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ÖN SÖZ
Kıbrıs Türk toplumunun siyası yaşamının bir döneminde önemli rol oynayan
al" partisinin yayın organı olan İstiklal gazetesi (28 Ekim 1949-13 Ocak 1954)
ı yazıların yam sıra, Kıbrıs Türk toplumunun kültür ve edebiyatım yansıtan şiir ve
alarm da bulunduğu bir gazeteydi.
Y11lan 'arasında Kıbrıs Türk edebiyatının bu dönemini zenginleştirmiş
1949-54
gazetede hikaye, roman, eleştiri gibi edebi yazılar yanında Kıbrıs Türk şiiri ile de
şılaştık,
,
İşte bu nedenle İstiklal gazetesinin bir bütün olarak siyası, sosyal, kültürel ve
ebi yönlerden ayrı birer tez çalışması halinde incelenmesi sırasında biz de, bu
:etede yer alan Kıbrıs Türk şiirini bir yüksek lisans çalışması olarak incelemeye karar
dik.
İstiklal gazetesinde edebiyat sayfası haftada bir yer almaktaydı. Gazetenin
ltür-sanat sayfasında yer alan şiirler sadece Kıbrıslı Türk şairlere ait değildi. Türkiyeli
ilerin de şiirleri bulunmaktaydı. Kıbrıslı şairlerle ilgili incelemelerimizde, pek çok
· · ve şiirle karşılaşmamıza rağmen, bu şairlerin pek çoğunun hayatı hakkında bilgiye
aşamadık. Bunlar muhtemelen birkaç şiirle gazetede yer almışlardı. Öyle anlaşılıyor
· 'gazete genç kalemlere yer vermekteydi.
"İstiklal Gazetesinde' Kıbrıs Türk Şiiri", ismini taşıyan bu çalışmamızda gazetede
rt yıl üç ayı bulan bir süre içinde yayınlanmış şiirleri inceledik. Bu süre içerisinde
etede 98 şairin 4ı45 şiirin olduğunu tespit ettik. Daha sonra tespit ettiğimiz bu şiirleri
andırdık. Tez çalışmamız sırasıyla: "Şairlerin Kitaplarında Yer Almayan Şiirler",
itaplaşmamış Şiirler ve Şairleri", "Takma Ad Kullanan Şairler" ve "Hayat Hikayeleri
akkında Bilgi Bulunmayan Şairlerin Şiirlerinin Tematik Tasnifi" olmak üzere dört
ölümden oluşmaktadır. Aslında bu dört bölümün dışında çalışmamıza almadığımız iki
. Iüm daha,)uJun$iaktadır. Bu bölümler: "Türkiyeli Şairler" ve "Mensur Şiirler"dir.
numuz saclece Kıbrıs Türk şiiri olduğu için bu bölümleri çıkardık. Ayrıca Urkiye
· e Balman ve Mehmet Şinasi Tekman'ın tüm şiirleri kitap olarak basıldığı ıçın
riların şiirlerini de çalışmamız içine almadık.
Dört bölümden oluşan tez çalışmamızın içeriği şu şekilde oluşmuştur:
1

i,

·

1) Şairlerin Kitaplarında Yer Almayan Şiirler:
Bölümün isminden de anlaşılacağı üzere şairlerin, şiir kitaplarında yer
ermedikleri şiirlerini ele aldık. Bu nedenle gazetede yayımlanmış olmasına rağmen
azı şiirleri çıkardık. Çünkü çıkardığımız şiirler, şairlerin şiir kitaplarında yer
lmaktaydı.
Bölüm on dört şair ve doksan. şiiri yer almaktadır. Bu şairler Ahmet Esat, Nazif
üleyman Ebeoğlu, Pembe Marmara, Engin Gönül, Nevzat Yalçın, Mehmet Tahir
oluner, Selma Yusuf Saygın, Salahi Ramadan Sonyel, Harid' Fedai, Özker Yaşın,
1ustafa İzzet Adiloğlu, Hizber Hikmet, Bener Hakkı Hakeri, Taner Fikret Baybars'tır.
Bu bölümde şiirleri' bulunan Engin Gönül'ün gerçek ismi Emine Otan olmasına
ağmen şaire bu bölümde yer verdik. Çünkü Engin Gönül, asıl ismi olan Emine Otan'ı
iirlerinde kullanmamıştır:
·
Bu kısımda önce şairlerinin hayatları hakkında kısa bir bilgi verdik. Şairleri
oğum tarihlerine göre, kronolojik olarak sıraladık. Şiirleri konularına göre tasnif
:ftikten sonra birkaç cümle ile şiirler hakkında bilgi verdik. Şiirlerin sonunda ise gerek
gazetedeki şiirlerden, gerekse şairlerin şiir kitaplarındaki şiirlerden yola çıkarak
3

şairlerin şiir anlayışları hakkında "Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında kısa bir
inceleme yaptık.
Bölüm içerisinde yer alan şiirlerde; yardımseverlik, mazi özlemi, mim duygular,
vatan hasreti (Anavatan), Atatürk sevgisi, tarihi yerler, dini duygular, aşk, mitolojik
unsurlar, tabiat güzellikleri, toplumsal ve sosyal konular işlenmiştir.
1~{·~·ıtl'Ji·

."1,ı:ı,~T'"''ı:.,~·.•.,·-·.~ S' :.'1~·_,....;!-:":ııl"" 'i""f.' ~--,-:.:',-.1.:?.t'/.,
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Bu bölümde, şiir yazarı fakat bu şiirlerini bir kitap halinde bastırmamış olan
şairlere ve şiirlerine yer verdik.
Bölümde sekiz şair ve altmış dört şiir yer almaktadır. Bu şairler; Necmi Sagıp
Bodamyalızade, Şeyh Nazım, Ahmet Muzaffer Gürkan, Cevdet Çağdaş, Necla Salih
Suphi, Özdemir Mustafa Özörı, Ahmet Cemal Gazi oğlu' dur.
Önce şairlerin biyografik bilgilerine yer verdik. Bu bilgiler ışığında, şairlerin
doğum yıllarına göre kronolojik bir sıralamada bulunduk. Şiirleri konularına göre
tasnifledikten sonra birkaç cümle ile şiirler hakkında bilgi verdik. Şiirlerin sonunda
"Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında kısa bir inceleme yaptık.
Bölüm içerisinde yer alan şiirlerde işlenilen konular arasında; Türklük bilinci,
tarihi kahramanlar, dini duygular, milli günler, milli duygular, Atatürk sevgisi, vatan
özlemi, Kore Savaşı, mitolojik unsurlar, tabiat güzellikleri, mazi özlemi, aşk, ayrılık
acısı ve ölüm ağırlıklı olarak yer almaktadır.
'))
""

1
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Bu bölüm içerisinde "Hayat Hikayeleri Az Bilinen Şairler" ayrı bir başlık
altında incelenmiştir. Bölüm dokuz şair ve yirmi şiirden oluşmaktadır.
· Bu şairler; Ahmet İzzet Köroğlu, Ayer Kaşif, Kubilay Rauf, Mahmut İzzet,
Mesud H. Çağdaş, Mutallip Derviş Vudalı, Ozan Zeki Fikret, Reşat Hüdaverdi ve Salih
Suphi Lemi'dir.
Şairlerin isimleri alfabetik olarak sıralanmış, hayatta olanlarm kendilerinden
olmayanların yakınlan ya da tanıdıklarından hayatları hakkında bilgi toplayarak
kaydettik, .Öyle anlaşılmakta ki, hayatları hakkında bilgi bulamadığımız bazı şahıslar
gençlik dönemlerinde gazetelere yazdıkları bir iki şiirle kalmışlardır.

3) Takma Ad Kullanan Şairler:
Bu bölümde İstikldl gazetesinde takma isim kullanarak şiir yazan şairleri
inceledik. Bölümde beş şair ve yirmi yedi şiir bulunmaktadır. Bunlardan sadece iki şair
hakkında bilgi edinebildik. Onlardan biri İstiklal gazetesinde "Hulki Seza" ve
"Akdenizli Ozan" takma isimlerini kullanan Hikmet Afif Mapolar' dır. Mapolar, on bir
şiirinde "Hulki Seza" takma ismiyle şiir yazarken, sadece "19 Mayıs Destanından"
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Geriye kalan
şairin kimliklerini tespit edemedik. Bu şairler şiirlerinde birilerini
eleştirdikleri için kimliklerini gizli tutmayı yeğlemişlerdir. Onlar hakkında bilgi
edinmek için pek çok araştırmacıya baş vurmamıza rağmen haklarında bilgi
edinemedik.
Kim olduklarım bildiğimiz iki şairin biyografik bilgilerini verdik. Şiirleri
konularına göre tasnif ettikten sonra birkaç cümle· ile şiirler hakkında bilgi verdik.
Şiirlerin sonunda "Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında kısa bir inceleme yaptık
Bu bölümde Hikmet Afif Mapolar ve Cem Sual'in şiirleri dışındaki şiirlerde genellikle
eleştiriler yer almaktadır. Bu eleştirilerin siyasilere ve bazı kişilere yönelik olduğu
görülmektedir.
üç

4

4) Hayat Hikayeleri Hakkında Bilgi Bulunmayan Şairlerin Şiirlerinin
~matik Tasnifi
Çalışmanın bu son bölümünde İstiklal gazetesinde şiir yazan, ama kim oldukları
nda bir bilgi bulamadığımız şairlere ve şiirlerine yer verdik.
İstiklal gazetesinde Türkiyeli şairlerin şiirlerine de yer verildiğinden daha önce
setmiştik. Bu bölümdeki şairlerin Türkiyeli mi, Kıbrıslı mı olduğunu bilemiyoruz.
konuyla ilgili çeşitli antolojileri karıştırmamıza rağmen isimlerine rastlayamadık.
Bu kısımda altmış yedi şair ve seksen şiir yer almaktadır. Şiirleri konularına göre
abetik olarak sıraladık. Şiirlerde işlenilen konu b~şlıkları şunlardır: Aşk, Atatürk,
&rllık acısı, duygusallık, fabl, hayat, eski tarz (Divan şiiri tesiri), ithaf, Kore savaşı,
illi günler, mitoloji, ölüm, sitem, tabiat ve vatan özlemi.
Bir şairin, şiir anlayışını bir iki şiirin ortaya koymayacağı düşüncesinden
areketle bu şiirler üzerinde inceleme yapmadık. .

Çalışmada şairlerin şiirlerinden sonra yer alan "Genel Bir Değerlendirme"
ölümlerinde bulunan dipnotsuz şiirler İstikldl gazetesindeki şiirlerden alınmıştır.
Şiirlerdeki imla ve ifade yanlışlıklarına müdahale edilmeden şiirler aynen
.yazılmıştır. Bazı şiirlerde gazetenin yıpranmışlığından kaynaklanan
eksiklikler
ulunmaktadır. Bu eksiklikleri ... şeklinde gösterdik.'
Bu araştırmada karşılaştığımız zorluklardan ilki, araştırdığımız eserlere
ulaşamamaktı. Yalan bir tarihte yayınlanmış kitaplar olmasına rağmen bulamadığımız
iir kitapları da olmuştur. Bunun nedenleri arasında, Kıbrıs'ta yaşanan olaylar, Türklerin
erlerinden yurtlarından göç etmeleri, kütüphanelere gerekli desteğin sağlanamaması ve
ütüphane çalışanlannın bu konudaki eksikliklerini tamamlayamamaları sayılabilir.
ıbrıs'ta rr1illiıd<ütüp"hanenin bulunmaması da ayrı bir konudur. Bir eseri ise çeşitli
erlerde araştırmamıza '11fl,ğmen sadece bir vakıfta bulabildik. Fakat burada da büyük bir
üsrana uğradık. Bilginin paylaşılması gerekirken, para karşılığında satıldığını
·· ğrenmek bizleri üzdü.
Kaynak eser bulma zorluluğunu sadece bizlerin değil, bizden önceki
araştırmacıların da yaşadığını görmekteyiz. Hasan Şefik Altay Kıbrıs Türk Şiiri
-Antoloji'sini oluştururken yaşadığı sıkıntıları şöyle dile getirmiştir: " ... en büyük
· güçlüğümüz kaynak yokluğuydu, Bugünkü kadar gelişen bir yayın hayatımız, kültür
merkezlerimiz falan yoktu. Ev ev dolaşmak ki hatta bazen kişileri bulmak için
dükkanlarına gitmek. ... gibi güçlüklerle karşılaştık." 1
· Neriman Cahit, kaynak eserlerin neden az olduğunu şöyle açıklamaktadır: "Ne
yazık ki bu konuda elimizde veriler çok az. Bu veri azlığının iki nedeni var: Birinci
Kıbrıs Türklerinin 1960'lara kadar eğitim konusunda bir geri kalmışlık ve bunun
sonucunda yeterli ve düzeyli bir üreti alanı yaratamamış olmaları.
İkinci neden var olan bir çok belgenin önce Osmanlılar, daha sonra da İngilizler
tarafından kendi arşivlerine taşınmış olması." 2

2

Gülgün Serdar, Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Yayınları, 1. Baskı Lefkoşa 1993, s. 8.
Neriman Cahit. "Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar", ]. Uluslararası
Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu. Yayına Hazırlayan: Feyyaz Sağlam, İzmir 1998, s.
111.

5

Bir diğer zorluk ise, hayat hikayeleri hakkında bilgi bulunmayan şairlerin kim
lduklarını tespit etmek idi. O dönemde yaşayan şairlere, araştırmacılara danıştık, ama
bu şairler hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Buna rağmen birkaç şairin ismine ise
Gülgün Serdar'ın Şairlerimiz Şiirlerimiz isimli kitabında rastladık. Bener Hakkı Hakeri,
bu eserde birkaç şairin isminden bahseder. Bu şairler arasında; Jale Rengin, Özden
Kıvılcım, Kemal Hasan Gazi ve Hüseyin Salih Altaylı isimleri yer almaktadır.
" ... hanımlardan Jale Rengin, Özden Zeki Kıvılcım görülen imzalardandır." 3
"Ve ilk dergi çıkarma faaliyeti, rahmetli İzzet Rıza Yalın, bunun yanında Kemal
Hasan Gazi ve diğer arkadaşlardan Yüksel Osman'Kanatlı ve Hüseyin Salih Altaylı'yı
toplayarak, cep harçlıklarımızı koyup "Yaratılış" isimli iki sayılık bir dergi çıkardık." 4
\
Hakeri, bu isimleri kitapta zikretmesine rağmen yaptığımız sohbette bu isimleri
· hatırlamadrğım söylemişti.
Bu çalışmada yardımlarından dolayı başta tez hocam Prof. Dr. Bülent
Yorulmaz' a, elindeki tek koleksiyonu ve ofisini hiçbir karşılık beklemeden bizlere açan
Ahmet Necati Özkan'a, Harid Fedai'ye ve katkıda bulunan diğer hocalarıma, ayrıca
yardımlarını esirgemeyen kişilere teşekkürü borç bilirim.

İkbal Sezer
Haziran 2003, Lefkoşa
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Gülgün Serdar, Şairlerimiz Şiirlerimiz - Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri-, Ateş Matbaacılık,
Lefkoşa 2000, s. 47.
4
a.g.e., s. 51. .
5Haziran
ayında Lefkoşa'da Bener Hakkı Hakeri ile yapılan söyleşi.
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GİRİŞ
Edebiyat her, toplumda, toplumun kültürel, siyasal ve sosyal olaylarım yansıtan
ıa vazifesi görmüştür. Edebi bir tür olan şiirde de bunların yansımalanna
aktayız. Bir eseri anlayabilmek için eserin hangi tarihi . şartlar altında yazıldığım
gerekir. Bu nedenle çalışmada yer alari "şiirlerirı daha iyi anlaşılması için
s'm tarihi olaylarına kısaca bir göz atmanın yararlı olacağı kanısındayız.
Öncelikle Kıbrıs'ta Türk edebiyatının nasıl başladığı konusunu belirtmek
' . Kıbrıs'ta Türk edebiyatı Osmanlı İmparatorluğu'nun
1571 'de Ada'yı
mesiyle başlamıştır. 2. Selim, çıkardığı fermanla Ada'ya Anadoludan Türkler
erilmesini emreder. Bunun üzerine Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden her on
en biri seçilerek Ada'ya gönderilir. Ada'ya gelen Türkler, Türk kültürünü, dilini,
· de beraberlerinde getirmişlerdir. Böylece Ada, Anadolu'nun bir devamı halini
Kıbrıs Türk şiirinin kökenine baktığımızda başlangıcında Osmanlı Divan şiiri ile
şiiri olduğunu görmekteyiz. O dönemlerde Divan şiirinin etkisi dikkat
ektedir: "Ada' daki Divan edebiyatı ortamını, aynı zamanda birer şiir ve musiki
isi olan Lefkoşa Mevlevihanesi sağlamıştır. Ada'nm fethinden 19. yüzyıla kadar
divan şairlerinin isimleri bize yol göstermektedir. Bu şairlerden bazılarının
eri şunlardır: Danişi Ali Dede (İlmi Dede), Siyahı Mustafa Dede, Mustafa Sakım
e, Talip Bede, Muhammed Mukim Dede, Nesin Dede, Ahmet Dede Müneccimbaşı,
iş Lebim, Derviş Hasis, Misali, Na'Ib, Hızır Randi Dede, Arif Dede, Sadri. Dede,
Tahsin Bey, Hasan Hilmi Efendi, Mehmed Zekai Efendi, "Yusuf Ziyaeddin Efendi,
Efendi, Mehmed Musib Efendi, Müezzinzade Mehmed Na'im Efendi, İbrahim
b Bey. İsıl],kgeçen bu şairlerin bir kısmı Ada'ya görevli olarak gelmiş ve eserlerini
..~a,Y[zmıştı/1 . 6
1828 yılında 2. Mahmud kendi ismiyle bir kütüphane yaptırıp kütüphaneye kitap
şında bulunur. Bu lütuf karşında Hasan Hilmi Efendi, 2. Mahmud'a bir kaside
"Alub dest-i hayale rişte-i zer-tar-ı güftarı

Keşide eyleyem silk-i beyane dürr-i muhtarı
(Sözün altın tellerini hayalin eline alıp seçilmiş incileri ifade ipine dizeyim.)

Şehen-şah-ı meğazi-pişe Mahmud Han-: sanı kim
Senası vacib olmuş evvel ahir ehl-i imine" 7
"'

(Gazalara alışmış şahlar şahı 2. Mahmud Han ki, onun övgüsü gelmiş geçmiş bütün iman
sahiplerine vacip olmuştur.) ·

Kasideyi çok beğenen 2. Mahmud, Hasan Hi1mi'yi İstanbul' a çağırarak ona usta
verilen "Sultanü'ş-Şuara'' unvanını verir. Bu unvan, Kıbrıs'taki şairlerin de iyi
yazarak padişahın lütfuna mazhar olabildiklerini göstermesi bakımından önemlidir.

v,rww.turkish Iiterature.boun.edu.tr/genc l.htrnl.

.
Hatjd Fedai, Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi -Şiirler- KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınlan,
Lefkoşa 1988, s. 45.
·
·
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Kıbrıs Türk şiirinin gelişmesinde Tanzimat döneminin önde gelen iki isminin

,i etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu şairlerden biri. Kıbrıs' a mutasarrıf olarak
:ıı Ziya Paşa'dır.

