs Türk şiiri ve Kimliği için indirgenmiş bir 

özettir...

“ Şiirin okulu yoktur“ denir, ya; çoğu genç “şiir 

heveslisi“ bunu “eğitimi de yoktur“ diye algılar. Oysa (her 

sanat dalı gibi) şiir de ciddi bir eğitim/donanım gerektirir… 

Dil bilimi, felsefe, sanat tarihi ve dünya tarihinden başlayarak 

sürdürülür bu eğitim. Bu “Öğrenme çabanız“ tamamen 

gönüllü bir çabadır; kimse sizi sınava tabi tutmaz ve not 

vermez.   

Gerisi sizin yeteneğinize ve dili ustaca kullanmanıza kalır… 

Şair, dili yapısal, sessel ve anlamsal boyutta yeniden 

üreterek (bozarak, kırarak…) ona yeni bir “kimlik“ verir: Şiir 

Dili… Bu şairin dille yüzleşmesi ve hesaplaşması demektir 

bir bakıma… 

Yaratma(yeniden ve yeniden) eyleminin, verili olanla olası 

olmadığını bildiği içindir ki şair, şiirini kurarken yeni bir dil 

ve ses de yaratmak zorundadır. Ritim ve müzikalite ancak bu 

şekilde sağlanabilir.

-Çeşitli sanatların şiire, şiirin de sanatlara katkısı olduğu 

öteden beri vurgulanmıştır. Şiirin diğer sanatlar yahut 

alanlarla bağlantısı hakkında sizin düşünce ve tutumunuzu 

öğrenmek isteriz. 

TÖ: Tüm sanat eserlerinin, bir yaratım ve biçimlendirme 

ürünü olduğunu düşünürsek; bu ortak paydanın sanat 

disiplinlerini birbirine yakınlaştırdığını görebiliriz. Bir diğer 

ortak payda ise DİL’dir; “ Sanatın Dili“. İşte şiir burada devreye 

girer ve tüm sanat disiplinlerinin dilini yönlendirir… 

Çağdaş şiirin öncülerinden Apollinare’in, resimde kübizmin 

gelişmesine yaptığı katkıyı bilmeyen var mı?

Yukarıda da değindiğim gibi şairin/sanatçının besleneceği 

kaynakların başında felsefe ve sanat tarihi gelir. Diğer sanat 

disiplinleriyle ilgilenmeyen (anlamayan) bir şair/sanatçı 

düşünülemez bu yüzden…

-Türk şiirinde bireyin içsel dramına inerek, onu toplum içinde 

somut olarak görünür duruma getirmek çabasında olan pek 

çok modern şairin aksine sizin Kıbrıs Türk şiirinde toplumcu 

gerçekçi duruşunuzla İ Hora-Şeher kitabınızda toplumsal 

nitelikli mitler, tarihi kayıtlar, söylencelerle Lefkoşa‘yı  

anlattığınızı görüyoruz. Genel tavrınızın da ifadesi olan bu 

kitapta beliren (doğduğunuz yer olduğunu da bildiğimiz ve 

kitabın arka kapağında “doğduğum, tozunda çamurunda 

yoğrulduğum şeheri arıyorum ben” dediğiniz) Lefkoşa, 

bireyi neden kucaklayamıyor da anlaşılmaya davet  ediyor?  

Şair, coğrafyayı terk etse bile, coğrafya şairi rahat bırakmaz 

mı? 

TÖ: Coğrafya, doğup büyüdüğünüz topraklar insanın 

kimliğini, kişiliğini dünya görüşünü biçimlendiren en önemli 

unsurlardan  biri… Siz ona yüz çevirseniz bile o peşinizi 

bırakmaz. Doğup büyüdüğümüz ülke /şehir, bize bir şeyler 

dayatır her zaman. Lefkosa da benim için bu anlamı taşır... 