Ziya Paşa o dönemde Kıbrıs'ta "Revan Geçidi"9 ismiyle bir
tkarlar • . şöleni düzenlemiştir. Kıbrıs Türklerine edebiyat· hakkında konferanslar
·erek, halkı edebiyat konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Tanzimat edebiyatının
e gelen ikinci ismi ise, "Vatan Şairi" olarak tanınan Namık Kemal'dir. Namık
al, 1873 yılında sahnelenen "Vatan Yahut Silistre" piyesi sonrasında Kıbns'a
gün edilir. Ada' da otuz sekiz ay sürgün hayatı yaşar. Burada pek çok. eser kaleme
ştır.10 Hatta "Gülnihal" isimli· piyesi Kıbrıs'ta sahnelenmiştir. Namık Kemal de
a Paşa gibi hallo edebiyat konusunda aydınlatmaya çalışmıştır. 11 ·
307 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Ada İngilizlere kiralanır. İngilizlerin
a'ya nasıl geldiklerine bir göz atalım: "1878 yılında, Osmanlı devletinin büyük bir
ilgiye uğradığı . Türk-Rus Savaşı sonunda, İngiltere uzun süreden beridir ele
irmeğe uğraştığı. Kıbrıs' a çıkmanın yolunu buldu. Güya, Rusya karşısında aciz.
ş bulunan Osmanlı Devleti'ni koruyacak, bunu yapabilmek üzere de geçici bir
e Kıbrıs'ta asker bulunduracaktı. 4 Haziran 1878 günü bu amaçla Osmanlı Devleti ile
· iltere arasında bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre Rusya, Kars,
dahan ve Batum'u elinde tutup da Osmanlı Asya topraklarına karşı yeni bir saldırıya
işecek olursavingiltere yardıma koşacak, bunu. gerçekleştirmek için, Kıbrıs adasında
7r,.bulunô'uracaktı. Ve, buna karşılık· Osmanlı Devleti de 12idaresinde Hıristiyan halkın
· Iri~nu rahatlatacak ıslahatları yapmayı garanti ediyordu."
.
·
"1878'de Osmanlı-Rus savaşını fırsat bilen İngiltere, "Ruslara karşı yardım
di" ile Kıbrıs'ı yılda 92000 altına kiralayınca, Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türk Halkının
derinde yeni bit tarih sayfası açıldı. · İngilizlerin adaya gelişlerinde stratejik çıkarlar
.ttüklerine dair elimizde çeşitli belgeler vardır. Örneğin 1878'de İngiltere Başbakanı
· Benjamin Disraelli,. (Lord Beaconsfield) 1.847 yılında yazdığı "Tancred' adlı
erinde Kıbrıs'ın öneminden uzun uzun söz etmiş ve adanın İngilizlerin elinde
urıması gerektiğini ısrarla belirtmiştir. Disraelli kitabında şöyle diyordu: "İngilizler'in
brıs'a ihtiyacı vardır ve burasını mutlaka alacaklardır! Aynı şekilde Disraelli bir başka
pnuşmasmda
Kraliçe Viktorya'ya · "Kıbrıs'ın ön Asya'nın anahtarı olduğunu
13.
elirtiyordu."
Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı cephe alınca, İngiltere
914 yılında Kıbrıs': tek taraflı ilhak eder. Daha sonra 1923 yılında imzalanan Lozan
aşmasıyla Kıbrıs, resmen İngilizlerin egemenliğine bırakılır. İngilizler Kıbns'ı

HaridFedai, "Kıbrıs Destanı Üzerine", Türk Bankası.Kültür Sanat Dergisi, S. 14, Lefkoşa 1987, s. 2 .
. Harid Fedai, bu konu hakkında Fadıl Korkut'un aydınlatıcı bilgisi olduğundan söz eder.
0Namık
Kemal, "AkifBey", "Zavallı Çocuk" ve "Gülnihal" isimli eserlerini Magosa'da yaznuştır.
11Harid
Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı", Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
Bakanlığı Yayınlan, Ankara 1997, s. 184.
.
l2 Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin Tarihi, Galeri Kültür Yayınlan, Lefkoşa 1993, s. 243.
13
http://v,rıvw.emu.edu.tr/turkce/genel!kktc/kitaplar/kibrissonmu/bolum2/ingilizdonemi.htm1.·
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sonr~. Türkleri· azınlık statüsüne düşürür ve eğitim sistemini denetimleri altına

93 r

yilında' Rumlar, İngiliz sömürge yönetimine karşı bir isyan hareketi
Konağı'ni ateşe vermişlerdir. Rumlar bu isyanla Enosis'i ·
ştirmek istediklerini ortaya koymuşlardır. İngilizler bu isyandan sonra Ada' da
i yasaklar almışlardır. Bu yasaklar 1şunlardır: İzinsiz bayrak çekmek veya
ek, kilise çanlarının izinsiz. çalınması, basın yayın organlarına sansür
esi, siyası partilerin kapatılması ve okullarda Türk ve Yunan tarihi derslerinin
ası, muhtarları atama yetkisinin valiye verilmesi vs.
i Nesim, Rumlann başlattığı isyanı şöyle anlatmaktadır: "21 Ekim 1931'de
eni Papazi Dionisios Cikkotis'in "İhtilal çağrısı" üzerine Rumlar ayaklanmış ve
nağı'm yakmışlardır. Bu olay İngilizler için büyük bir fırsat yaratmış, Kavanin
'ni kaldırmışlar ve bayrak' çekmeyi yasaklamışlardır. Osmanlı zamanından beri
ıgelen muhtar ve azalar da doğrudan hükümet tarafından atanmaya başlanmıştır.
30. Kasım 1931'de çıkan Bayrak kanununa göre artık kimse bayrak
:yecek, çekenler ve taşıyanlar 50 Kıbrıs Lirası cezaya çarptırılacak veya 12 gün

ş ve . Vali

önderilecektir.
Türklerin isyanla hiçbir ilişkileri olmamakla birlikte aynı cezalar onlar için de
ştır.
)
Türkiye'den kitap gelmesi yasaklanarak gerek İlkokul gerekse Liselerde
SIZ TEDRİS usulü başlatılmıştır.
Şüphesiz tüm bu önlemler öğretmenlerin görevlerini yapmalarına engel
ş; yine ulusal konularda öğrenciler gizlice aydınlatılmış; yasak olmasına
Türk tarihi okutulmuş; Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık ve Atatürk devriminin
ası sürdürülmüştür." 14
·
·
·
İngilizler, bu yasaklan 1931 isyanından önce de, az da olsa uygulamaktaydılar.
im, İngilizlerin bu tutumlarım şöyle ifade . etmektedir: "193 O seçimleriyle Türk
ıp:rığ~, . be1ırnıeye başlayan canlılık İngiliz yöneticilerini
kuşkulandırmaya
ştır.
(Zaten 1930 seçimlerine lise öğrencilerinin katılmalarını köylerde öğretmenlerin
· Evkafçılar ve İngilizler aleyhinde çalışmalarını İngilizler hiçbir zaman hoş
amışlar, Türkiye' deki yenilik yanlısı düşüncenin Kıbrıs' a gelişini zararlı
:ye başlamışlardır.
1930 yılı 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyen öğrenciler Mr. Grant'ın'?
iyle karşılaşırlar. A Ekrem Tahsin adlı öğrenci Alford'" tarafından dövülerek
sınıfa sokulmak istenir. Ekrem Tahsin gazeteye bir mektup göndermesi üzerine
an atılır. Aynca okula Söz gazetesinin girmesi de yasaklanır.
BU olay üzerin,~,, Necati Özkan, Maarif Müdürü Mr. Cullen'i görerek itirazda
Böylece hem öğrenci tekrar okula alınır hem de 29 Ekim 1930'da Cumhuriyet
'mn Lisede kutlanması için izin ahr.1·7
İngilizler, Ada' daki ulusların kökleriyle olan bağlannı koparmak için milli
lar uyandıracak her şeyi silmeye, yok etmeye başlamışlardır. Harold Wood adlı
irün ilk işi "Türk" ismini taşıyan lisenin adını değiştirmek olur ve okulda kısıtlayıcı

• Nesim, Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınlan, Lefkoşa
, s.25.
, yılında lise müdürü.
O yılında kolej müdürü.
Nesim, a.g.e., s. 24-25.
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İngilizlerle müttefiklerinin kazanacağı
İngilizler uyguladıkları baskı rejiminde gevşeklik göstermeğe ve
er yapmaya başlamışlardır: "1931 yasaklamasından sonra 19 Mart 1941 'de Ş.
ığlu'nun20 ziyareti ile sandıklardan çıkan Türk bayrağına İngiliz bayrağı ile
kullanılmak koşulu ile izin verilmiştir. 1944'te de Cumhuriyet Bayramı yeniden
aya ve Liseye de Türk bayrağı çekilmeye başlanınıştır.
İkinci Dünya Savaşı'na kadar Enosisçi tavırlarını sürdüren Rum Kilisesi,
istan' ın savaşa girmesinden sonra, ifade tarzım derhal değiştirir ve hatta savaşın,
ere ve Türkiye'rıin yardımlarıyla kazanılacağım söylemeye başlar. Keza Yunan
arşının yanı sıra, "Tann Kraliçe'yi korusun" da söylenir. Adanın her yerine
Türk ve İngiliz bayrakları asılır. Kıbrıs Valisi, "Bayrak Kanumı'zıu kaldırır ve
akların asılmasını meşrulaştırır.
1942 yılının 23 Nisan, 29 Ekim'deki .Türk Milli Bayramları adadaki Türkler
dan büyük: bir coşkuyla kutlanır. Türk ordusu için para toplanır. Türkiye
ırbaşkanı'n1 bağlılık telgrafları çekilir." ·~ı
İngiliz baskılarının kalkmasıyla Türkler siyası parti kurma faaliyetlerinde
far. Ahmet An, Kıbrıs'ta parti kurma çabalarım şöyle anlatmıştır: "Kıbrıslı
tarafından oluştşrulan ikinci siyasi örgütlenme girişimi 1943 yılındadır.
193 ;,,Yılı .Jijkim'inde İngiliz sömürge yönetimine karşı düzenledikleri isyanın
yasaklanan siyasi çalışmalara, 1941 yılında yeniden izin verilmiştir. 21 Mart
günü ada çapında ilk defa serbest seçimlerle belediye meclis üyeleri seçilir.
şa Belediyesine seçilecek üyeler için Türk kesimindeki .iki grup yarışır: Dr. M.
Küçük, Necmi Avkıran, Hasan Fahri Uzman ve Şükrü Veysiden oluşan ve
e'deki tek parti C:HP' den esinlenerek kendisine "Halk Partisi" adım veren grubun
daki öteki grupta, M. Necati Özkan, Avukat Fadıl N. Korkut, Dr. Pertev Zühtü
Rüstem vardı. Belediye Meclisi Türk üyelerini Fadıl Partisi diye adlandırılan
M. Necati Özkan, seçilen dördüncü üye olur.
1943 Nisan'ının ilk günlerinde zamanın Evkaf Murahhası IVL Münir'in Türk
unun ileri gelenleriyle ayn ayn görüşerek onlara, hem Rumların yeniden
Enosis çabalarına karşı toplu bir savaşım verecek, hem de muhtemel siyası
eler karşısında Türklerin hazırlıklı bulunmalarını sağlayacak siyasi bir demek
ası gerektiği görüşünü telkin ettiği görülür. M. Münir, ayrıca böyle bir dernek
asına da, derneğin hükümetle ilişkilerinin yürütülmesine
de yardımcı
ceğini vurguluyordu.

yılında liseye atanan Türk müdür.
esim, a.g.e., s, 35. ·
nirı Türkiye Başbakanı .
.Orhunlu, "Kıbrıs Meselesi II", Ye11i Hayat, 1995, s. 21.
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adlı bir antoloji
.. "Bu güzel adada
harp yıllarının insanlara tahmil ettiği. bin türlü
arasında en güzel yazılarırruzr bir araya toplayarak yayınlıyoruz .
. ynf zamanda düşünülmelidir ki bu eser Kıbrıs'ta edebiyat alanında ilk defa

'Çpyeni, fakat kuvvetli bir adımdır. Yazıcılarımızın bir kaçı hariç diğerleri henüz
:p.çtir. Fakat ne büyük yazarlarımın eserleri çocukça ve ne de gençlerimizin
eserler büyüklerinkinden geridir. İşte bu eserin asıl kıymeti burada.
bns Türkleri arasında doğan bu . edebi varlık bizim dar muhitimizi aşacak ve
ufuklarına kadar yayılacaktır. Oradan duyacağımız yankılar bize daha iyi, daha
daha güçlü eserler yaratmak imkanını hazırlayacaktır.
Şiirde; Hikmet Taşkent, Urkiye Mine Balman, Nazif Süleyman Ebeoğlu, Emine
Celalettin Yermen, İsmail Hakkı Yeşilada, düzyazıda ise; Hikmet Afif Mapolar,
"I.Jmar, Reşat Kazım Işınay' ın imzalarına yer yerilmiştir." 23
gelen öğretmenler Kıbrıslı Türkleri bilinçlendirme misyonunu
işlerdi. İbrahim Zeki Burdurlu'nun, konuşmasından bunu açıkça görmek
dür: "Kıbrıs adasında yaşayan Türklerin içinde bulunduğu kültür durumunun
·üzüntüyü beraber paylaştık. Yazı ve şiirle Kıbrıs'taki Türk kültür dilini iyi bir
getirmek çabasıyla çalıştık. Bu. isteği çevremizdeki aydınlara ve edebiyat
erine duyurduk." 24
İbrahim Zeki Burdurlu ilk Demet isimli bir şiir şöleni düzenlemiştir. Burada
şiirler daha sonra aynı. isimle bir kitap halinde basılmıştır. Eserin önsözünde
hı, iç~rik;;hakkında bilgiler vermektedir: "Bu, · İlk Demet, Kıbrıs'ta Türk diliyle
,yleyın şairlerin bir şiir gecesi yapmak isteklerinin meydana getirdiği ilk küçük
Bu eser, yazılmış şiirlerin, Kıbrıs Türk aydınlan, şiir sevenleri önünde şairlerin
_ söylenmek istediğinin. meyvasıdır. Bir hatıra,. Bu yoldaki çalışmaları topluca
ren bir kitapcık.
Şairlerin sanat anlayışları için de durmadan eser meydana getirmeleri hem Kıbrıs
erinin duygu dünyasından haberler, hem de Türk diliyle güzel sanatlar yolunda
r vermeleri övünülecek bir olaydır. Zamanla, bu faaliyet· daha da artacaktır. Küçük
pluluk da olsa bu şairler, Kıbrıs Türklüğünü manevi olgunluğunda bir değer olarak
aklar ve milli duygu ile zevkin yaşayan, canlı eserlerini vücuda getireceklerdir." 2'
· Cevdet Çağdaş, İbrahim Zeki Burdurlu'rıun şiir gecesine katılma teklifini şöyle
rlendirmiştir: "Lefkoşa'da İbrahim Zeki Burdurlu'yla tanıştırıldım. 'Bir şiir gecesi
:~nliyorum burada şiirlerinizi okur musunuz' diye, · bir teklif geldi· İbrahim Zeki
· durlu' dan.
·
Ben once, 'hiç olur mu böyle şey' dedim. Çünkü, ben Öğretmen Koleji'nde
tmendim. Kesinlikle, bu gibi . faaliyetlere katılamam gibi gelirdi bana. O zaman
'ni devri. Fakat' Türk toplumu içerisinde, kültürel bir olaya katılmam teklif
et An, Kıbrıs 'ta Fırtınalı Yıllar (l 942-1962), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 1996, s. 7-9.
ığ, Ergenekon Kitap Kulübü, Lefkoşa 1943, s. 3-4.
.
·
·
·
erYaşın, Yüreğimin Yarısı Sende, Çevre Yayınlan, İstanbul 1998, s. 154.
'k Deme ı, Bozkurt Basım evi, Lefkoşa 19 52, s. 3 .4.
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Necati Özkan · isimli kitzibımn Lcildinde İstiklal gazetesinin
hayatına.
katılmasını
şöyle
anlatmıştır: "Parti gazeteciliğinin en tipik örnekleri
00_
fips'ta sergilenmiştir. Adamızda değil siyası partilerin, demokratik kitle örgütlerinin
"" ticari müesseselerin bile yayın organı olmuş ve seslerini ancak bu şekilde
abilmişlerdir:
,,
Necati Özkan. da basının önemine son derece inanan bir politikacı idi.
lerinin ancak basın yolu ile bilinçlenip yönlendirilebileceğine inanıyor ve siyasal
eketin arkasında mutlaka bir gazetenin bulunması gerekliliği üzerinde duruyordu.
farda Kıbns'ta Halkın Sesi, Hursôz ve Kıbrıs gazeteleri yayınlanmakta idi. Necati
an'm bu gazetelerde kendi görüşlerini yayınlaması olanaksızdı. O bir yandan Kıbrıs
k Toplumu'nun kalkınması için savaşım verirken, diğer yandan da İngiliz Sömürge
etimi ve adayı Yunanistan'a bağlamak uğraşı veren Kıbrıs Rum toplumu ile kendi·
üşleri doğrultusunda bir mücadele başlatmayı tasarlamaktadır. Necati Özkan aynı
anda o yıllarda yayınlanmakta olan Türkçe gazetelerin Kıbrıs Türk Halkı'rıa
·ektiği gibi hizmet vermediğine de.inanmaktadır. Bu nedenlerle doğrudan kendisi bir.
ete çıkarmaya karar verir ve İtalya'dan Nebiola firmasından en gelişmiş baskı
·· derini getirir." 27
Kıbrıs Türk toplumu, üzerindeki. baskıların azalmasıyla hareketlerune başlar. Bu
.ketlenmeden gazeteler· de nasibini alır. İstiklal gazetesi yayın hayatına dahil olur.
· tenin kuruluşundan kapanmasına kadar olan süreci Ahmet An şöyle anlatmıştır:
iliz Sömürge,,,Yqhetiminin 1931 İsyanı'ndan sonra yürürlüğe koyduğu baskı
ikasını . yavaş . yavaş azaltmasının ardından Necati Özkan' 1 1947 yılından itibaren
~den politika sahnesinde görmekteyiz. Necati .Özkan, bu kez politik faaliyetlerine bir
ete çıkararak başlamıştır. Bu girişime ilk engellemeyi Sömürge Yönetimi yapar.
etenin ismini kaydetmede zorluklar çıkarır. Bu yönden büyük mücadeleler verilir.
uçta Necati Özkan gazetenin kaydını yaptırmayı · başarır ve güçlü bir kadro ile
ial'in ilk sayısı28 Ekim 1949'da renkli ve 8 sayfa olarak yayınlanır;
1950'den sonra Türkiyede iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti, Necati
• • • amblıemı• oıan
] "~laıtıok".ıı değıştırmesını
v•• •
• • iste
• ·ct•v•
:.k an'd an, gazete ve. ·partısının
ıgı zaman,
ati Özkan bunu reddetti -". :Bu tutumunun sonucu olarak 1953 yılında Türkiye'ye
esi yasaklandı. Bunun hemen akabinde özellikle yangın sonucu uğradığı büyük
di sıkıntı ve diğer nedenlerle İstiklc1l gazetesini yayınlamayı da durdurdu ve partiyi
attı.
..
.
13 Ocak 1954 günü .İstikldl gazetesinde yaptığı duyuruyla, 'Tekrar yayınlamak
uduyla' gazetesinin.yayınına son verir. İstixlal 'in yayın hayatı, yaklaşık dört yıl üç
sürmüştür." 23
·
.

Gülgün Serdar, Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
ayınları, Lefkoşa 1993, s. 2l-22.
rgin M. Birinci, M. Necati Özken (1899-1970), l. C., Necati Ôzkan Vakfı Yayınları, Lefkoşa 2001, s.
93-294.
An, Kıbrıs'ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınlan, Ankara 2002, s. 472-473.
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1943 yılında İngiliz baskısının azalmasının ardından toplumun
her alanında
serbestlik
şiirde de kendini göstermiştir.
Bu dönemde
yaşayan şairler,
arı baskıların patlamalarım şiirlerine yansıtmışlardır. Hasan Şefik Altay, yaptığı
taramalarında şu konuların daha çok işlendiğini tespit etmiştir: "O dönemde her
de: İngiliz sömürgeciliğiyle
savaşmak, ulusal bilinci, Türklük bilincini canlı
k, Anavatarı Türkiye'ye bağlılığını sürdürmek, Türklüğe hizmet etmek, Kıbrıs'ta
haklarım ve Türk'ün kalıcılığını sürekli kılmak gibi hususlar üzerinde yazılar
29
lanmıştır."

· Bir başka konuşmasında· o dönemde şiirde işlenen konulara şunları da eklemiştir:
dönem yapıtlarında; sömürge yönetimi altında yaşamın verdiği bir burukluk,
ve Anavatan' a bir içten yakarış vardır. Türk bayrağına duyulan özlem mısralara
aktadır; bir gün gelip Ana'ya kavuşulacağınadair büyük bir ümit vardır." 30
Bu dönem şiirlerinde en çok işlenen konu; Anavatan'a ve bayrağa duyulan
O dönemde yazılmış şiirlerin hemen hepsinde bu konunun· işlendiğini
ekteyiz. Şairler, Türkiye'yi "anneye", Kıbrıs'ı ise bir "yavruya" benzetmişlerdir.
nedenle Kıbns'ın zor günlerinde Kıbrıslı Türkler, Türkiye'den bir annenin zor
da yavrusuna gösterdiği ilgiyi beklemişlerdir. Engin Gönül "Beni Bana Kim
i" isimli şiirinde bu duyguyu şöyle dile getirir:
"Kan kokulu hatıralar uyanık,
Davamız Tanrı, tarihtir tanık.
Geçer bir gün bu sızılar, bu yanık.
Ana evladım böyle göremez." 31
Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye oTan bağlılığını Ali Nesim, şöyle anlatmaktadır:
ıns Türkleri arasında her dönemde "Türkçülük ve Türkiye'ye bağlılık" önemli bir
biçimi olarak yaşamıştır.
Birinci Dünya Savaşı içinde İngilizler, Türk toplumu ileri gelenlerinden 15 kadar
,, ~ toplayarak Girne Kalesi'rıe hapsetmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkleri arasındaki
"'.bıi..ık hareketlerini kendisi için tehlikeli olarak görmekte · idi. Türklerin · gizli gizli
32
arında para toplayıp Anadolu'ya gönderdiği İngilizlerce duyulmuştur."
İngilizler, Kıbrıslı Türklere kimliklerini unutturmak için "Türk" kelimesi yerine
üslürnan" demeyi tercih etmişlerdir: "Kıbrıs Türkleri dinlerine pek düşkün
amakla birlikte müslüman olduklarını söylemekten gurur duymuşlardır. Onlar için
iislüman" olmak "Türk" olmakla denk sayılmıştır. Bu nedenle İngiliz sömürge
kasıtlı
olarak Müslüman
adını kullanmasında
hiçbir
sakınca
ıemişlerdir, çünkü "Müslüman" Türkçe konuşmanın, Türkçe mevlid okumanın ve
;'-k mahallelerinde oturmanın, "ayni cemaat en olmanın. adı" olarak kabul edilmiştir. "33
Ali Nesim. kitabında bu konuya şöyle devam etmektedir: "İngilizlerin tüm
rağmen "Müslüman Halk" deyimini benimsemeyen Kıbrıs Türkleri,

iülgün Serdar, Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
ayınları, Lefkoşa 1993; s. 11.
·
i.Nesim, Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Lefkoşa i986, s. 63.
.ngin Gönül, Sana Doğru (Şiirler), Bozkurt Matbaası, Lefkoşa 1952, s. 24..
iNesim, Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa
87, s. 19.
...
. . ·
. .
·
.
i Nesim, "Kıbrıs Türk Kimliğinin Oluşumu ve Edebiyatı", 2. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk
'ebiyatları.Sempozyumu, Yayına Hazırlayan: Feyyaz Sağlam, İzmir 1998, s. 86-87.
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belirgin hale 5vum
erken ikeşfetmişler

••uıı'}

önce Kıbrıslı · Türkler arasında "Türk
konuda
tedbirli
olma gereğini
şairler kendilerinin Türk milletinin bir devamı olduğunu ve adanın
bir parçası olduğunu şiirlerde haykırmaya başlamışlardır. Özdemir Mustafa
u . Toprak" isimli şiirinde Kıbrıs topraklarının Türk toprağından farklı
anlatmıştır:
·
"Karşıki sahillerde Toroslar uzak değil
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil

·,.

*

*

Bağnmızdaki cennet artık Türk vatanıdır.
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil."
ayrak çekme ve milli günleri kutlama yasağının kalkmasından sonra bu
şiirlerde çok işlenilen konular arasında .yerini almıştır.
Bu dönemde Kıbrıslı · Türk şairler Türk bayrağına duyduğu özlemi şiirlerinde
· · · .. • Özker Yaşın' ın "Al Karanfiller" isimli şiirinde bir ailenin, çocuğuna Türk
göstermesi anlatılmıştır:
"Şu yaşadığımız memlekette
Ay-yıldızlı bayrağımızı
Kapımıza çekmek bile
.... X asaktı bize... '

ı\t;'P,

Üç yaşında var-yoktun
Türk bayrağım ilk defa
Konsolosluk kapısında gösterdik sana,"·35
dönem şairlerinin hemen hemen hepsi mim duygular içeren . şiirler
İngiliz . sömürge yönetiminin · baskısı altında olmaları ve kendi
kopartılmaya
çalışılmaları şairleri bu konularda
şiir yazmaya
ıiştir. Tabii bir de Kıbnsa gelen öğretmenlerin milli duygulu şiirlerin
asında etkileri olmuştur. Mehmet Yaşın, Kıbrısa görevli olarak gelen
enlerin: mim duygulan Kıbrıs. Türklerine aşıladıklarını şöyle anlatmaktadır:
7'lerden itibaren, çoğunluğu edebiyatçı ya da şiirle ilgili Türk Öğretmen
lerinin .· ziyaretleriyle Türkçü ideoloji· ve kültür ithali sistematik hale gelir. Kıbrıs
edebiyatı her dönemde Türkiyeli edebiyatçılardan ve Türk edebiyatından
enmiştir. .
. .. 1940'1ı-1950'li yıllarda, Kıbrıs'a gelip döndükten sonra, anılarını yayınlayan,
ve düşüncelerini ·dile 'getiren Hasan Ali Yücel,· Basene Ilgaz, Namık Görgünay,

i'Nesim, Batmayan /Eğitim Güneşlerimiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınlan, Lefkoşa
87, s. 18,
et Yaşın, Kıbrıs Benim Vatanım, Başaran Matbaası, İstanbul 1986, s. 134-135.
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(İı;zet, Dursun Cevlani, İbrahim Zeki Burdurlu, Arif Nihat Asya Kıbrıs Türk

nm etkilemişlerdir.
1940'lann başından 1960'1arın sonuna kadar belli dönemlerde Kıbrıs'ta
~ıuş, Kıbrıs için şiirler yazmış, çeşitli yayınlarına öncülük etmiş ve Kıbrıstürk
(~ıii etkilemiş olan Arif Nihat Asya, Halide Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna,
1 ibiı. ... "36
.
Z ekil ,B ur cl urug1
· ·. Türkiyeli öğretmenlerin Kıbrıs Türk edebiyatınm gelişmesindeki katkılan hiç
iz çok büyüktür. Gerek edebiyata meraklı öğrencilere yol göstermeleri, gerekse
tla uğraşanların gün yüzüne çıkmasını ve tanınmasını sağlayacak şiir geceleri
eyerek Kıbrıs Türk halkına edebiyatı sevdirmeye çalışmışlardır.
Özker Yaşın bir konuşmasında, İbrahim Zeki Burdurlu'nun düzenlediği şiir
ri hakkında şunları söylemektedir: " ... Kıbns'ta bulunan Türkçe öğretmeni
Zeki Burdurlu'nun gayretiyle oldukça başarılı bir "Şiir Gecesi" tertiplenmiş ve
manzumeler bir . küçük kitapta toplanmıştı. Sekiz yıllık süre içinde Kıbrıslı
imkan buldukça "Şiir Geceleri" tertiplediler, adamızda." 37
·
İbrahim Zeki Burdurlu, İlk Demet'in önsözünde şunları yazmıştır: "Kıbrıs'ta
dilinin benimsenerek okunması sonucunda bir çok şairler yetişmiştir. Ortaya
an eserler, Türk diline bağlılığın derecesini açıkça göstermektedir. Bu kitabın
eki şiirlerde çalışmaların ve başarının kuvveti görülebilecektir.
Şairlerin sanat anlayışları için de durmadan eser meydana getirmeleri hem Kıbrıs
erinin duygu dünyasından haberler, hem de Türk diliyle güzel sanatlar yolunda
ler vermeleri övülünecek bir olaydır. Zamanla, bu faaliyet daha da artacaktır. Küçük
topluluk da olsa bu şairler, Kıbrıs Türlüğünün manevi olgunluğunda bir değer olarak
38
.caklar ve milli duygu ile zevkin yaşayan, canlı eserlerini vücuda getireceklerdir."
Urkiye Mine Balman'la yaptığımız sohbette39 Türkiye' de yayınlanan Varlık
gisine şiir yazmaya nasıl başladığını şöyle anlatmıştır: "O dönemde İbrahim Zeki
durlu'nun gösterdiği ve daha sonra abone olduğum Varlık mecmuasını okuyarak şiir
aya ba:şiadırtı." demesi, Türkiyeli öğretmenlerin Kıbrıs Türk kültürünün
:lişmesinde ve Türkiye' de de duyulmasında öncülük yaptıklarım göstermektedir.
Bu dönemde yazılan şiirlerde Türkiyeli şairlerin ve '~ dönemde etkili olan
ebiyat akımlarının tesirini görmekteyiz. Kıbrıslı şairleri etkileyenler arasında Orhan
eli Kanık ve Mehmet Akif Ersoy başı çekmektedir. Ardından Ahmet Haşim, Ahmet
di Tanpınar ve Yahya Kemal Beyatlı gelmektedir.
Hasan Şefik Altay yazısında Kıbrıs Türk şiirinin Türkiye' deki akımlardan
kilendiğini söyle anlatmaktadır: "Kıbrıs'ta hece tarzında yazılmış şiirlere, 1930
lından bu yana rastlanmaktadır. Kıbrıs'ta hece akımı. 1940--1950 yıllan arasında
raygınlaşmış. Urkiye M. Balman, Nazif S. Ebeoğhı, Engin Gönül, Salam Sonyel, Necla
alih Suphi, Cem Sual, Pembe Marmara, Cevdet Çağdaş, Özdernir M, Özön Kıbrıs'ta
.ececi şairlerdir.
1943 Kuşağı'nın
ilk şairleri, Türkiye'deki
Hececi
şiirden etkilenir:
~A.rıavatan"daki gibi hece ölçüsü ile uyak düzenine ve romantik, folklorik, ulusçu bir

36

Mehmet Yaşın, Kıbrıslıturk Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınlan, İstanbul 1994, s. 55.
İkinci Demet, Şiir Gecesi Hatırası, Halk Eğitim Bürosu, 1960, s. 3.
38
İlk Demet, Bozkurt Basımevi, Lefkoşa 1952, s. 3-4.
'39 Ocak ayında Lefkoşa'da Urkiye Mine Balman'la yapılan görüşme.
37
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efefi--~omarı.fik. Ş%' a9ıylabili~r.,,40.
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>· .. · ·. •. < , •....•
stafa'.:f.İzzet ... i\.dilpğl~,.: ).Kıbrıs . · -. Türk/ edebiyatının,.. Türk .: edebiyatıyla
:farklılıldanm •.• şöyle belirtmiştir:·i•"Dil. yönü; • . biz Türkçe. konuşan
ile.. } f.I~r zamarı. i 1il yöp.ün~en Türkiye' den etkilendik. . . .paha .· eskilerde
_. y~ı dili, şiir.dili buraya
yansımıştı, 50'1erde. de öyledir. Tamamen bir
, etkilenme vardı genellikle, Kavramda biraz farklıydı. Çünkü biz müstemleke
.•. burda paradoksal bir durum var. Biz sömürge insanıydık ama 'özgürlük'
i Türkiye' de
bu kavram pek gelişmiş bir . kavram değildi. . Ama geneliyle
eki akımlardan tümüyle etkilenmiş bir şiir vardır benim devrimde." 41

:ripi\.y~

da

dada Türk kültürünün varlığım göstermek <isteyen insanların bıraktığı gerek
gerekse manevi miraslar günümüze kadar gelmiştir. Bu miraslar geçmişi
e taşıyan belgelerdir. Bu belgeler arşivlerde mevcut olup incelenmeyi bekliyor .
.cılara da bu belgeleri gün yüzüne çıkarmak kalıyor. Umarız bu çalışma tozlu
kalmış gazetelerin
de incelenmesi
ıçın bir örnek teşkil eder.

Şefık Altay, Kıbrıs Türk Şiiri Antoloji (Başlangıçtan-Bugüne), Kıbrıs Türk Maarif Dairesi
an, Lefkoşa 1965, s. 11-37.
.
_
.
in Serdar, Şairlerimiz Şiirlerimiz -Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri-, Ateş Matbaacılık,
şa 20001 s.41.
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:KİTAPLARINDA YER ALMA YAN
ŞİİRLER
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;;ti\(~,/
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. :!. •. ;./ • : •..ii'>··· . ······•>>Vi·:.,'.'(J885;-1Q.~5)
ı: ·

~~•f!!.f",'t~ .liiiispk okufo~Ş,J<ıprıs'ta, iar~ıçlık ve. avukatlık yapmıştır. Uzun
~~iı&;~çp.ınaı:pası.şiire:8~rşıolan tutkuşıınun açık göstergesidir. Arıcak; şiirlerini
ğfü~masıyetmişyaşınr geçtikten sonra .nasip olur. İlkin.hece ölçüsünü esas
dizelerden, ' giderek serbest şiire geçme denemele.ri yaptığı gözlemlenir.
ayfalıkşiir
kitapçığı
Ahmet M.
Gürkan'ın
önsözü, Hikmet Mapolar'ın takdim
.• • ,. ·
. ·
·
42
lardakYayınları arasında çıkmıştır."
Kitabı: Düşünce ve Şiirlerim (1956) ·

J

yat Sevgisi
·de hayatı sorgulayan sorular bulunmaktadır. Hayatta her şey bir su gibi
akmakta, insanlar da bu akıştan nasibini almaktadır. İnsanları başarıya
surların; gayret ve emel olduğu vurgulanmıştır.

Gün Doğarken
Güneş doğar ufuklar yine parlar
Bir eğrivi hayat durmadan akar.
Gelen, giden koşar bilmemnereye?
Bir alemi didar günün seherinde.
Sorsakbirine yolun nereye?
Cevapsız kalır vakit geçer diye.
·,ıA.lem bl alem, devran o devran
Hayatı süsleyendeğil mi zaman?
Kimki gayretle başlarsa işine
Yüzünde belirir sıhhatleneşe,
Geçer mi zaman hiç böyle emelsiz?
Hayat bir gayeye koşmak şüphesiz.
2.cilt 25 Temmuz 1950 s.B

i, "Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
ayınları, Ankara 1997, s. 267.
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bir ü)lllde lı;ığlanıp )\ayat <ienilen yolda zorlu bir yolcı:ıluğa çıkar. Uzakta
iştediğ,i )ıaya\~ y,1daştıkça o. hayal, daha da uzaklaşır. Bir balıkçı, sandalına
· ııasıl isterse, uzaktaki hayaline o derece kavuşmayı arzulamaktadır.
'" ufuldarda beyaz kuğuların muntazam bir şekilde suya inişlerini izler.
sudaki didişmelerinden hareketle; insanların da hayatta kalabilmek için
inmeleri gerektiğinden söz. etmiştir.

Sonsuzluğun Y olları.nda
Çıktım sonsuzluğun yollarına bilmem neden?
Bir ümide ram olmuştum Hak yollarında ben.
Yallar mı nzun, Talimi Zebun, sezmedim.
Bu haliyle ben, hayatı yine az sevmedim.
Uzaklarda bir hayale bağlandı gözlerim
Bekledikçe ben benden uzaklaşan bu hayal\ ...
Fakir bir balıkçıyı bağrına basan sandal,
Bense bu faziletin timsalini özlerim.
Fakat o, belki'-daha çabuk bir oktan
Gözlerim hududu aşmıştı çoktan\ ...
Şimdi de beyaz kuğular görürdü
Ufuklarda süzgün.
İlahı\ Bli uçuş ne güzel ve ne de düzgün.
Şüıüle,rek indiler sulara biraz hırçın,
Bu iniş belki bir hareket, yaşamak için\
Hırçın rüzgarın nağmeleri çınlarken içimde
Denizin suları çırpınır ilahi bir raşenin izinde
Beyaz kuğular didindiler, çırpındılar,
Bu mavi sularda.
Çırpınm·ayan, didinmeyenlerin nasibi var mı
Hayatta?

1. cilt 23 Şubat 1950 s.3
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Çamurdan yapılmış evde
bulunmaktadır ... Şiddetli yağmurda
zavallı kadına yardım ·etmeleri

-Seylap münasebetiyle-

Gördüm onu ben, titriyordu soğuktan,
Bir harabenin önünde
Her ümit silinmişti bu heykelin gözünde
Katre katre dökülen yağışlarla
Kamçılanırdı yüzü
Didim, didim olmuş başındaki örtüsü!
Etraftan bir haykırış! Çekil ordan kadın
Yıkılıyor b,aşma çamurdan evin...
"Nasıl çekilirim ben? ve nereye,
Hasta kocam bu evde.
Küçük oğlum bekliyor onu son nefeste! ... "
Biraz sonra gelenler dediler: "Haydi, gidelimberaber
Cemiyetten geliyoruz biz, bulduk sana bir yer.
Her ihtiy~cın görülür sanma kendi seferber!'
o··zamah anladı zavallı kadın, kimdi gelenleri
iyiliğe bürünmüş insan yüzlü melekler.
y<·'

'"'.':

·}/'

l.cılt 8 Ocak1950 s.3
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Türklük Bilinci
Türk milletinin özelliklerinden söz edilip Türk milleti yüceltilmiştir. Türk
bir aşiretten dünyaya hükmeden bir imparatorluk haline gelmiştir. Osmanlı
rt:ı.edeniyetdünyasının kaynağı, ilmin merkezi olmuştur.
Türk gençliğine seslenerek; Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetin korumasının
. . , vurgulanmıştır. Daha sonra Atatürk'e hitap ederek, yakmış olduğu ateşin
Türk bulundukça sönmeyeceğini söylemiştir.