O yalnızca, içinde yaşanılan; sokaklarında, bahçelerinde 
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gezilen; kalın duvarların arkasına saklanmış bir şehir değil; 

sıcak bir ana kucağıdır ... Üç bin yılın biriktirdiği acı ve 

sevinçlerle yoğrulmuş bir yürek taşıyan; konuklarına (dost-

düşman ayırmadan) kollarını uzatan; onların kültürlerini alıp 

kendi teriyle yoğuran; yaşlı, şefkatli, vakur, sevgi dolu, aşk 

dolu, bir  ana kucağı...

Biz O’nun bu şefkatine layık olamadık gerçi. O’nu parçaladık; 

hoyrat davrandık… Beline oyalı kuşaklar saracağımıza; paslı 

variller/dikenli teller sardık… Gün geldi yüzümüzü döndük; 

düşkün haline bakmadan, kirlettiğimiz sokaklarına terk ettik 

O’nu… Bu yüzden bize küseceğine; kollarını uzatıp bekledi 

dönüşümüzü…

Sorunuzun başına dönersek; Türk şiirinde felsefeden, 

yaşamın gerçekliğinden soyutlanmış “iç dökümler“in 

ağırlıkta olduğu bir gerçek ama diğer yanda çağıl çağıl akan 

bir Nehir var.   

-İhora-Şeher-’de varolamayan bireye kitap boyunca tekrar 

eden “iki kumru sevişir”dizesindeki “kumru” imgesiyle 

Lefkoşa ile bir tür birleşme, kucaklaşma, özlem giderme 

arzusunda savrulurken tanık oluyoruz. Sonrasında çiçeklerle 

devam eden arayışın da son şiirlerdeki “gelin” imgesiyle acı 

ve derin bir kayıba dönüştüğü algılanıyor. Lefkoşa’yı kadınla 

simgeleştirdiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Kadının özelde 

bu kitapta genelde ise şiirinizde yahut hayata bakışınızda 

konumlandığı yer neresidir? Çocukluk ve kayıp duygusuna 

eşlik edişi nedendir? 

TÖ: Kumrular ve çiçekler „aşk, sevgi, muhabbet, bağlılık ve 

sadakat“ı imler biliyorsunuz. Lefkoşa’yı terketmeyenleri 

temsil ederler bu şiirlerde; ki bu şiirler dizini,tarihsel süreçte 

aşkların, kavgaların, yenilgilerin, terk edilmişliğin, ihanetin, 

yaşamın ve ölümün, sesi olmaya; Lefkoşa’nın Otobiyografisini 

oluşturmaya çalışmıştır.“Gelin“ imgesi ise „birilerine 

(başlangıçta yabancıdır bu birileri. O yabancının tutumuna 

göre ya Kumrulaşır ya da yabancı kalır) bağlanmayı; ve yeni 

bir geleceği imler. Lefkoşa (Lusignanlar hariç) kime gelin 

gittiyse; mutsuz olmuştur…Onu gelin alanlar (işgal edenler) 

hep hoyrat davranmışlardır…

Bir önceki yanıtta da vurguladığım gibi Lefkoşa benim için 

sevgi dolu, aşk dolu, bir  ana kucağıdır... 

I Hora’daki bu kadın imgesini güçlendirmek için (aynı 

yıl içinde yayınlanan ve devam kitap niteliğinde olan) 

yazdığım “Yitik Aşklar Sokağı” (Ruzen Atakan’ın desenleriyle)

Lefkoşa’nın hırpalanmışlığını; kötü ellere düşüşünü en iyi 

anlatan “Kuru Çeşme” sokağında yaşayan “düşkün kadınların” 

hikayeleri ile pekiştirmeye çalıştım…O kadın(lar) Sahip 

çıkılmamış bir ceset gibi gözümüzün önünde çürürken; 

ruhunu belleğini yitirirken; yıkılmaya terk ettiğimiz o kadim 

kentin ta kendisidir.“Çocukluk ve kayıp duygusu“ yalnızca 

ŞEHER’imize (anamıza) ihanetimizin sonucu değildir 

elbette… Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımı karartan savaşlar, 

göçler, ölümler ve acılar“ın da yansımasıdır.