Bugün
-Cumhuriyet çocuklarına ithaf-

Milli Haklar, bir kul, emel ifade
Belirir millette milli irade.
Tahakküm; ceberrut yok, yok esaret
Hak var, millet var, yaşasın adalet!
Ruhunda bu hissi sezen ve yaşatan
Her zamanda şiarı "Hakk'' a tapan
Bir aşiretten yüce devlet yapan
Milletimdir o, dünyaya ün salan
Şarkın "efendi"si yerlerin eri
Medeniyet dünyasının rehberi,
Maarif ümran, terakki, tutmuş, her yeri
Bir kuvvet ki, kamaştırır gözleri!
py milletimin şerefli gençliği
'Ata'rıın sana emanet ettiği
"Cumhuriyet"i koru, verme geri
Alınan haklar hiç verilmez geri
Seninle beraberdir bugün Ata'n
Yaktığı ışıklar kalbinde yanan
Sönmez ve sönmeyecek hiç bir zaman,
Bulundukça dünyada Türk yaşasın adalet!
5.cilt 29 Ekim 1951 s.l
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. ~ı Bir Değerlendirme:
.· Esat'ın İstiklal gazetesinde yayımlanmış on üç şiiri bulunmaktadır. Bu on
rdü yayımlanmış olan Düşünce ve Şiirlerim isimli şiir kitabında yer

yatı bi/ bilmeceye benzetiyor ve bu bilmeceyi bir türlü çözemediğini
atıyor.

Hayatın

ne olduğunu

şiir kitabında

yer alan şiirlerinde

de

Doğarken" isimli şiirinde hayat hakkındaki görüşlerini anlatır. Hayatı
için sorular sorar:
/'Gelen giden koşar bilmem nereye?

*

*

*

(Sorsakbirine yolun nereye?
· Cevapsız kalır vakit geçer diye."
jAynı şiirde hayatta başarılı ve mutlu olmak için öğütler verir:
"Kim ki gayretle başlarsa işine
Yüzün,de belirir sıhhatle neşe."

(ve Yıllar" isimli şiirinde ise bilmece gibi olan hayatı şöyle tanımlar:
''Birgün içimden, hayat nedir? Sordum kendime,
Bir ömrün izleri çizilmişti beynime
Hayatın izlerini çizen bir el mi var?
43
Budur hayatın sırrı hem güler, hem ağlar!"
• de ayrıca hayatın ne olduğunu da tarif eder:
t..ı-

')

~~Bir parça kemik, et ve sinirden
İbaret değildir hayat
İyiliklerin heyecan ve ifadesi değil mi hayat!"

atemin Yadı" isimli şiirinde yine şairin hayat hakkındaki görüşlerine
~'Gafletimle hayatı sonsuz mu sandın!

•

*

*

<Fena bulmaz mı hayat sonsuz mu sandın ...
*
*
*
Dünyaya gelirken ağlarız biz neden?
44
Qöçerken hayattan susarız bilmeden ... "
Iuğun Yolların" isimli şiirinde de hayatı anlatmaktadır. Şair kuğuların
ip çırpınmalarından yola çıkarak, insanların da. didinip, çalışmak zorunda
atmıştır. Bu konuyu Tevfik Fikret de "Ferda" isimli şiirinde işlemiştir:
''Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;45
Durmak zemünı.geçdi, çalışmak zemanıdır!"
vusunce ve Şiirlerim, Çardak Yayınları, Bozkurt Basımevi, Lefkoşa 1956, s. 10.
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et Esat, Mehmet Akif Ersoy'dan
. Ierinde açıkça görmekteyiz:

etkilenmiştir. Bu etkilenmeyi Ahmet

"Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İstiklal"

46

hmet Akif Ersoy'un yukarıdaki "İstiklal Marşı" isimli şiirinden aldığımız
. Ahmet Esat'ın ''Bu Gün" isimli şiirinden aşağıda yer verdiğimiz mısralar
nzerlik göze çarpmaktadır. Her iki şair, Türk milletinin Allah'tan başka bir
dığını anlatmıştır:
"Her zamanda şiarı "Hakk"a tapan"
a şair, şiir kitabında yer alan "Korkma Sönmez" isimli şiiri Mehmet Akife
ştır. Şair, Mehmet Akife şöyle seslenir:
"Korkma sönmez BU UFUKLARDA alsancak
O benim: o benim milletimindirancak." 47
UMUZDA BÜYÜK SEL FELAKETİ
".ğosa'da şiddetli yağmur, sel baskınına sebep olmuştur. 3 kişi ölmüş, 142 kişi
iz kalanlar mekteplere yerleştirilir. Karpaz'la bağlantı kesilmiştir. Majeste
.tes'in yardımlarıvar." 48
. kid! gazetesinde yer alan bu haberden Kıbrıs'ta 1949 yılında büyük bir sel
yaşandığını anlaşılmaktadır. Şair, yaşanılan bu felaketi ve felaket sonucunda
birkadının halini "FelaketlerinKadını" isimli şiirinde anlatmıştır.
isli olan şair "Sizden Bulsun Bir Sükun!" isimli şiirinde yaşlı bir ihtiyarın
atmıştır. Şairin bu şiiri onun iyi bir gözlemci ve çevresiyle ilgili bir kişi
göstert?ektedir. Şair, şiirlerindeinsanlarıyardıma çağırmaktadır:
''Verin zavallıbimecal ihtiyara verin
Sonsuz şefkatle, sizden bulsun bir sükun verin!..." 49
et Muzaffer Gürkan, Düşünce ve Şiirlerim isimli şiir kitabının önsözünde
at'ın şiir görüşü hakkında şunları söylemiştir: "Elinize aldığınız bu eser, A
· · şimdiye kadar kaleme aldığı şiirlerin mecmuası mahiyetindedir. Bu
Düşünce ve Şiirlerim'in ayrıldığı bölümleri süsleyen şiirler, türlü
tın ifadesi, bir hayat boyunca yer alan med , ve cezirlerin mısralaşınası
Kitaptaki şiirlerde de görüleceği gibi, bu tehassüslerin menbaı kah bir tabiat
bir sefilin derdi, kah bir ruh iltilacı ve kah didaktizma endişesi olagelmiştir.
e şairimizin umumiyetle 'San'at cemiyet içindir' tezine bağlandığına
.ek icap etmektedir... " so
···şünce ve Şiirlerim şiir kitabında Hikmet Afif Mopalar'ın da!1AhmetEsat'la
yazısı bulunmaktadır. Mapolar, onun sanat anlayışını farklı bir bakış acısıyla
· iştir. Onun, eski ve yeni şiire dair görüşlerini şöyle aktarmaktadır: "Onun
et, Rübdb-ı Şikeste, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1985, s. 56.
AkifErsoy, Safahat, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan, İstanbul 1996, s. 33.
at, a.g.e., s. 11.
azetesi, I.Cilt, 21 Aralık 1949,s. I.
sat, a.g.e., s. 30.
I.
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'.te.sa,düfen.ise.çi!ınişölmasasgere.k:Düşünce.ve .Şiirlerim. Mapolar,. onun
ffekfe .9nerrı verqiğinden bahsetıniştir: '.'Devriınizin bu en yaşlı şairi daha
: filcre yer vermiş ve hiç şüphesiz bu bakımdan bir çok değerli . eserler
:etirmiştir. Fikir · şiirleri yanında tabiat ve aşk şiirlerine· de yer veren şairimiz,
temasım ihmal· etmemiş.' aşkta olduğu kadar, tabiat şiirlerinde bile fikre
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lştiL"s2
et Esat'ın Kıbrıs Türk şiirine getirdiği yenilikleri Mapolar şöyle sıralar:
'aha fazla hissi düşüncelerin, kalp çırpıntılannın, heyecanlı duyuşların bir
· ılmuştur. Kalıplı şiirlerinde hece darlığı, kafiye zorluğu karşısında, fikrinden
tmemiş, bu bakımdan 'şiirimize bir de yenilik getirmiş diyebiliriz. "53
kalemini toplum için oynatmıştır: "Kalemine.' hakim, duygularını dile
·•• · bilen şairimiz, fakirlik karşısında heyecanlanmış, kimsesiz insanların
ıraplarını edebiyatımıza mal.ederek, bize devrin tablolarını çizmiştir. "54
"\:

Esat, a.g.e., s.3-4.

s:3.
s.3.
s.3-4.
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NAZİF SÜLEYMAN EBEOGLU
(1921-)

"Beyrut Üniversitesi. Muhasebe Bölümü'nü bitirdikten sonra Lefkoşa Türk
de öğretmenliğe başlamıştır .. Çığ' cıların arasında, onun da adı vardır. Şiirin
·~a. öyküler, • romanlar yazmış, İngiliz edebiyatından çeviriler yapmış; bunların bir
'kıünü. gazete/dergilerde yayımlamıştır. Öğretmenliğin yanısıra gazetecilikle de
ş, özellikle İstiklal gazetesinde (28.10.1949-13.1.1954)
çok yanlı etkinlikler
ıiştir. Gazete sayfaları arasında ·kalmış telif ve çeviri romanları vardır. Edebi
· de Satlıoğlu takma adını da kullandı. 1950'li yılların ilk yarısında Kıbrıs'tan
· Nazif Süleyman hep yabancı kurum ve kuruluşlarda görev almış ve edebiyattan
ştur. Şimdilerde Londra' da yaşamaktadır. "55
Şiir Kitabı: Beyrut Rıhtımlarında { 1942)
Öykü Kitabı: Bir Lübnan Hikayesi (1945)
Romanları: Seni Seviyorum {1938), Kaybolan Dünya (1947)
Anıları: Lilbnan'ılan Benden Kalanlar (1939), Yurdumun Yazı (1939)

Tabiat Sevgisi
Baharla gelen coşku anlatılmıştır. Baharın müjdecisi olan badem ağacına kar
Açılan menekşelerin kokusuna kadın parfümü karışmıştır. Şair insanlara bu
iklerin farkında olunup olunmadığını soruyor.
Baharla birlikte güneş artık içimizi ısıtmaya başlar. Çocuklardaki neşe,
erin renga renkaçması ve kuşların yuvalarına dönmesi bahara bağlanmıştır.
Bahar,:t1J1evsifuinde insanın içi içine sığmamaktadır. Tabiat gibi duygularımız da
aktadır. Bahar Allah'ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. Baharın bu
uğunun içten yaşanması gerektiğini söyler.

Badem Dallarına Kar Düştü
Havada bir elektriklenme hissediyor musunuz?
.
Badem dallarına kar düştüğünün farkında mısınız?
Burnunuza menekşe kokusu vurmuyor mu? Sun'i
Sahte, kadın kokusuna karışmış menekşe kokusu!
Güneş yalnız dışınızı.değil içinizi de ısıtmıyor mu? ·
Ve son bulutların şimal iklimlerine doğru göç etmekte
Olduğuna dikkat ettiniz mi? Sabah kalktığınızda
En az on yaş gençleştiniz gibi gelmiyor mu size?
Farkında mısınız ki çocukların kahkahaları daha
Boldur. Genç kızların dudakları tebessümle ışıldıyor.
Kuşlar sıcak iklimlerden yuvalarına dönüyorlar ...

id Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9. Kültür
lığı Yayınları, Ankara, 1997, s.290
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,il.mi? Gbğe baktığını.ida hayallere dalıyor musunuz? .
çiçek:yaprağirıtll ter'~veti sizde bakir.duygular canlandırmıyor mu?
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. er¥e~ cipsyye ıyiçlir?Hayatı yapan, hayatı .
aı:~nşeyin güzellikyeiyilik olduğuna. inanıyor
0:usunuz? . Sevmek ve sevilmek hissi, yaşatmak
\re yaşamak duygusu bütün varlığınıza hakim mi?
İnanıyor musunuz ki yaşamak Tanrının insanoğluna
Bahşettiği en büyüknimettir? Bir kelime ile
Ebediliğinize ve ölmezliğinize inanıyor musunuz?
Bir kelime ile mucize mevsiminde olduğunuzu
Hissediyor musunuz? Ve bu mevsimin içinde
Yaşıyor musunuz? Fakat hakikaten yaşıyor musunuz?
c

· Çünkü badem dallarına kar düştü ve güzel
Yurdumuza bahar geldi!

l.cilt 5 Mart 1950 s.l
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cBir Değerlendirme:
ll)eyı,ian Ebeo/ilu.'nun jstik:ldl gazetesinde ya)')m!anmış tek şiin ''.Badem
J>üştü" ismini taşımaktadır. Şair, şiirinde baharın geldiğini anlatmıştır.
iileyman Ebeoğlu '.'Badem Dallarına Kar Düştü" isimli şiirinde, Ahmet
i Gelen" isimli şiirinde ve Cem Sual· "Badem Çiçekleri" isimli şiirinde
· anlatrrııştır. Ahmet Esat ..ve Nazif Süleyman Ebeoğlu insanlara, baharın
da olup olmadıklarını sorar.
iileyman Ebeoğlu "Badem Dallarına Kar Düştü" isimli şiirinde baharın
aki elektriklenmeden anlar:
"Havada bir elektriklenme hissediyor musunuz?
Badem dallarına kar düştüğünün farkıı;ıdamısınız?"
Esat
görür: "Bahar

Mı Gelen" isimli şiirinde çiçek kokularının

baharın

/'İnce, ılık çiçek kokusu irmişti meşam-ı canıma
· Bahar mı ge1en?"56
Sual "Badem Çiçekleri" isimli şiirinde Ahmet Esat ve
farklı olarak baharın geldiğini badem çiçeklerinin açmasıyla anlar:
''Beyaz, temiz, incecik
''Bahar" adlı gelincik"

Nazif

şair, bahar mevsimine ulvi'özellikler vermiştir.
üleyman Ebeoğlu "Badem Dallarına Kar Düş.tü" isimli şiirinde baharı
. . ak tanımlamıştır:
"... Tanrının insanoğluna bahşettiği en büyük nimettir?
BirJwlime ile mucize mevsiminde olduğunuzu hissediyor musunuz?"
Esat

"Bahar

Mı

Gelen"

isimli şiirinde

düşen

cemreleri

nura

"Zemine düşen her zerre nur,
• $anki ilahi bir aşk"57

~al "Badem Çiçekleri"

isimli şiirinde . baharın ilahı heyecanlar verdiğini

şiir her anım
heyecanım."
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Beyrut Rıhtımlarında isimli şiir kitabındaki şiirlerde iki konu göze
. Bu konular: aşk ve sevilen kişiye bir tanrı gibi tapmadır. Hatta şairin, bir
Tanrım" ismini taşımaktadır. Bu şiirde şair sevgilisine bir tanrı gibi
"Dediler: Tanrı nedir? Bilir misin nerdedir?
Dedim: İki Tanrı var, biri yer biri göğün;
Ve inanmam ona ki mekanı göklerdedir,
Yerlerin Tanrısına tapmaktayım ben bugün.58
sevgilisini gördüğünde neler hissettiğini "İki His" isimli · şiirinde
"Damla damla akıyor içime ruhumdan haz
Seni gördüğüm zaman göklerde uçuyorum." 59
ğlu'rıun şiirlerini incelerken ilginç bir noktanın varlığı gözlerden
adır. 1942 yılında yayımlanmış olan Beyrut Rıhtımlarında isimli şiir
şair, milli duyguları anlatan şiirlere yer vermemişken, 1943 yılında
şolan Çığ isimlidergide milli duygularla yazılmışşiirlerinerastlamaktayız.
dergisinde yer alan "Soyum ve Tarih" isimli şiirinde Türk milletini
"Haktan gelir kuvvetim, Hakk' a gider her yolum,
Altay'larda başladı benim ilk zafer yolum...
Asırlarca dünyayıtitreten bir soyum var," 60
.e aynı dergide yayımlanan "Bir Başka Acı Bilmem" isimli şiirinde şaır,

a kavuşabilmek için gözyaşı döker:
rr

.·

""1'Bir

başka acı bilemem. Sana akar yaşlarım
Ağlar isem ben ancak Yurdum için ağlarım.

*

*

En mukaddes emelimkucağına ulaşmak,
Toprağına yüz sürüp bağrında dolaşmak,
Bir defa görmek seni gözüm yaşlarla dolu,
Ey kahraman yurdu kahraman Anadolu" 61

.eyman Ebeoğlu, Beyrut Rıhtımlarında, H. Cahit Kitabevi, Birlik Matbaası, Lefkoşa 1942, s. 2 .

.4.
genekon Kitap Kulübü, Lefkoşa 1943, s. 28.
\34.
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PEMBE MARMARA
(1925-1984)

5 Aralık 1925'te Lefkoşa'da doğdu. Viktorya Kız Lisesi'yle Omorfo
n Koleji'ni bitirdi." 62
'Hayata ilkokul öğretmeni olarak atılan Pembe Marmara 1940'lı yılların önde
· Ierindendir. Çığ hareketinin, nasılsa, dışında kalmıştır. Şiir çizgisini 1950'li
· sonlarına değin sürdürmüştür. Humour'a yakınlığını bazı dizelerinde görmek
dur.
.. ,, 63
"1953 yılları arasında Kıbrıs'ta Nevin, Gülen Gaye, Lafazan, Meçhul, Funda,
,ı,;; takma adlarıyla şiirlerini yayımlayan Pembe Marmara uzun yıllar ilkokul
menliği yaptı. Merdevenler adlı bir şiir kitabının yayımlanacağı denilmesine karşın
kitabı çıkmayan Pembe Marmara'nın 31 Ocak 1984'te ölümünden sonra
• kardeşi Selma Yusuf (Saygın) tarafından 1986'da Şiirler adlı kitapta toplayarak

fen

,, 64

kitabı.·Jnrk.r (J986)

n bir aldanış olduğu anlatılmıştır.
peşinden yıllarca koşmuş ve o hayale bir tanrı gibi tapmıştır.
tiyarlatmıştır. Yüzü kırışmış, gözlerinin feri sönmüş, dizleri titreyen

i gönlüme taç başıma örgü yaptım
· ca sürüklendimbir serabın peşinden
ca bu hayale bir tanrı gibi taptım .
· gönlüme taç başıma örgü yaptım .
erim titrek, sönmüş gözlerimde ışıklar
acısınıtopladım adım adım
hatırası alnımda kırışıklar
rim titrek, sönmüş gözlerimde ışıklar .
.er bir avuç ateş geceler yaş ve yanış .
· yadımda titrer kızıl bir ufuk gibi
ak hiçe kanış ve sonsuz bir aldanış
er bir avuç ateş geceler yaş ve yanış...
l.cilt 24 Ocak 1950 s.3
Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşa
ms Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
, Ankara 1997, s. 305.
·, a.g.e., s. 131.
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akşam vakti tabiatı izlerken hayatın sonuna geldiğinin farkına varır. Bunu
:lerden anlıyoruz. Sonbahar mevsiminde kuruyan yapraklar gibi, kendi
· Imuştur. Şair akşamları her yerde acı ve hüzün bulunduğunu anlatmıştır.

Ber Akşam
Hırçın bir yay inletir kemanın tellerini
Bir hıçkırık titrerken son sarı yaprak gibi
·anlıkla sarmaşıryine suların dibi
Gönlüm bu karanlığa salar emellerini ...
Ve ısrarla dolaşır gözlerim bu gecede
Esen rüzgarla sanki fısıldaşır selviler
Son sarı yaprak gibi gönlüm "son bir ümit" der
Ve bir şifayı arar yine bu dört hecede ...
Yanar söner göklerde gülümseyen yıldızlar
Geceler derinleşir, gölgeler uzaklaşır
Solgun bir ışık gibi tek bir ümit yaklaşır.
Fakat, yine bu ümit salar da içim .sızlar!
Karanlıkla sarmaşır yine suların dibi
Alev alev gözlerim sonsuz hüzünle dolar
Her akşam aynı hayal, her anda bir acı var
Bir hıçkırıi)).titrerken son sarı yaprak gibi ...
;c';t:~ ,",··

.'J

].cilt 18 Nisan 1950 s.3
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ns'ı. ziyarete gelen üniversiteli gençlere ithafen yazılmış bir şiirdir.
f:iiı Ada'ya gelmeleriyle yıllarca süren hasret sona ermiş, kalplerdeki sızılar
birer yıldıza benzetmiştir. Onların gelmesiyle Kıbrıs'a yıldız

Hoş Geldiniz!65
-Üniversiteli Kardeşlerimize-

Yılların hasreti birden silindi,
En sonsuz teselli yar oldu bize
Yanan bağrımızınağnsı dindi.
Hoşgeldiniz kardeşler, selam size!
sonsuz teselli yar oldu bize ...
Rüzgar gibi bir ses geldi vatandan,
Yıldız yıldız ışık yağdı Kıbrıs'a
müjdeler pembeleşen tan,
Tebessüm açtı, kalmadı tasa
Yıldız yıldız ışık yağdı Kıbrıs'a
'Dudaklarda yine Türk'ün türküsü.
En tatlı hülyaya daldı gönüller ...
A)?ıYildız bu yurdun en güzel süsü,
öklerde açılmış alheyaz güller,
:En tatlı hülyaya daldı gönüller. ..
alplerde tutuşan bir heyecanla
Selamlarız sevinçle kardaşları
.Ata' dan armağan şerefle şanla,
Sildik gönlümüzden akan yaşlan,
.;~rn.mlarız sevinçle kardaşları
l.cilt 28 Şubat 1950s.3

nda Ankara ve İstanbul üniversitelerinden elli kişilik bir heyet Kıbrıs'ı ziyarete gelir.
bir ilktir. Onları davalarında yanlarında görmekten memnundurlar. Bu ziyaret
caç şair bu konu ile ilgili şiir yazmıştır. Bu şairler arasında; Pembe Marmara, Necla
gin Gönül bulunmaktadır.
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i~j~/ğ~~etl~~~frıııe:•··
c:·ic~~inı~~ı1ii

i···· .·. · >·.·.•·.

[~tiklal..· gazetesinde . yayımlanmış . . otuz . · . dokuz şun
to~
ni~.adeceü?ü•·•şiifki.tab.ında·yer.• almamıştır.
şii6nde hayatın bir.hayal peşinde son bulacağını anlatmıştır.
aj#ığındcıi.sad~çe yılların verdiği yorgunluk ve ihtiyarlığın belirtisi olan
mıüştür. Şair yaşamı;

.t·:~~tg~f

"i'.iıı~~~~if~iıhli

7şn1

\,Viş~al~ hiçe kanış ve sonsuz bir aldanış"
etanıınlamıştır.
gazetesindeki' d.iğer şiiri "Her Akşam" ismini taşımaktadır. Bu şiirde
rdiğini hüznü anlatmıştır.
gazetesindeki son şiiri ise 1950 yılında Kıbrıs'ı ziyarete gelen
·encilereithafen yazılmışolan "Hoş Geldiniz" isminitaşımaktadır.
·siteli öğrencilerin gelmesiyleyıllardır süren özlem sona ermiştir:
"Yıllann hasreti birden silindi,
En sonsuz teselli yar oldu bize
Yanan bağrımızınağrısı dindi."
aretçileri kutsal bir armağan gibi hasretle bağrına basar:
rAta'dan armağan şerefle şanla,
ildik gönlümüzden akan yaşları,
elamlarız sevinçlekardaşları."
·•ziyarete·gelen öğrencilere ithafen Engin Gönül "Selam" isimli şiiri ve
,bk"Öğü·ıiürüz"
isimlişiiriyazmıştır.
:;:,'r:·d;,,i:I,.;_
Azgın, Pembe Marmarainın şiirde kimlerden etkilendiğini yazısında
k etkilendiği şairler, Orhan Veli, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'dir.
'eli'nin etkisi, şiirlerinedaha çok yansımıştır.v'"
:et" isimli şiirinde yaşamdan bir olayı ele alır. Şiirlerde sadece aşkın ve
bu şiiriyle anlatmaya çalışmıştır. Tıpkı Orhan Veli'nin başlattığı her
eceği düşüncesi bu şiirde de vardır. Orhan Veli de "Kitabe-i Seng-i
iirinde SüleymanEfendi'nirı nasırındanneler çektiğini anlatmıştır.
de zaman zaman çocuklaşan Pembe Marmara, kaba bir adamın
şılıkne yaptığını "Nezaket" isimlişiirindeanlatmıştır:
•.

''Yolvermedi geçeyim.
Mendiliniçıkardı
'$urnunu silmek için
l3eni· görünce.
ena fena
aktı yüzüme
ezaketsiz!
Ôlüınünün 3. Yıldönümünde Pembe Marmara", Türk Bankası Kültür Sanat Dergisi, S.5,
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. .
. I
Iyı yaptı nıce ....
Bende
Dilimi çıkardım
Arkasını dönünce! ... "67
Şairin talihsizliği doğduğu zaman başlamıştır. "Yirmi Dört Yaşını" isimli
talihsizliğinin başlangıcının nasıl olduğundan söz etmiştir:
"Hatırlamıyorum nasıl doğmuşum
Hala çözmedim ben bu düğümü
Yalnız, anam istemiş öldüğümü
Neden erkek değil de kız olmuşum?"68
şiirlerinde aile hayatını da anlatmıştır. "Bizim Ev" isimli şiirinde ailesinden
"Annem çarşamba karısına benzer
Evin içinde
Babam iki karış boyu bir markuddi
Çocuklar sümüklü alina sanki
Ablam alık
Ben tımarhanelik'<"
Şiir yazmanın Pembe Marmara'ya
anlıyoruz:

ailesinden miras kaldığını "Odam" isimli

"Duvarda
Yetmişlik nenemin
Sararmış tasviri ve
Ölen şair dedemin
Silik mısralan''?"

zevk almamış olan şair "Acıyorum" isimli şiirinde hayatının heder
IIJl!ımıım ve yaşlandığının farkına varır:
"Vallahi acıyorum
Ömrümün kederle geçen anlarını
Gönlümün ah şimdi anladım
Sabah
Akşam
Gam
Kederle çırpındığı günlerin
Zay olduğunu

*

*

Kocadım ama
Şimdi geldim dünyaya."71

m,,y~ ).famıara,

l;ıı. si Basımevi,

fi, s.83.

Şiirler, (1944-1984), Yayıma Hazırlayan: Selma Yusuf Saygın, Büyük Meclis
Ankara 1986, s. 16.
.
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Olsam" isimli şiirinde yaşamın hengamesinden kurtulmak için bir kaz
. ifade eder: .• . .

.

.

}1ıklLfl~:
ır az o sam .

.*

~egıiile .• neide···gam
ir kaz olsam! ..."72
.g ağıt yükü karşısında kalan şair, "Ne Olur" isimli şiirinde artık hayatla
ir. Bu şiirde de OrhanVeli'niııüslubunu görmek mümkündür.
~'Şu.esen rüzgar
Saçlarımı
· üpürge çöpüne benzetti
ütün kötü düşüncelerimi
Alıp götürdü
·sevgilimi düşünüyordum
Şoğuk rüzgar
Burnumu da kızarttı ama
ok hoşuma gidiyor
zı domates aklıma geldi

Cıı)lit, "Kıbrıs Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar" isimli yazısında
a'yı şöyle tıµııtmıştır: "40 kuşağıınn içinde şiirleri en çok KıbnsJdık
. ta_içinde üretmiş bir şairdir. Bireysel ve eleştiri örneklerini vermiş ilk
,,'7A .

rnı nzerinde Fatma Azgın ise şunları söyler: "Şiirlerinde, o dönemde pek
II "Kıbrıs havası'ın estirmiştir. Kıbrıs tipleri, adetleri, yaşam biçimi,
er göze
.m"
isimliçarpar."
şiirinde75Kıbrıs'ta bayramda neler yapıldığım anlatmıştır:
'' 'Sıngılıyı sıyırdım
J3,ski saraya kandil astım'
-.Şir ayağımı mağrıba,bir ayağımı da maşrıka bastım
Gittim Yavuz' a bindim
Durdu aşağı indim
I<.üfi. dayıdan
Tulumba tatlısı yedim

,!/")'arilıse1 Süreç içerisinde Kıbrıs Tiirk Edebiyatında Kadın Yavırlaı", 2. Uluslarara"
'nlar rartEdeMyatları Sempozyumu, Yayına Hazırlayan: Feyyaz Sağlam, izınir 1998,
\ölümünün 3. Yıldönüınünde Pembe Marnıarı/', Türk Bankası ruu«: Sanat Dergisi, s.s,
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s.3.

Kırmızı mendili başına saralı
Şalvarlı, sarı gömlekli İsmayılı
Çifte telli oynarken gördüm
Heee diye çocuklarla bağırdım
Fakat sonra yağmur düştü
Kadınlar bucaklara üşüştü
Az kaldı
Gözlerimden yağmur yağacaktı
Bayram acı oldu ... 76

Fatma Azgın, Pembe Marmara'nın şiirlerinde eşyanın yerini şöyle belirtmiştir:
erinde sevecenlik o kadar hakimdir ki doğa içinde, odası, yatağı, zerdali, yemek
:ri için şiirleryazar ve onları insanları okşar gibi okşar." 77
Pembe Marmara, eşyalara canlı bir varlıkmış gözüyle bakmaktadır. Eşyalara
özellikler vermiştir. Onların ağladığını, nefes aldığını ve karasevdaya
uklarını şiirlerindegörmekteyiz,
"Nasılsınız" isimlişiirinde kaşık ve çatallarla canlı bir varlıkmış gibi konuşur:
\

"Nasılsınızsofra ailesi
Nasılsınız çatallar, kaşıklar
Yemek tabakları... " 78
Nevin, Gülen Gaye, Lafazan, Meçhul, Funda, Fırtınatakma isimlerle şiir yazan
Marmara "Son Nefesim" isimli şiirinde kullandığı bu takma isimlere yer
"Ne güleceğim gönülden
Ne de gayem var.
Ne diyecek dostlar bu hale.
G:iilen Gaye'nin başka bir adı vary,
Nevin Nale!" 79
dönem şair ve yazarlarıyla yaptığı bir pikniği
"Nazif bar bar böğürür.
Şeftali kebabı için
Selçuk ille 'domates' diyor.
Gökmen şaşırmışbu işe
Çare yok ki gidişe cep delik
Semih'in keyfryirmi iki ayar
Cüzdan boş ama
Mide dolu ya!
'Umrunda mı dünya?'
Mine kanatlanmış
Gönül pinekler
Marmara bilmemki
Daha ne bekler?" 80
ara, a.g.e., s. 51.
a.g.m., s. 3.
ara, a.g.e., s. 24.
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Ş~~n

şürle~nde taşlaına örneklerine yer vermıştır: "Pembe Marmara'rıın
ı~e')'~
li~c~ yeznini, kafi.ye~i ~ullannıaJdakalmanıış, se.rbe.st nazmı.da denemiş,
tadaftaşlama.alarundada.ömeklervermiştir.''
81
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e p~ı-sin''isföıli . şiirindeŞeyhNazım'ı . ·eleştirrniştir:
·'····tc>,,t@]{Akbaş···dede)at•·e1er
durur
Saçsakalkarışmış •. \reli.rnidersin?
İğne, Şeyh Nazım'a öyle battı ki
O hızla kırıldıbeli mı dersin?82
\"İçimde Dert Kalmasın" isimlişiiri
"Dostum Kemal'Ie Reşat danlmazlar eğer
Birkaç mısra yazayımiçimde dert kalmasın

*

*

*

Bıktık usandık artık benlik davası yeter
İstikbaliniz bilin halinizdende beter
Diliniz bilgi değil havi sözler keser."83

*

eri" isimlişiirinde Kemal'le, Reşat Kazım'ı eleştirdiğinigörmekteyiz.
"İleriye gitme sonra düşersin
Bekle Reşat Kazım imdada gelsin
Başın dönmüş haydi yavaş yavaş in
Dikkat et kalmadı zaman Kemal'im"84

· ··t" isimli şiirinde Engin Gönül de, eleştirilerdennasibini almıştır:

yazısında Pembe Marmara'nın eleştiriye. bakışını şöyle anlatır:
ayrıca, bireysel ve toplumsal eleştiriye de içtenlikle şiirine
acıları karşısında şair kendi kendisiyle ve hayatla dalga geçmektedir.
iye.örnek olarak "Ben Deliyim" isimlişiiriniverebiliriz:
f'Haberiniz var mı ?
Ben•deliyim!"87

a.g.e., s. 57.
biyatı- Başlangıçtan Günümüze- KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,
7.
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k duygulu

şiirlerin yam sıra, taşlama, yergi şiirlerine de rastlıyoruz.
sevecenlik; hoşgörü ve ironi özellikleri bulunmaktadır.
ina" isimli şiirinde bir kişinin tasvirini şöyle yapmıştır:

le insancıllık,

"Köşkün altından geçerdi her gün
Yukarı ve arkasına bakmadan
Baston yutmuştu sanki
Ökçeleri yenikti potinlerinin
Kıllı göğsü
Kıravatsız yakasından gözükürdü
Yere armut yürürdü
Eğer boyu da kavak gibi olsaydı
Ve ben de
İyi bir nişancı olsaydım
Ne yazık
I
Geçmez oldu artık. 88
air sevgilisine kavuşmak için ömrünün çileyle dolmasına göz yumabileceğini
İçin" isimli şiirinde anlatmıştır:
"Yalnız bir an için ölürüm bile
Feda olsun bütün sevdiğim şeyler
Gam yemem ömrümce dolsun bu çile
Yeter ki, senbana vuslatını ver .. J'89
"'Sevgiliye" · isimli

şiirinde

sevgilisine

kavuşmak

ıçın ıstıraplı

bekleyişe

bile

"Yılları yıllara bağlasambile
Derdimle sarmaşıp çağlasam bile
Bir
boyunca ağlasam bile
Seni hayal etmek o kadar güzel ki ..
Ömrüm beklemekle geçecek belki! .. "90

ömür

abiatın canlanmasını birbirlerine
üz" isimli şiirinde anlatır:

duydukları

sevgiden

kaynaklandığını

"Bizim

"Bizim için açılmış menekşeler
Kuşlar kanat kanattır sevgimizden't"
Tabiatı bile canlandıran o kutsal sevgi sona ermiştir. Yaşanılan o güzel günlerin
irer hatıradan ibaret olduğunu "Bir Mevsimdi" isimli şiirinde, anlatmıştır:
"Mevsim o mevsim değil, gün baktı, renkler soldu
Nihayet ne sevda çiçekleri kaldı ne yar
Ömrümüze yalnız bu günlerde hatıra doldu
Bir mevsimdi o, uzak şimdi ufuklar kadar" 92
a Azgın, a.g.m., s.J.
ıbe Marmara, a.g.e., s.98.
e., s.69.
s.100.
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Yaşın, Pembe Marmara'yla Ümit Yaşar Oğuzcan'nın nasıl nişanlandığını
ır: "Pembe Marmara'nın yaşamında birbirlerinin yüzlerini görmeden
ak -ikisi de Yedigün dergisinde yazıyorlardı- şair Ümit Yaşar Oğuzcan
,ı ve yine birbirlerini hiç görmeden bu · nişanın bozulması ilginç bir
Marmara, "Yaşamak Ne Tatlı!" isimli şiirini Ümit Yaşar Oğuzcan'a
Diğer şiirlerinde karamsarlık duygusu hakimken, bu şiirde şair yaşama
dur:
"Kahkaham rüzgar gibi neş' em gönülden taşar
Bende hayat, saadet, ışık, renk ve bahar var
Bir rüya .aleminde ruhum sanki kanatlı
Kahkaham rüzgar gibi neş'em gönülden taşar! ... "

94

e Marmara, "Yeşil")simli bir şiir yazmıştır. Engin Gönül de "Yeşil İçin"
'Pembe Marmara'nın inadına yazmıştır. Engin Gönül'ün bu şiiri yazmasına,
ara'nın şiirindeyer verdiği şu mısralar neden olmuştur:
r

"Günün ışıklarıyeşil yapraklar
Gönül delisidir şu yeşil rengin" 95
şiirlerindeteşbih sanatını sıkça kullanmıştır:
"Yıldızlar birer birer titredive gerindi
Dağlarda, ovalarda uykuya yattı akşam.

*

*

*

*

*

) *

Verdi son selamıpapatya, mine, lale.
Dağıttı yaprakları esen hafif bir rüzgar
Şu karanlık g~.eenin ufukları bile dar
Çamların'tepesinde akşamın ninnisivar
Ruhumda yepyeni alem yarattı akşam!.. " 96
Marmara'nın "Bahar" isimli şiiri Nazif Süleyman Ebeoğlu'nun ve Cem
anlatan şiirlerinianımsatmaktadır.
"Badem dallarında sevda kokusu
Mevsimde vuslatın sarhoşluğu var."