-Şiirde lirizm konusunda James Joyce; “Liriği söyleyen 

kimse, kendi duygulanışının bilincinden çok, duygu anının 

bilincindedir.”der. Adorno da lirik şiirin ideolojiyle yahut 

toplumcu bakış açısıyla ilişkisinin olmadığını savunanlara 

karşı çıkar. Ona göre lirik şiir, her bireyin yabancı, düşmanca, 

soğuk ve baskıcı bir deneyim olarak yaşadığı bir toplumsal 

duruma yöneltilen bir protestoyu ifade eder ve bu durum 

da şiir üzerinde ters bir iz düşüm bırakır. Lirik ve toplumcu 

bir şair olarak lirizmle ilgili poetik düşüncelerinizi bizimle 

paylaşır mısınız?

TÖ: Siir hayatın birebir yansıtılmasından çok, yaşanılanın 

üzerinden yeni boyutlar yaratılmasına olanak sağlar. Şair iyi 

bir gözlemci olmak zorundadır ama şiir gözlemleneni değil; 

onlara yaslanarak (kurgulayarak) bir „üst boyut“ yaratmayı 

hedefler. “Şiirsel söylem”in, lirizmi yakalayabilmesi, şairin 

duygu, seziş ve anlatımını sözcüklere yükleyeceği imgesel 

örgüyle; sözcüklerle oluşturacağı ritim ve ses ve coşkuyla 

(aşkla) mümkün olabilir… İzleğiniz ne kadar genişse 

(bireyselden toplumsala; yerelden evrensele); sözcüklere 
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yüklediğiniz anlamlar ne kadar çok katmanlıysa; imgesel 

zenginlik / estetik kaygunuz ne kadar çoksa başarı da o kadar 

yakın demektir… Burada şiir üzerine söz söylemiş onlarca 

şairden alıntı yapabilirim; ancak eski, kısır tartışmaların (şiir 

bireyci mi, toplumcu mu olmalı vb.) içinde boğlumak yerine 

şu kadarını söylemek isterim ki lirizm kavramı eski Yunandan 

(o dönemin ozanları şiirlerini Lir çalarak söyledikleri için 

bu kavram doğmuştur) bu yana epeyce evrim geçirmiştir. 

Çağdaş şiirde“akıldan çok, duygulara seslenen, insanlarda 

güzellik sevgisi uyandırmayı amaçlayan; aşk, ayrılık, hasret, 

özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirler“ deyip geçmek, 

yeterli değildir artık.

-Şiirlerinizde dikkat çeken noktalardan biri de Kıbrıs’la ilgili 

mitolojik kişilere bolca yer vermeniz. Mitolojinin şiirde 

geçmişe -kökene- yolculuğun yanısıra varoluşsal döngülerin 

ve çeşitli insani olguların aktarımında kullanılması vs. 

işlevleri hakkında söyleyeceğiniz bir şeyler olmalı.   

TÖ: Efsaneler bilimi olarak tanımlayabileceğimiz mitoloji, 

evrensel kültürün temel taşlarından biri olmaktan öte (en 

başta da Yunan Mitolojisi) bir anlam taşımaktadır bizim 

coğrafyamızda. Kıbrıs adasının Yunan Mitoloji’sindeki yeri 

ve önemi üzerinde uzun uzun durmaya gerek yok. Bu 

önemin kavranmasında (geç de olsa) şiirimizin oynadığı rol 

yadsınacak gibi değildir. Mitoloji’ye duyulan ilgiyle başlayan 

“karşı-tarih” araştırmalarının  Kıbrıs Türk Şiiri’ni çağdaşlığa 

taşımada; kendi duyuş ve kokusunu bulmasında çok önemli 

etkileri olduğunu hatırlatmak isterim her şeyden önce…

Diğer yandan, şiir için bulunmaz malzemelerden biridir 

mitoloji ve evrenselliğin zeminidir.. “ Şiir Arkeolojisi“ diye 

bir kavram da vardır bilirsiniz… İlk çağlardan bu yana 

kollektif kültürün birikimini mitolojiyle öğrenme şansımız 

olmuştur…

 -“ Yer” adlı şiir kitabınızın kurgusu; “Yer Üstü, Yer Altı ve 

Yer Yıldızı” bölümlerinden oluşuyor. Burada yer üstünde 

hayvanlar, yer altında insanlar, yer yıldızı bölümünde de  

büyük başkaldırılar, tutkular, aşklar vs. değerler işleniyor. 