~

97

Marmara, a.g. e., s. 96.

lit· s. 14.
&f, s. 80.

j}.e., s. 19.

fie., s. 71.

ig.e., s. 68.
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"Bir kara sevdaya tutulmuş odam
Çaresiz bir derdle ağlıyor gizli
Bütün eşyaların durmuş nefesi
Yalnız bir hıçkırık, gözyaşı ve gam
Bir kara sevdayatutulmuş odam".98
mbe Marmara'nın yukarıdaki "Odam" isimli şiiri ile Necla Salih Suphi'nin
yer verdiğimiz "Gece ve Odam" isimli şiirini arasında benzerlik
.dır. Her iki şair, odayı cantı bir varlık gibi görmüştür:
"Odam koynuna almış gecenin nefesini
Karanlıklar gözlüyor lambaların sisini.
Bürünmüş hayallerin matemine duvarlar,
Bu dilsiz duvarlarda kaç isimin akisi var"
"İçinde duysa da ölüm sesini
Korkusuz verecek son nefesini.
Ne acı, ne isyan, ne de bir feryat
Gönül biliyor ki "Hayat bu, hayat!"
Salih Suphi'nin yukarıda verdiğimiz "Hayat Yolunda" isimli şiiri ile
~önül'ün aşağıdaki "İstek" isimli şiirinde ölüm anlatılmıştır. Her iki şair,
· • korkmadıklarını belirtir:
1'Y okluk

endişesi içimde saplı,
Öleceğim günü beklemedeyim."

iğdaşlan ölümden korkmazken Pembe Marmara,
"Ölmek İstemiyorum" isimli şiirinde şöyle anlatır:

ölmemek

ıçın

neler

"Bir gö_zii,!:nü2çikarıp
Kul'aklirimı. kesmek
Gözlerimden kan
Kulaklarımda ateş
Çıkana kadar ağlamak
Saçlarımı
Kirpiklerimi sökmek
Çirkin olmak istiyorum
O zaman
Beğenmez belki beni Azrail!"99
Salih Suphi "Son Günüm" isimli şiirinde mezarına kimsenin gelmesini
en, Pembe Marmara "Mezar Taşımın Yazısı" isimli şiirinde sevenlerinin ·
ziyaret etmelerini vasiyet eder:
"Yalnız vasiyetim olsun sizlere
Beni çıkarmayın hatırdan sakın
Yolunuz düşerse yattığım yere
Şu mezar taşıma bir çelenk takın
Beni çıkarmayın hatırdan sakın ... "100
Marmara, a.g.e., s.87.
s.6.
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/Suphf. '',.l\ıf~zarlık ):7~l~armda" isimli. şiirinde .rnezarlığı" anlattığı
da• rrl.fz;,rlık.. yollan~ . "Teselliın" .· isiınli ·• şii1ıı(ie anlatmıştır. Necla
·odt.• h~tr;~.zken,:eı,~e . ~.armar.a .orada.huzur • bulur:

.. It

!bulsam diy~ göıı}ülll(iekişu •· derde
' \el .bağla.cl}nı .uzun \ızunyalvardım
prak yığınına sendeleyerekvardım! .. "101
;ınlatan bu iki şiirde benzerlikler görülmektedir. Her iki şair de
:tdemektedir. Pembe Marmara "Tesellim" isimli şiirinde servilerden
emiştir:

lüm masalını dinledim selvilerde ·
·,prak yığınına sendeleyerek vardım"102
·• · Suphi ise/''Kaybettiklerirne" isimli şiirinde ölenlerin dertlerini
··.. ve rüzgarın onların dertlerinin ne olduğunu kendisine bildirmesini
nler selvilere dökseler dertlerini
arlar elbet bir gün uğradı durağıma"
anlı vadide yaslı kavaklar
bitmeyen derdini saklar
am ıstırap başında aklar"ıo3
ara'nın yukarıda verdiğimiz "Trosdoslarda Ölüm ve Hayat ... "
· .· Gönül'ün aşağıdaki ."Kavaklar" isimli şiirinde kavak ağaçları
şair, kavak ağaçlarında gizli bir dert bulunduğunu söylemiştir:
_;z;,,emel1erim gibi uzanmış.
,_ deliyor sanki kavaklar
ir, ne içli bir dertle yanmış,
nde gizli hıçkırıklar var!"
Kıbrıslıturk Şiiri Antolojisi isimli kitabında Pembe Marmara'nın
şu bilgileri vermiştir: "Adı Hececi şairler arasında anılsa da, asıl
eli Kanık ve Garip etkisindeki şiirleriyle ortaya koyan Pembe
brıslıtürk Şiiri'nin önemli imzalarından sayılır.
günlük yaşamına, kah kadınsı, kah çocuksu, ama hep ince bir
şairlerini, İstanbul edebiyat otoritelerine kabul ettirmeye zorladıkça,
sağlamlığı zedelenir." ı 04
Mapolar, "Yapıtlarıyla Yaşayan Sanatçımız" isimli yazısında
şiir anlayışını şöyle anlatmaktadır: "Kırk yıl önce, bizde şiir yalnız
ıyordu. O günün şiirlerinde de bu koşullara çok dikkat edildiği,
rülecek ve anlaşılacaktır. Pembe Marmara ise, şiirde yalnız hece

Şiıri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul 1994, s.39.
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kafiyede kalmamış serbest nazmı da. denemiş ve bu arada taşlama dalında da
:r vermiştir.
O günlerin ortamında ve havasında çok güzel söylemek istemiş. Marmara
.hecenin çerçevesi içinde · dahi, kendini. zorlamadan söyleyebilmiştir. Onun bu
· kırk yıl öncesi Türkiyeli şairlerin yaptıklarıyla karşılaştırılıp ölçüştürüldüğü
Pembe Marmara'nın şiirlerinincüce olmadığıgörülecektir.
;Mapolar, onun şiirlerinde. işlediği konuları şöyle sıralar: "Kendi iç çalkantıları ·
Ji, kendi insanlarının ıstıraplarını, neşe ve heyecanlarını da çok iyi bir şekilde dile
ve duygulandırabilen o günlerin iyi sayılacak şairlerinden biridir Pembe
a. Bu bakımdan Marmara'nın şiirlerine bu günün ortamı içerisinde baktığımız
dünün esintilerinisezmek hiç de zor olmuyor."ıos
Fatma Azgın, "Pembe Marmara" başlıklı yazısında şairin üslubu hakkında
···söylemiştir:"Onun şiirlerinin en büyük özelliği 50 yıllık farkı hissettirmesidir.
öz • gerekse biçim açısından rahatlıkla, günümüzde yazıldığını sanabilirsiniz.
si'nin sadeliği, güzelliği ile bireysel toplumsal düşünce yönteminin engin
ve hümanizmasıyla bugünün okuyucusuna ulaşabilmektedir. Özetle, şiirleriyle
mbe Marmara kişiliğini ve o dönemin toplum kimliğini avucunuzun içinde
bilirsiniz. Bu şansı, kimliğine ve zekasına uygun serbest vezni -Garip- akımının
gitmekle yakalamıştır. Gencecikken, yaşamı, ölümü, olumsuzlukları,
izlikleri, mutsuzlukları sorgularken gelecekteki yaşamının panoramasını çizmişti
ü
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·

Yine Fatma Azgın, Pembe Marmara'nın ölümü dolayısıyla Türk Bankası'nın
ğr Kültür Sanat dergisinde "Ölümünün 3, Yıldönümünde Pembe Marmara"
yazısında şairin şiir anlayışı hakkında şunları söylemektedir: "Pembe
ara'rıın şiir anlayışına gelince.rkendisi bu konuda şöyle diyor: "Şiir bir mana ve
"' uru halinde ruhumuzu yıkadıkça şiiridir. Şiirde kalıplı veya serbest diye bir
yapmamakla ~,~raber biraz muhafazakarım. Şiirde his, mana, akılcılık ve müzik
• Gerçekten de şiirlerinde bu görüş hakimdir. Bazı kaynaklarda "Hececi Şair"
· . . geçmesine rağmen serbest vezinle pek çok şiir yazmıştır.l'"

mbe Marmara, a.g.e., s.3-4.
tına Azgın, "Pembe Marnfara" UlviyeMithat Feminist Buluşması, Lefkoşa 1998, s. 142-143.
tma Azgın, "Ölümünün 3. Yıldönünıünde Pembe Marmara", Türk Bankası Kültür Sanat Dergisi,
Lefkoşa 1987, s.3.
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1926. Yenağra · (Nergisli)'da.' doğdu. Viktorya Kız Lisesi ve Kız
mezun olduktan sonra on bir yıl ilkokul ve ortaokul öğretmenliği
Enformasyon Dairesi'yle Kıbrıs Radyosu'nda çalışıp serbest ticarete
,.'embe Marmara, Urkiye Mine Balman ve Necla Salih Subhi'nin yanı sıra
e dikkat çeken dört kadın şairimizden biridir. Şiirlerinin çoğu takma adı olan
imzasıyla yayımlanmıştır. Çığ hareketine katılanlardan ve de gazete/dergi
anda adı en çok görülenlerdendir. Ölçüsüz-uyaksız şiirin edebiyatımızda
aya yüz tuttuğu 1950'li yılların başlarından itibaren şiirden kopmuştur.
bölümü bir kitapta.toplamıştır.T''"
in .Gönül'ün şiirleri dahaçok Türkiye'de çıkan Yedigün dergisinde, ara sıra
ikan Ülkü dergisinde ve Kıbrıs'ta yayımlanan gazetelerle küçük boyutlu
et) şiir demetlerinde görürüz. 1946'da "Mümtaz'ın Orjinal Bir Hikayesi"
ıemesivardır."110
itabı: Sana Doğru (1952)

verdiği hüzünle
şair, hasret çektiği vatanını (Türkiye'yi)
,J:
ar~ pa.karken··kendisini vatanındaki bağlarda hissediyor. Vatanının dağına,
· · · duy~aktadır Hasret acısıyla ağlarken yanında gözyaşlarını silen birileri
zdır. Hatta akan gözyaşlarınıesen rüzgar kurutmuştur.
Her Akşam
Gönlümün ufuklara uzanan duygulan
O sevgilibağlaraulaşıyor her akşam...
Dağ esmer, deniz solgun, gurub benzimdensarı
Ve yine yüreğimeyayılıyoraynı gam.
Esen rüzgar kurutur gözlerimdekiyaşı
· Gönlümde ayrı ayrı sarsılırkenemeller
Ne ışık renk gözlerim,ne de bir arkadaşı
Siniyorkenruhuma hasret buğusu yer yer.

akeri, Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşe
"Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
an.Ankara 1997, s.314.
~ıu ve Suna Atun, Mağosa Haritasında Yüzlerinin ve Yüreklerinin İzdüşümleri Kalmış
Vakfı Yayınları, Lefkoşa 2001, s.87.
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~~~ğili~irte··. nedeni·.~ğlaciığı~n. gerelcçelerini •· • •sıralaınıştır. Ağlamayı, .•. gülmeye
/akıttığı gözyaşlarında . bularak, ağlamayı diğer
tiistün;.ıutmuştur. . . . . ..
'gusatbiryapıya .sahip olan şair yağan yağmuru, batan güneşi ve tabiat
·erken ağlamaktadır. Bu kadar duygusallık azmış gibi bütün dünyanın yasını
'ak gözyaşı dökmektedir,
ar · yaşadıkları anlardan mutluluk payı çıkarmaya çalışırlarken şair, o
.e hüznü yakalayıp ağlamaktadır. Ağlamadan mutluluğun olamayacağını
· sükunu ağlamakta bulur.

;~fqi(> ·o, . •. mutluluğu

Ağlamak
"Gülmek için evvela'a~laınalı insanlar
Çünkü, ruh fırtınadan sonra sükunu anlar!"

İşte hayatı böyle bilmişim ben sevgilim,
Sorma göz yaşlarıma sebep ne, ağlatan kim?
Ağlamak, duyuşumun sükünetine bedel,
Ağlamak, bence ruhum, gülmekten daha güzel !
Tercih ederim daim ağlamağı gülmeğe,
Saadet göz yaşımdan bilmeli süzülmeğe!
Ağlamak, güz yağmuru titrerken yapraklarda,
Ağlamak, saflığıyleıtebessüm eden karda ...
Ağlamak yazın berrak akşamına dalarak,
Ağlamak, ağlamaktan sonsuz bir zevk alarak!
:Y:1'-'Aglarhak, hissetmeği tercih etmek her şeye,
Duygusuz gülmektense, yüz çevirmek neş'eye!
Sonsuzluğa ulaşmak azabıyle ağlamak,
Göz yaşıyla müphemi hakikate bağlamak. ..
Ağlamak, için için duygumun ısınması,
Benimmiş gibi duymak bütün dünyanın yası!
Ağlıyorum Tanrıma şükretmek için tamam,
Ağlamadangülmenin manasını anlamam! .
3. cilt 13 Ocak 1951 s.2
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iµyla vakit geçiren bir annenin hisleri anlatılmıştır. Çocuğunun bir gülüşü,
·

silip mutluluk tohumlarının filizlenmesini sağlar. Çocuğunun· dünyaya
· in bütün yaşantısı değişir. Çocuk, annenin gönlünde yeşeren eşsiz bir

Maziden, hayalden, her. şeyden uzak,
Bu an senin ile baş başa kaldım.
Bir bilsen bundan ben ne çok zevk aldım,
Yüreğim ne kadar heyecanlı bak!
Munis tebessümün beni saralı,
Değişti rengini bütün hislerım,
Bundan böyle ben de, mes'.udum derim,
Değil dünkü gibi içim yaralı\
Gönlümdy neş' eden nağmeler çağlar,
Değişen hislerim ne tatlı bilsen
Şu solgun yüzüme bir an eğilsen,
Görsen gözlerimde nasıl ışık var!
Seninle doludur yavrum her duygum,
Her güzel gördüğüm şey.~y sen varsın.
Gönlümde yeşeren eşsiz baharsın,
Bütün hisleriµı.etamamen uygun\ ...
_.,.~

.~·

,_

·<'Y;)

~;

ı.ou 7 Mart 1950 s.3

an çocuğunu izleyen annenin hisleri anlatılmıştır. Anne çocuğunun masum
eyince bütün dertlerini unutmuştur.
an bir çocuğu meleklerin koruduğuna inanılmaktadır. Şiirde de bu inanışı
ra:,ıuua

tatlı hayaller görmesi ve korkuyu yavrusuna tattırmaması için Allah' a

Yavrumun Uykusu
Toz pembe şafağın renginde yüzü
Tebessüm kancalı minik dudağı
Dağıttı ruhumdan derdi, pürüzü
Alınca gönlümü sevginin ağı\
Dualar yağıyotgöklerden billur,
Masumiyetine nimetler bütün;
Baktıkça gönlüme. serpiliyor nur,
Her an için doğar karşımda bir günl
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··· ..

·':,:.·,·,-::·,::'-

\~;iz nefeslerşeflrnte örnel(,
;,paıı~ıarzuırı11lcanatan.yar~ ..
aad~tcit1Ygu.ırı~~1:sorısuzl11lcla·.
iltrıış.ruhuna eşsiz bir manzara!
. fyii}a~m .rahat tbbessünilerle
· Ieleklerle dolmuş etrafın uyu.
ayal.den en tatlı rüyalar derle,
Tanrın:ı duyurmasınsana korkuyu!
3.cilt 5 Ocak 1951 s.2

n bütün hislere tercüman olduğu anlatılmıştır. Bakışlar kalplerde derin
adır. Kimi bakış kiniyle ezer, kimi kanımızı dondurur, kimi ise buz
· çözülmesini sağlar.
rsôzlerle ifade edilemeyen hisler bakışlar gün yüzüne çıkarmaktadır .
i

. '

İçimde çok garip hatıralar var,
Her bakış gönlümde bir gizli sızı.
Dünyanın haline var mı ki karar?
Herkesinbir türlü parlar yıldızı!
Uyunca vicdanın temiz sesine.
Bir rahatlık vardır bakışta her an.
Kaygusuz bir. 9;ınrün ifadesine,
Gülen b,akrşlat' görenler hayran!
Sükutla besteli nemli bakışlar
Mümkün mü yürekte iz bırakmasın?
Seven bakışlara arak hile dar,
Kabil mi su gibi gönle akmasın?!
Bakışlar var kiniyle ezer insanı
Bakışlar nefretle ölçer boyları,
Bakışlar var dondurur damarda kanı,
Bakışlar var eritir bir anda karı,
Bakışlar var hasret ezeli derdi,
yuva, vatan hasreti derin
her his için bir bakış verdi!
a açık bazan dili gözlerin!
l.cilt 11 Nisan 1950 s.3
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anede

akşam vaktinin

hastalar

ve kendisi üzerinde· yarattığı

tesir

hastaları yolculara, hastahaneyi ise bir durağa benzetmiştir. Yorgun yolcular
dinlenmektedir.

Hastahanede Akşam
Eflatun rengine büründü renkler
Hülyalı bir akşam alemindedir.
Gümüşü ışınla ışıldayan yer,
Yine saadetin haz demindedir.
Yolcu durağında durmuş dinlensin;
Haberini almış gibi sevgili.
Küllenmiş gözlerinden parıldayan kin,
Acısını dökmüşsevginin dili ...
Yumuşak bakışlı sevdanın eli
Penceremden bana uzanmış gibi
İyilik misali yüzler göreli
Ümitsizliklerim hep yanmış gibi! ...
Esatiri alem içinde akşam
Bunu yaşıyanben değilim sade .
Seziyorum? sisli yüreklerde gam
Bu akşam nedense harikulade!
3. cilt 28 Ocak 1951 s.2
:~··.f;••

hastahanede güneşin doğuşunda bile bir hüzün buluyor. Güneşin
o kızılımsı hal şaire, hastahaneden bir ölünün çıktığını düşündürüyor.
gecenin ardından doğan güneş .gibi, güneşin hüzün değil de ümit vermesini

Hastahanede Sabah
Güneşin bakışları bu sabah yine süzgün
Belli, bizden bir yolcu uğurlamış olacak
Kızılımsı bulutlar, ağaçlar bile üzgün
Bir kaç saate kadar bakın kaçı solacak.
Öyle bakma ağaçlar arasında güneşim
Ümitsizlik dağıtma ümit verecek yerde.
Kucağımda yavrumla beni bekliyor eşim,
Benim gibi kaç dua okuyorsun yüzlerde.
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üksel ta yükseklerden serp hayatı bizlere
.. '.er sa.bah doğuşunla bizde ümit. doğsun
ınltı1,1fa yıkarmış akarken koınşu dere
tôy'
ölün:ı hislerini yüreğimizden boğsun!
, ...
;·.. ,'.';:i;i•.,':·-:"'·:'P. - - - ·· '- .. ,, .....
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ş~,~Iidişesize#eüerl~.•beklerııek
oğuştınun ilhami olsun düşüncemize
e mutlu hayatlara güneşli gün. eklemek.
;Sezdirmemek korkuyu, korkulu yerde bize.
3.cilt 4 Şubat 1951 s.2

amanın geçmesiyle hislerin de değişebileceği anlatılmıştır.
,e kadar güçlü yanarsa yansın, sönmeye mahkumdur. Şair, sevgileri de
· · · ştir. Sevgileri manasız bi.f alış verişe benzeterek, üzerinde konuşmaya
adar değersiz bulmaktadır.

Sevgi
-Fantazi-

Geceler. sabaha erer de mutlak,
Sevgi de olur mu dostlarım karar?
Falanın bir 'dünkü gidişine bak, ·
Bir de bugünsöyle halinde ne var?
Ne kadar"pa'tÜı.sa söner ateşler,
Bazan izi bile kalmaz yerinde.
Bana kalırsa yok sevişmede er,
Onu kim bıraknuş ki değerinde!
Menfaat değişir, karar değişir,
Değişir.ruhlarda oyuncak hisler.
Dünkü billur köşkler yıkılır bir bir,
Başka renkler seçer yeni kaprisler!
Gönül der, inkara gelişmez bu iş
İki ayrı alem birleşmez asla.
Sevgiler manasız bir alış veriş,
Değmez konuşmağa bu yolda fazla!
4.cilt 6Mayıs 1951 s.2
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. kavak ağaçları ile kendi arasında bir bağ kuruyor. Kavak ağaçlarının
nsuz .emellerine benzetmiştir. Onların sesinde de gizli bir dert olduğunu
· · avak ağaçları şaire, başka dünyaların kapılarını açarak, değişik duygular
neden olmuştur.