Sonuçta da düşler ve maviyle kucaklaşmayla bir umut havası 

seziliyor. Şiirlerinizde doğa duyarlılığıyla yaklaştığınız diğer 

canlılara ve çevreye bakışınız hakkında da konuşmak isteriz. 

TÖ: İnsanoğlu parçası olduğu doğaya en hoyratça davranan 

canlı türü ne yazık ki (ve bu giderek daha da saldırganlaşıyor). 

Tüm canlılar gibi, bu dünyada  “misafir“ olduğumuzu 

unutuyoruz ne yazık ki… 

Sonsuz kâr ve tüketim hırsımız bizi Barbarlığa sürüklüyor 

ne yazık ki… Kendi türümüzden başlayarak (canlı, cansız ne 

varsa) tüketiyor; dünyayı yaşanılır olmaktan çıkarıyoruz…

Bu duruma dikkat çekmek; konuşamayanların sesi olmak; 

onlar da adına savaş vermek zorundayız… “Daha İyi (Başka) 

Bir Dünya Mümkün” diyorsak; bunu yalnızca insanları 

düşünerek gerçekleştirmenin olası olmadığını da bilmek 

zorundayız. Yangınlara, sellerle vb. “Doğal Afet” deyip; 

suçumuzu örtemeyiz… 

Beton yığını, bahçesiz evlerimizi; kara asfalt yollarımızı bir 

KALE gibi kullanıp; hayvanların yaşam alanlarına; doğaya 

saldırmak (her şeyle birlikte) bizi de tüketecektir sonuçta…

İlk şiirlerimden başlayarak bu durumu deşifre etmeyi; 

insanların yüzüne vurmayı ve farkındalık yaratmayı 

önemsedim. 

-Yer adlı kitabınızda “Yeraltı” bölümünde “ Erkendi Daha” 

adında Fikret Demirağ’a yazılmış bir şiir de bulunuyor. Bunun 

yanında Fikret Demirağ seçkilerini, toplu şiir kitaplarını 

da siz hazırlıyorsunuz. Fikret Demirağ’ın edebiyatımızın 

özgünleşme sürecindeki yeri ve önemini Bakırdan okurları 

için bir kez daha değerlendirir misiniz?      

TÖ: Fikret Demirağ, Kıbrıs Türk şiirinde ilkleri (mitolojiyi şiire 

katmak gibi); sürekliliği ve niteliği temsil eder bana göre.  

Yukarıda sözünü ettiğim Şiir Arkeolojisi’nin en çalışkan; 

araştırmacı “arkeologlarından“ biridir aynı zamanda… 
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Baskılar karşısında geri çekilmek bir yana; şiirle direnmeyi 

öğrenmiş; verili olanla yetinmek yerine araştıran; inceleyen; 

eleştiren ve üreten bir “şiir adam“ olmuştur yaşamı 

boyunca…Fikret’le ilgili söylenebilecek daha çok şey var 

elbette… Bana, O’nu soranlara “şiirlerini okuyun, onu daha 

iyi tanıyacaksınız“ yanıtını veriyorum genellikle. Benim 

derleyip; Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yayımladığı 7 Ciltlik  

“Tüm Eserleri“nin buna olanak vereceğine inanıyorum.

-Çok yakın bir dönemde Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği olarak 

Aşk Şiirleri Antolojisi’nin yayınlanmasını da sağladınız.  Bir 

taraftan da farklı içeriklerdeki antoloji çalışmalarınız devam 

ediyor. Antoloji hazırlarken güçlükler yaşıyor musunuz? 