Kavaklar
Sonsuz emellerim gibi uzanmış
Gökleri deliyor sanki kavaklar
Kim bilir, ne içli bir dertle yanmış,
Seslerinde gizli hıçkırıklar var!
Eski ut bağrım hırpalar gibi
Titreşip duruyor çıplak dalları'.
Vakitli vakitsiz yağmur var gibi,
Gönlüme yağıyor baharda karı!
Şahaneboynunda dalgın tevazu,
Garip duyguların rüyası ince.
· Kökünden tapıyor gibi geçen su,
Mana değiştiriyor sevgi deyince!
Kavaklar bir başka alem yarattı
İçime derinden gelen bir haz var.
Duyuş·renklerime daha renk kattı
· Sesinize aşık oldum kavaklar!
3.cilt 22 Aralık 1950 s.2

şiirde .yaşlı bir insan psikolojisi blJ;lunmaktadır. Yaşamdaki hareketli günlerin
<lığı, her şeyin durgunlaştığı anlatılrnıştır. Bu yüzden şair, duygularını durgun
~nzetmiştir. Alev gibi yanan hisleriise, bir kül yığını haline dönüşmüştür.
aşadığı o güzel günleri anmak yerine, bir an önce ömrünün bitmesini
ir. İyiliğin ve güzelliklerin olduğu yere kavuşmak arzusuyla ölümü
···,edir.

İstek
Durgun göle döndü duygumun ruhu,
Son alev hislerim birer yığın kül.
Ah! Ey hayalimde gülen berrak su
Ne olur şu anda gönlüme dökül!
Yokluk endişesi içimde saplı,
Öleceğim günü beklemedeyim.
Günahlarım sevaplarım hesaplı,
Bilmiyorum neredeyim ve neyim?!
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· ,{işünınek.isieinem geçen zamanı
oriucu gelmeli artık.bu ömrün
:ı:ı bir dünya isterim ki hef yam
in ışıldarla süslü pembe gün ...
;.,.,·· . : .. ·.,::-·; .. - •. _, ... ,:· . . ;·_•.;:::-: ..,/'·.. :,.:\·--_·:·.· __ ... --.:: __ .'i:i\";,-,;:(:,·,\:-., . . ,..
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_, .. _.'

r kahd~ğırrı geçlci. ş~yle~e,·
... ,risuzluk}sterim sonu gelmeyen
le iilaşayııiı.,ki öyle bir yere
, yilik göreyim hiç eksilmeyen! ...
4.cilt 24 Haziran 1951 s.2

t.Sevgisi
· biat. karşısında duyduğu hisleri anlatmıştır. Şair dağla denizin buluştuğu
ormanı, bir hülyalı aleme benzetmiştir. Çamlara, beşeri özellik vererek
akta olduklarını söylemiştir.
bu manzaranın cennetten hiçbir farkı olmadığını belirtir. Burada
'.tmeyen bir şarkı gibi görmektedir.
ğü

Hulyalı bir alemgölgeli çamlar,
Deniz, dağ el ele, sevda can cana.
Öylederin derin bakmayın çamlar,
Pırıltılı bakış dokunur bana ...
Hazzın kalbe dolsun şen nağmeleri,
Burada gün, gece bitmiyen şarkı.
"JIµlyafu sonsuzlukta gezinen peri,
,.,:,"cennetin zannetmem ki olsun farkı! ...
Aşk, şükran, vazife birleşmiş bende,
I
Tek özlem uğruna çarpıyor kalbim.
Ruhum! Bu saadet, bu duygu sende
.Madem ki aksini dilemez Rabbim!
2.cilt 21 Haziran 1950 s.3
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dolayı içine düştüğü bilinmezliği tarif eımıştir. Neden aşka
:;ğteıımek istiyor. Artık bilinmezliklerinesiri olmak yerine; gerçekleri
aiiular. Qerçekleri bilerek, hayat yolunda emin adımlarla yürümek
aşktan

Özlem
Bu akşam düşüncem duyuşum başka<
Her zaman bir anlık zevktir dileğim.
Hislerim bir lahza kansın bu aşka,
Niçin yandığımı ben de bileyim.
Hırçın rüzgarlardan yırtılmış sükut,
Ay doğuyor ufukj~embeleşmede.
Uzakta neşeyle coşmada bir ut,
Ve ateşimibit,hasret ceşmede
Esiri olduğum yeter müphemin
Gerçeğe susamış yanan susuzum.
Hayat yollarında kendimden emin
Yürümeğe kudret ver bana kuzum ...

2.cilt24Mayıs

J950s.3

air aşık olduğu ıçın değişik duygular içerisindedir, ama bu duygununsevgi
Fadığı kon\ls.~nda tereddüttedir. Sevgilisine o,ağh olmaktan heyecan duyar.
~ini duyduğuan dünyadarengarenkçiçeklera(at

Seninle
Sevilmek gururu sardı ruhumu,
İçim endişeden artık azade ...
Gerçi bilmiyorum sevilmek bu mu?
Lakin duygularım harikulade\
Gülüyor karşımda canlı eserim
Rengi benden geçen saadetle saf
Bilirim vefalı kalbidir yerim,
Bu yüzden bahara benzemiş etraf!
Duygum, sonsuzluğa inancım kadar
Samı. bağlı, senden duyar heyecan.
Seni dinlemekte apayrı zevk var,
Bir yeni alemi çiçekler her an.

].cilt 21 Mart 1950 s.3
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:

~f

~elmeslj,le birlikte': tabiattaki güzellikleri ve bu güzelliklerin ruhuna
il }anlatmiştır. Şair. baharın getirdiği güzellikleri, yazdığı bin şiire
hsöylemiştir.
defa, bu baharda mutludur. Bunun nedeni olarak yaşamına giren birisinin
:bilir..
·

s,

< ..· .•· . . . . .

'

Bin şiire değer bana bu bahar
··Bir çift gözde bin bir rengi gösterdi.
Sevdalı seslerle ürperdi dallar,
Gönlüme füsundan ümitler derdi.
O derin gözlerde neler görmedim,
Bu bahar ne hoştur, ne muhteşemdir!
.İlk defa bu bahar mesudum dedim,
"palgalarda coşan benim bakışın akı;
Her şey o gözlerin bakışın akı;
Yemyeşil, füsunlu, büyülü, serin
Neşeli kuşların dallarda raksı
Gibi sardı beni tatlı hislerin.
',

Yüzünde nağmeli tebessümler var, ·
Sana da, bana da mazi artık sır,
Sonsuz bir aleme daldım bu bahar,
Gözlerimbıışade yumulmalıdır!
.-,r
..,,.,~ .' ,:~

·.•

2 cilt 6 Temmuz 1950 s.3

gurup vaktinde deniz kenarında dolaşırken sevgilisiyle yaşamış olduğu
.... Üzerinden. yıllar geçmiş olmasına rağmen sevgilisini unutamamıştır.
< yerde sevgilisinden bir iz görmekte, duyduğu her seste onun sesini
/Onun hatıralarıyla bir ömür boyu yaşayacaktır. Hayatta kalmayı bile
hatıralara borçludur.

Hatıran
Denizde alevlenen gurubla yanmış kıyı
Hatıralar içimde dünden daha çok ılık.
Yıllar dindiremedi bu hazin çırpıntıyı
Meğer sevenler için birmiş vuslat, ayrılık!
Nerde olsam kulağım işitiyor sesini,
-Her daldığım eşyada sıcak bakışların var.
Gönlümün aıaa kalan şu hazan bahçesini,
Hatıran süsleyecek ta ölünceye kadar,
52

Madem ki hatıranla sarılmışım hayata,
En büyük teselliyi veriyor bana gamım
Sanına. ki düşman oldum karanlık hakikate,
Ondan doğarken seni hatırlatan ilhamım!
2.cilt 8 Haziran 1950 s.3

varlığıyla sevgilisinin olan şair, ondan ayrılınca kalbinin de bedeninden
atmıştır. Bu ayrılığa ağlayıp gözyaşı dökmüştür. Ayrılırken sevgilinin son
nda onulmaz yaralar açmıştır. Sevgilisinden, Sürekli yanında olup bir an
ayrılmamasını istiyor. Onunla ebedi bir vuslatı arzu etmektedir.

Ardından
Sensin varlığımın gerçek sahibi,
Ayıp mı çılgınca sevdimse?
Kalbimi beraber alırmış gibi,
Bir gidişin var ki, anlamaz kimse.
Süzülür gözümden yaşlarım ılık.
Benliğim seninle ayrılır benden.
Ruhumda volkanlar açar ayrılık
Son defa bakarak ayrılırken sen.
Damla damla erir gönlümde duygu
Rengini kaybeder emel çiçeği. ·
Heyhat~khay~tın cilvesidir bu
Azaptır tam tan bize gerçeği!
Dur gitme sevgili! Bir anın bile
Sensiz geçmesine olamam razı.
Ardından gözyaşı dökmek nafile
Bizim olsun daim vuslatın hazzı!
3.cilt 23 Kasım 1950 s.2

53

;;'.:·_:--:----_-_:·-.:'.'.·

..

:_._.,,

.

.

/

:~ ort~ya çıkan şüphe duygusu anlatılmıştır.
· uştur. • Baktığı her yerde, hatta canında bile sevgilisini görmektedir.
'ek mi yoksa, bir rüya mı olduğunu sorgular. Yaşadığının bile
nlünün konuşması gereken yerde,
şüphe denen canavar
he insanı kararsızlığa iter. Şair artık gönlünün sesini dinleyip
olduğunu duymak istiyor.

safasını sürüyor muyum,
da sen misin bilmem ki kuzum?!
her gün seni görüyor muyum,
da sen misin bilmem ki kuzum?!
mi, rüya mı, gördüğüm nedir?
İyorum artık yaşıyor muyum ...
imdeki bu kördüğüm nedir?
kuytulukta bir durgun suyum!
Iü gözüme inanmıyorum,
;a bitmesin, derim de yine,
· e ben de hiç kanmıyorum,
konuşuyor gönül yerine!
kuzum, her şey hakikattır de,
özlerine inansın artık.
a bendeki bu şüphe de ne,
yaşatan yegane varlık!
l.cilt 28 Şubat 1950 s.3
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erhamet Duygusu

.Şii~

I,jr çocuğun hali anlatılmıştıt. Çocuğa annesinin mi, yoksa babasının mı
dolayı · öksüz kaldığını . sorar. Öksüz birisine İnsanların bakışlarını
/ÖkSüze
sevgi ve şefkat gösterilmesi gerekirken, insanlar ona sadece acıyan
ar.

L

r O öksüzün acısını yüreğinde hissetmiştir. Kendisi de öksüzlüğü yaşamıştır.
!111

ruh halini tasvire başlar. Öksüz çocuğun gönlünde sönmeyen bir ateş,

yüzünde anlamlı bir bakış hiç eksilmeyecektir.
yat bu öksüze çok büyük bir oyun oynayarak aile mutluluğunu yaşatmamıştır.
Ian başka bir şekilde gidermek de imkansızdır. Bu yüzden bu öksüZOn
ın haklı olduğunu söylemiştir.

Öksüz'e
Annen mi, baban mı, hangisi kuzum
Tanrı hangisiyle bozmuş yuvanı?
Artık sen ne sevgi, ne de şefkat um,
Yalnız merhametle bakanı tanı;
Yazık ne gidene, ne kalan eşe,
Sanadır Tanrının güldürmediği,
Düşmeyen bilemez aynı ateşe,
Yuvasız hayatın neresi iyi!
Daima içinde derin bir sızı,
Daima·yüzünde manalı hasret
,t,K:Jm ~nlar yalnızdan başka yalnızı,
Devamlı duyguna çekilirken set?
En büyük dersini aldın hayatın
Kısmetin değilmiş şefkatli bir yüz,
Yazık ki alınan şey değil satın,
Yerinmek hakkındır daima öksüz.
3.cilt 11 Şubat 1951 s.2
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arı yardımlaşmaya teşvik etmektedir. Yardımlaşmanın insanlığın en kutsal
atırlatır:
:t sonucunda pek çok yuva dağılmış, insanlar perişan halde sokaklara
lar perişan görülmektedir.
arinsanlara bir derstir. Şaire göre, bu gün bu insanların yaşadığı felaket,
aşma gelebileceğini düşünerekyardımda bulunulmasını istiyor.
, Türk soydaşlarımıza zulüm yaptıkları anlaşılmaktadır. Böyle bir günde
yardımlarımızı esirgememeliyiz .
.ti yaklaşımıyla, o felakette kendi ailesinden birilerinin var olduğunu
· da bulunulmasını istiyor.

ardım, insanlığın mukaddes borcu,
aşamın karı vicdanı huzur.
keder, hürriyet uğrunadır bu,
üşmanm asıl can damarına vur!
uvalar dağıldı; perişan, çıplak
:ollara döküldü genç ve ihtiyar.
itreşen şu masüm yavrulara bak,
epsinin yüzünde aynı mana var!
ers veriyor bize insanlık yine,
cizlerden ibret, Türk'ün şanıdır!
. geçer ki, haşa, Hakkın yerine?
dal etin kalbi Türk vatanıdır!
I

uhları.zapt etmek şaka değildir,
sanhkböyleymiş işte Bulgarca,
',erkardeşim, yardımın azı, çoğu bir,
JU günde ne versen aziz onlarca!
/enin elini de görsün kardeşin,
u gün tesellisi, seni beklemek.
arz et ki ikisi, yavrun ve eşin,
e bir de çıplaklık, açlık ne demek!
albi dinlerneğelü:p.un yok bu an
zan ki birleşsin hep birden eller.
zan, bize muhtaç yüz binlerce can,
,.önlünden kopanı haydi sen de ver!. ..
3 cilt 21 Ocak 1951 s.1
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'.ın ıµııacını belirt¢,rek bu kurumun güçlenmesi için yardım çağrısında
~lay doğal afetlerde, yangınlarda, kazalarda yardıma koşar. Açıkta
ak, aç insanlara aş vermektedir. Kızılay, savaşta ve barışta zor durumdaki

.ırri için kurulmuş bir kurumdur.
Kızılay H~ftası Devam Ediyor
Savaşta, barışta hazırdır her an;
Her zaman iyilik etmek gayesi ...
Kızılay' da bulan dertlere derman,
Kızılay' dır duyan inleyen sesi!
Yangına, kazaya en önce koşan,
Aç'ın muhtaçların ümit yuvası ...
İnsanlık hisleri en önce koşan,
Kızılay dinler her yası. ..
Kızılay, fakire parlayan ümit,
Yaralı askere gülümseyen yüz!
Kolunda ölümü sezmiyor şehit,
Bağrında yokluğu duymuyor öksüz!
Ey Tanrı aşkıyla çarpan yürekler,
İnsanlık uğruna ayırın bir pay,·
Bu yuva böyle gün bizden de bekler,
N~. v~.rsefrkabule hazır Kızılay\
,;,,,.ı

1 ciltl Kasım 1949 s.1
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.;.y_
Hastahanede akşam vaktinin hastalar ve kendisi üzerinde yarattığı tesir
ııştır. '
Şair hastalan yolculara, hastahaneyi ise bir durağa benzetmiştir. Yorgun yolcular
ıkta dinlenmektedir.

Hastahanede Akşam
Eflatun rengine büründü renkler
Hülyalı bir akşam alemindedir.
Gümüşü ışınla ışıldayan yer.
Yine saadetin haz demindedir,
Yolcu durağında durmuş dinlensin;
Haberini almış gibi sevgili.
Küllenmiş gözlerinden parıldayan kin,
Acısını dökmüş sevginin dili...
\

Yumuşak bakışlı sevdanın eli
Penceremden bana uzanmış gibi
İyilik misali yüzler göreli
Ümitsizliklerim hep yanmış gibi! ...
Esatiri alem içinde akşam
Bunu yaşıyan ben değilim sade.
Seziyorum, sisli yüreklerdegam
Bu akşam nedense harikulade!
t',

3. cilt 28 Ocak 1951 s.2

/.;..VIŞair hastahanede güneşin doğuşunda bile bir hüzün buluyor. Güneşin
fmdaki o kızılımsı hal şaire, hastahaneden bir ölünün çıktığını düşündürüyor.
lık
. gecenin ardından doğan güneş .gibi, güneşin hüzün değil de \ ümit vermesini

Hastahanede Sabah
Güneşin bakışları bu sabah yine süzgün
Belli, bizden bir yolcu uğurlamış olacak
Kızılımsı bulutlar, ağaçlar bile üzgün
Bir kaç saate kadar bakın kaçı solacak.
Öyle bakma ağaçlar arasında güneşim
Ümitsizlik dağıtma ümit verecek yerde.
Kucağımda yavrumla beni bekliyor eşim,
Benim gibi kaç dua okuyorsun yüzlerde.

47

\

kavak ağaçları ile kendi arasında bir bağ kuruyor. Kavak ağaçlarının
sonsuz emellerine benzetmiştir. Onların sesinde de· gizli bir dert olduğunu
ı-'.I<avak ağaçları şaire, başka dünyaların kapılarını açarak, değişik duygular
~ine neden olmuştur.

Kavaklar
Sonsuz emellerim gibi uzanmış
Gökleri deliyor sanki kavaklar
Kim bilir, ne içli bir dertle yanmış,
Seslerinde gizli hıçkırıklar var!
Eski ut bağrını hırpalar gibi
Titreşip duruyor çıplak dalları.
Vakitlivakitsiz yağmur var gibi,
Gönlüme yağıyor baharda karı!
Şahane boynunda dalgın tevazu,

Garip duyguların rüyası ince.
Kökünden tapıyor gibi geçen su,
<Mana değiştiriyor sevgi deyince!
.avaklar bir başka alem yarattı
'·me derinden gelen bir haz var.
uyiışrenklerime daha renk kattı
sinize aşık oldum kavaklar!
3.cilt 22 Aralık 1950 s.2
-.,.,t••

yaşlı bir insan psikolojisi bulunmaktadır. Yaşamdaki hareketli günlerin
er şeyin durgunlaştığı anlatılmıştır. Bu yüzden şair, duygularını durgun
iştir. Alev gibi yanan hisleri ise, bir kül yığını haline dönüşmüştür.
o. güzel günleri anmak yerine, bir an önce ömrünün bitmesini
iliğin ve güzelliklerin olduğu yere kavuşmak arzusuyla ölümü
'

'

Durgun göle döndü duygumun ruhu,
· Son alev hislerim birer yığın kül.
Ah! Ey hayalimde gülen berrak su
Ne olur şu anda gönlüme dökül!
··Yokluk endişesi içimde saplı,
Öleceğim günü beklemedeyim.
Günahlarım sevaplarım hesaplı,
Bilmiyorum neredeyim ve neyim?!
49
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. . Düşünmek istemem geçen zamanı
· . · Sonucu gelmeli artık bu· ömrün .
. Ben bir dünya isterim ki her yanı
·.; Altm ışıklarla süslü pembe gün ...

<:}:'Y;t~r kaııclığıın geçid:şeylere,·
.. · · .•. soıısuzluk is~eri~ sonu gelmeyen
. Ve ulaşayım. ki öyle bir yere'.
· İyilik göreyim hiç eksilmeyen! ...
4.cilt 24 Haziran 1951 s.2

fa biat Sevgisi
>air tabiat karşısında duyduğu hisleri anlatmıştır. Şair dağla denizin buluştuğu
[kaplı ormanı, bir hülyalı aleme benzetmiştir. Çamlara, beşeri özellik vererek
:rin bakmakta olduklarını söylemiştir.
~rdüğü bu manzaranın cennetten hiçbir farkı olmadığını belirtir. Burada
'biç bitmeyen bir şarkı gibi görmektedir.