Antolojilerin edebiyattaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

TÖ: Antoloji hazırlamak, “ Seçki“ hazırlamaktan daha kolay 

aslında… Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına hazırladığım “Aşk 

Şiirleri Antolojisi“nde farklı bir yöntem deneyerek (yaşayan) 

şairlerin şiirlerini kendilerinin seçmesi istendi. Yitirdiğimiz 

şairler için de görev bölümü yapıp kitapları tarayarak seçtik 

şiirleri… Sayfa düzenlemesi; düzeltmeler; kapak tasarımı 

gibi işlerde de arkadaşlar yardımcı oldu. İletişim sorunu 

yüzünden yalnızca bir üyemizin şiirlerine yer veremedik. Tek 

sıkıntı oydu belkide…

Seçkilerde ise iş dah zor… Sınırlı sayıda (tematik ya da yaş 

dilimleri gözeterek) şair seçmek durumundasınız. “Benim 

şiirlerime neden yer verilmedi?“ soruları ve kırgınlıklar zora 

sokar hazırlayanı. 

Ben bu sıkıntıları yaşadım ve yaşıyorum. Sonuçta “seçkiler“ 

hazırlayanın tercihine göre oluşur. Bu kabul edilmeli… 

Antolojiler ve seçkiler bir edebiyatın coğrafyasını / iklimini 

toplu olarak tanıtmaya yarar… Farklı şairlerin şiirleriyle 

oluşan harmoni başka bir anlam ve tat taşır.

-Yaşadığımız coğrafya ve  tarih kadar güncel olandan 

da besleniyorsunuz. Hatta güncel olayları Yeni Düzen 

gazetesindeki köşe yazılarınızla yorumlamaya devam 

ediyorsunuz. Bugün toplum olarak yaşadıklarımız şiirinizi 

nasıl etkiliyor?

TÖ. Toplum olarak  yaşadıklarımız elbettebir yerlerden 

sızıyor şiire; ama ben buna takılıp kalmıyorum. Bölgemiz 

ve dünya çok sorunlu… Dünya’yı tüketmenin de ötesine 

geçtik çoktandır; uzayı da kirletiyoruz o bitmez bilmez 

kâr hırsımızla… Farkında olmadan (ki bazılarımız bal gibi 

farkında!) büyük, emperyalist şirketlerin hırslarına yataklık 

ediyoruz. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve onların yarattığı 

acıların kökeninde ÇIKARLAR yatıyor. 

Yakında; NEZİH-ER yayınları tarafından basılacak olan 

(benim derlediğim) “Dünya Çocuklarına Mektuplar“ kitabına 

yazdığım önsözde şu satırlarla anlatmaya çalışmıştım 

günümüzde yaşadıklarımızı. Umarım sorunuza da yanıt olur 

bu satırlar:

“Keşke hep çocuk kalabilse insanlar…

Yaptığı her şeyi, sevgiyle gönüllü bir yaratıcılıkla 

zenginleştirebilse…

Ne yazık ki, kocaman göbekli obez amcaların hırsları izin 

vermiyor buna…

Çocuk kalabilmeyi başarsak; tanımaya, anlamaya çalışırdık 

ötekini. Oysa bize ötekileştirmek ve düşmanlığı dayatıyor 

arsız büyükler…

Çocuk kalabilmeyi başarsak; sevgiyi, özveriyi büyütürdük, 

sınırsızca… Oysa tapınmayı ve kulluğu dayatıyor bize, 

kompleksli büyükler…

Çocuk kalabilmeyi başarsak; hayaller kurar, güzelliği, 

barışı arardık… Oysa bize hayalleri ve güzellikleri yıkmayı 

dayatıyor doyumsuz büyükler…

“Çocuğun gördüğü düştür barış” demişti Ritsos; çoktandır 

düşleri de çalındı çocuklarımızın…

Oyuncaklarıyla birlikte kalpleri de kırıldı; rüyalarına kadar 

bulaştı kan ve gözyaşı…

Sokağa çıkmasın diye bilgisayar başına (savaş oyunlarına) 

mahkum edilen çocuklar, göç yollarına salındı…“(TÖ. 14-11-

2015)