Bizim Şarkıınız
Hulyalı bir alem gölgeli çamlar,
Deniz, dağ el ele, sevda can cana.
Öylederin derin bakmayın çamlar,
Pırıltılı bakış dokunur bana ...
Hazzın kalbe dolsun şen nağmeleri,
Burada gün, gecç bitmiyen şarkı. ·
Hulycı111):ı9nsuzİ'ukta gezinen peri,
Cennetin zannetmemki olsun farkı! ...
'
Aşk, şükran, vazife birleşmiş bende,
Tek özlem uğruna çarpıyor kalbim.
Ruhum! Bu saadet, bu duygu sende
Madem ki aksini dilemez Rabbirn!
2.cilt 21 Haziran 1950 s.3
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aşktan dolayı içine düştüğü bilinmezliği tarif etmiştir. Neden aşka
öğrenmek istiyor. Artık bilinmezliklerin esiri olmak yerine; gerçekleri
arzular. Gerçekleri bilerek, hayat yolunda emin adımlarla yürümek

Özlem
Bu akşam düşüncem duyuşum başka;
Her zaman bir anlık zevktir dileğim.
Hislerim bir lahza kansın bu aşka,
Niçin yandığımı ben de bileyim.
Hırçın rüzgarlardan yırtılmış sükut,
· Ay doğuyor ufuk pembeleşmede.
Uzakta'neşeyle coşmada bir ut,
Ve ateşimi bir hasret ceşmede
Esiri olduğum yeter müphemin
Gerçeğe susamış yanan susuzum.
Hayat yollarında kendimden emin
Yürünieğe kudret ver bana kuzum ...
2.cilt 24 Mayıs 1950 s.3
~':ı;
(1

(

air aşık olduğu ' için değişik duygular içerisindedir, ama bu duygunun sevgı
adığı konusunda tereddüttedir. Sevgilisine bağlı olmaktan heyecan duyar.
ini duyduğu an dünyada rengarenk çiçekler açar.

Seninle
Sevilmek gururu sardı ruhumu,
İçim endişeden artık azade ...
Gerçi bilmiyorum sevilmek bu mu?
Lakin duygularım harikulade!
Gülüyor karşımda canlı eserim
Rengi benden geçen saadetle saf
Bilirim vefalı kalbidir yerim,
Bu yüzden bahara benzemiş etraf
Duygum, sonsuzluğa inancım kadar
Sana bağlı, senden.duyar heyecan.
Seni dinlemekte apayrı zevk var,
Bir yeni alemi çiçekler her an.
l.cilt 21 Mart 1950 s.3
51

~;'gelınesiyle_birl.i~eitabiauaki
• • güzeHikleri • _ve . bti;. _güzelliklerin.ruhuna
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·
baharda mutludur. Bunun nedeni olarak yaşamına giren birisinin
:bilir.\•

lefalm

Bin şiire değer bana bu bahar
'Bir çift gözde bin bir rengi gösterdi.
Sevdalı· seslerle ürperdi dallar,
Gönlüme füsundan ümitler derdi.
O derin gözlerde neler görmedim,
Bu bahar ne hoştur, ne muhteşemdir!
İlk d~fa bu bahar mesudum dedim,
Dalgalarda coşan benim bakışın akı;

Her.şey o gözlerin bakışın akı;
Yemyeşil, füsunlu, büyülü, serin
Neşeli kuşların dallarda raksı
Gibi sardı beni tatlı hislerin.
Yüzünde nağmeli tebessümler var,·
Sana da, bana da mazi artık sır,
Sonsuz bir alem,e, daldım bu bahar,
Gözl~riJJr.btııradiayumulmalıdır!
(\

2 cilt 6 Temmuz 1950 s.3

gurup vaktinde deniz kenarında dolaşırken sevgilisiyle yaşamış olduğu
ar. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen sevgilisini unutamamıştır.
:r yerde sevgilisinden bir iz görmekte, duyduğu her seste onun sesini
·u_ Onun hatıralarıyla . bir ömür boyu yaşayacaktır. Hayatta kalmayı bile
hatıralara borçludur.

Hatıran
Denizde alevlenen gurubla yanmış kıyı
Hatıralar içimde dünden daha çok ılık.
Yıllar dindiremedi bu hazin çırpıntıyı
Meğer sevenler için birmiş vuslat, ayrılık!
Nerde olsam kulağım işitiyor sesini,
Her daldığım eşyada sıcak bakışların var.
Gönlümün aıda kalan şu hazan bahçesini,
Hatıran süsleyecek ta ölünceye kadar,
52
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Madem ki hatıranla sarılmışım hayata,
Enbüyük teselliyi Veriyor bana gamım
Sanma ki düşman oldum karanlık hakikate,
Ond~n doğarken seni hatırlatan ilhamım!
2.cilt 8 Haziran 1950 s.3

varlığıyla sevgilisinin olan şair, ondan ayrılınca kalbinin de bedeninden
atmıştır. Bu ayrılığa ağlayıp gözyaşı dökmüştür. Ayrılırken sevgilinin son
da· onulmaz yaralar açmıştır. Sevgilisinden, sürekli yanında olup . bir an
ayrılmamasını istiyor. Onunla ebedi bir vuslatı arzu etmektedir.

'Ardmdan
, Sensin varlığımın gerçek sahibi,
Ayıp mı çılgınca sevdimse?
Kalbimi beraber alırmış gibi,
Bir gidişin var ki, anlamaz kimse.
Süzülür gözümden yaşlarım ılık.
Benliğim seninle ayrılır benden.
Ruhumda volkanlar açar ayrılık
Son defa bakarak ayrılırken sen.
Damla damla erir gönlümde duygu
Renginikaybeder emel çiçeği.
H:eyl'fatli, hayatın cilvesidir-bu
Azaptı/tanıtan bize gerçeği!
ı,

Dur gitme sevgili! Bir anın bile
Sensiz geçmesine olamam razı.
Ardından gözyaşı dökmek nafile
Bizim olsun daim vuslatın hazzı!
3.cilt 23 Kasım 1950 s.2
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~irli~~ 9~~yaçıkc1n şüphe duygusu .anlatılmıştır.
;ıkplrrııışriır: :t3aktığr heryerde, hatta canında bile sevgilisini görmektedir.
ı ğerç~k, rrıi/yoksa, · · bir riiya · mı . olduğunu sorgular. .Yaşadığının . bile
.. ' ,. ..... •,. •' ',
'' '
i ır.
e < gönlürtiin kqnuşması . gereken yerde; şüphe denen canavar
r. Şüphe insanı kararsızlığa iter. Şair artık gönlünün sesini dinleyip
erçek olduğunu duymak istiyor.

Şüphe
Aşk safasırn sürüyor muyum,
Yanımda sen misin bilmem ki kuzum?!
Artık her gün seni görüyor muyum,
Canımda sen misin bilmem ki kuzum?!
Hayal ini, rüya mı, gördüğümnedir?
Bilmiyorum arlık yaşıyor muyum ...
Hislerimdeki bu kördüğüm nedir?
Sanki kuytulukta bir durgun suyum!
Bir türlü gözüme inanmıyorum,
Bu rüya bitmesin, derim de yine,
Dediğime ben de hiç kanmıyorum,
Şüphe konuşuyor gönül yerine!
Konuş kuzum, her şey hakikattır de,
3-önül gözlerine inansın artık.
-Iiç sorma bendeJsibµ şi:q'.ihe de ne, '
?,y beni yaşataJ\.ye'ğane varlık!
'
;)

I.cilt 28 Şubat 1950 s.3
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üz bir çocuğun hali anlatılmıştır. Çocuğa annesinin mi, yoksa babasının mı

dolayı öksüz kaldığını sorar. Öksüz birisine insanların bakışlarını
Öksüze sevgi ve şefkat gösterilmesi gerekirken, insanlar ona sadece acıyan
:ar.
o öksüzün acısını yüreğinde hissetmiştir. Kendisi de öksüzlüğü yaşamıştır.
ruh halini tasvire başlar. . Öksüz çocuğun gönlünde sönmeyen bir ateş,
·· zünde anlamlı bir bakış hiç eksilmeyecektir.
at bu. öksüze çok büyük bir oyun oynayarak aile mutluluğunu yaşatmamıştır.
arı başka bir şekilde gidermek de imkansızdır. Bu yüzden bu öksüzün
· n haklı olduğunu söylemiştir.

-Öksüz'«
Anneri mi, baban mı, hangisi kuzum
Tanrı hangisiyle bozmuş yuvanı?
Artık sen ne sevgi, ne de şefkat um,
Yalnız merhametle bakanı tanı;
Yazık ne gidene, ne kalan eşe,
Sanadır Tanrının güldürmediği,
Düşmeyen bilemez aynı ateşe,
Yuvasız hayatın neresi iyi!
Q~ima i~inde derin bir sızı,
Daima yüzünde manalı hasret
Kim anlar yalnızdan başka yalnızı,
Devamlı duyguna çekilirken set?
En büyük dersini aldın hayatın
Kısmetin değilmiş şefkatli bir yüz,
Yazık ki alınan şey değil satırı,
Yerinmek hakkındır daima öksüz.
3.cilt 11 Şubat 1951 s.2
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yardımlaşmaya teşvik etmektedir. Yardımlaşmanın insanlığın en kutsal

ırlatır.
onucunda pek çok yuva dağılmış, insanlar perişan halde sokaklara
lar perişan görülmektedir .
.ar insanlara bir derstir. Şaire göre, bu gün bu insanların yaşadığı felaket,
şına gelebileceğini düşünerek yardımda bulunulmasını istiyor.
Türk soydaşlarımıza zulüm yaptıkları anlaşılmaktadır. Böyle bir günde
ardımlanmızı esirgememeliyiz.
yaklaşımıyla, o felakette kendi ailesinden birilerinin var olduğunu
a bulunulmasını istiyor.'

hm.jnsanlığın mukaddes borcu,
amın karı vicdanı huzur.
ceder, hürriyet uğrunadır bu,
manın asıl carı. damarına vur!
'alar dağıldı; perişan, çıplak
lara döküldü genç ve ihtiyar.
eşen şu masüm yavrulara bak,
ısininyüzünde aynı mana var!
s veriyor bize insanlık yine,
zlerden ibret, Türk'ün şanıdır!
ı geçer ki, haşa, Hakkın yerine?
ıletin kalbi Türkvatanidır:
ıları zapt etmek şaka değildir,
ınlık böyleymiş işle-Bul'ğarca,
. kardeşim, yafdırnın azı, çoğu bir,
günde ne versen aziz onlarca!
tin elini de görsün kardeşin,
gün tesellisi, seni beklemek.
z et ki ikisi, yavrun ve eşin,
bir de çıplaklık, açlık ne demek!
lbi dinlemeğe lüzüm yok hu an
arı ki birleşsin hep birden eller.
an, bize 'muhtaç yüz binlerce can,
nlünden kopanı haydi sen de verl. ..
3 cilt 21 Ocak 1951 s.1
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ın anıacım belirterek bu kurumun güçlenmesi için yardım çağrısında
~zılay doğal afetlerde, yangınlarda, kazalarda yardıma koşar. Açıkta
tak~ aç insanlara aş vermektedir. Kızılay, savaşta ve barışta zor durumdaki
için kurulmuş bir kurumdur.

Kızılay Haftası Devam Ediyor
/Savaşta, barışta hazırdır her an;
· Her zaman iyilik etmek.gayesi ...
>Kızılay' da bulan dertlere derman,
Kızılay' dır duyan inleyen sesi!
Yangına, kazaya en önce koşan,
Aç'ın muhtaçların ümit yuvası ...
İnsanlık hisleri en önce koşan,
Kızılay dinler her yası. ..
Kızılay, fakire parlayan ümit,
Yaralı askere gülümseyen yüz!
· .Kolunda ölümü sezmiyor şehit,
Bağrında yokluğu duymuyor öksüz!
Ey Tanrı aşkıyla çarpan yürekler,
İnsanlık uğruna ayırın bir pay,
Bu yuva böyle gün bizden de beklet,
Ne versenkabule hazır Kızılay!
1 cilt] Kasım 1949 s.l
i.f.~.
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.· ızlık ve Mutsuzluk
ti'~~:·~Jtııı~}t,if ~~§ııı~ Hiyat

hikayesi anlatılmıştır. Adamın . bakışlarından
.~Iiri~¥teqi[. ()> ba.lqşla.r g;eç:wişin. izlerini taşımaktadır ... Yüzünde ise yılların
y.e ta~ıı.birteb~s.s9nı.b11l¥rınıakta.dır.
pir rüzg;~;
ise rüzgarın önünde kuru bir yapraktır. Avare rüzgar onu
~yrs,e, cıraya gitmiştir. ·

~.rı

o

Yalnız Adam
Bir garip çıkmaza saplanmış yolu,
Ne güzel söylüyor içini dışını,
Sisli hatıralar gibi bakışı
Yorgun, mütebessim ve dolu dolu.
Heyecan son yaprak gibi dalında,
Sevgi duygusunu çeken kör kuyu.
Sürükler peşine düşen kayguyu,
Zamanın avare giden salında!
Pembe ufukları sisli kül.rengi,
emelleri renksiz bir serap.
Ne günah işlemiş bu adam ya Rab?:
Kalmamış zevkinin eski ahengi!
l.cilt 21 Mart 1950 s.3
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kim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılmış bir şiirdir. Cumhuriyet
tyaşanılan coşku anlatılmıştır. Gökyüzü bile bu sevince ortak olmuştur.
farla Türklerin bu sevincini paylaşmıştır.
~r için vatan aşkı her şeyden önce gelmektedir. Hatta kutsal bir din kadar
aktadır.
ayramda herkeste küçük bir çocuğun duyduğu sevinç bulunmaktadır.
güzel gün Atatürk'ün Türklere büyük armağanıdır.
milleti dünyada var oldukça cumhuriyetin de var olacağına dair inancını
'

~ıı gün
Yine yıldız yağmuru.yağıyor gönüllere,
Gökkubbe sevinicini bizlere vere vere.
Garkeylemiş sonsuzluk nuruna için izi,
Cihanda tanımayan acaba var mı bizi?!
Vatan aşkı bizlere en başta, en kutsal din
Tanrı inayetiyle babasıyız tarihin!
Kaynarken için için damarlarda adil kan,
· Taşıyor yüreklere sığışmıyan heyecan!
Bu gün bizim günümüz, günlerin şaheseri,
KimseninJiuygusunda yok endişe eseri ...
.,İhfiy·arlarda bile saf çocuk sevinci var,
···.· Namus ve kan.misali dalgalanan bayraklar!'
Gönülleri saadet sonsuzluğu sarıyor,
Gururumuz göklerin zirvesine varıyor!
Bu gün bizim günümüzATA'nın hediyesi,
bir kere daha anamaz ölüm sesi!
Sevdalar büyüsünü kaybeder bu uğurda,
Selam ! Kahramanlıklar timsali yüce Başkan!
Selam isimsiz şehit, selam sana gülen tanl,
Bu gün Cumhuriyet yurdunu bulduğu gün,"
Bu gün koca Türk için başlayan mutlu düğün!
Bu gün bizim günümüz, günlerin şaheseri,
Gönlümüzdeki sevinç aydınlattı her yeri!
Bu millet tanımadı hiç bir zaman zilleti,
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti.
l.cilt 29 Ekim 1949 s.2
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'·~{ile .Kıbrıs••• aı-a.sındakLnıesafel~LTürklük •. duygularını öldürmemiş, . aksine
r~illlemiştir. Bazı .• çevr~l~r Kıbrıslı . Türkleri .'öksüz olarak nitelendirmiştir.
{y~ti~n; . pütün >'Türklerin babası: olan Atatürk'ün ve İnönü'nün Kıbrıslı
~ip,abası olduğunu söylemiştir. Kıbrıs'ta ay-yıldız parladıkça bu topraklar
tôlac:ak:tır. ·
·

Selam! ...
-Üniversiteli kardeşlerimize-

Acı bir tebessümle benliğim alevlenir,
Nezaman gözüm dalsa "Kızıl rüya" görene ...
Tarihin yaprakları önünde uçar bir bir.
Gülerim görmeyip de hülya kurana yine!
Kendilerinin olsun Afrodit hikayesi,
Bizim hür duygumuza bir "Bayraktar" da yeter!
Bunları haykırıyor vicdanımızın sesi,
Hala ecdadımızın kanı kokmaktadır yer!
Toprağı da Türkündür, Türk kalbi çarpan yerin,
Türkün sesi boğulmaz var oldukça AY-YILDIZ ...
Manasını ezelden sildik mesafelerin,
Hakka tapan bir aşktan dog ar yüreğimize hız!
Aynı duyguyla çarpar Türk kalpler ta ezelden.
,!}fftlı deıniş gözden uzak, gönülden de uzaktır?'
t!ft.:yrı gayrılık yoktur, ne dilekten, ne dilden.,.
,Bize mahsus bir şandır tam insanlıktaki sır!
;ı'.:>uygumuzu sarsacak hiçbir kuvvet doğmadı,
Bizim de babamızdır ATA'mız İNÖNÜ'müz;
.]3i:zi öksüz bilenin, duygusuz diğer adı;
1\.ydındır dünkü gibi bugün de her günümüz ...
İçimde heyecanlı sevinçler kaynaşıyor,
Var olsun bizim için çarpan aziz yürekler;
:Ey ışıksız gözlüler alem size şaşıyor;
.:Bizim her zerremizi bir arslan gücü bekler!
·

izimdir en temiz aşk, bizde adalet bütün.
A-EVLAD sevgisi aynı duyguyla titrer,
ümkün mü azız Ana sükut etsin böyle gün,
anın kucağı ki Ev lad' a en salim yer!

,elam bizim, ezeli, sevgili ANNEMİZE!
· lam, babaların en asili İNÖNÜ'ye
e ey iftiharımız KARDEŞLERİMİZ, size,
önül sevdayla yanar, sizdeniz diye diye.
l.cilt 18 Şubat 1950 s.3
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;ürk milletinin özellikleri anlatılmıştır. Türklerin tarihte bırakmış olduğu izlerin
uğu ortaya koymuştur. İslamiyet'i ilk kabul eden kavimin Türkler olduğunu
Türklerin · yaptıkları savaşların şerefine, Türklerin
diyerek Türkleri yüceltmiştir.

şanını göstermek

için

Cumhuriyet
Tanrının kudretini ilk önce tanıyan biz
Yer yüzünde tarihten önce Türkün izi var.
Bizim o kadar şanla dolu ki geçmişimiz
Her doğan gün bir yeni bayramımızıkutlar.
Kaç bin kahraman evlat yetişti Türk ırkından
Kaç bin zaferimizlesarsıldı şu yer yüzü
Bunların şerefine ağarıyor her gün tan
· Türkün adı uğruna görüyoruz gündüzü
Birbirinden büyük bayramlarlaher gün
Gururun zirvesine kim ulaştı Türk kadar?
Harikası meydanda yapılan son düğünün
Bugün yaşamak hakkı Türkün kadar kimde var?
....... lığa her zaman örnek şanlı ırkımız
.... bile içinden geçirmez-kötü niyet.
.....n hür topraklar üstünde hür şarkımız
.. ın tarihteki tek örnek Cumhuriyet!
3.cilt 29Ekiml950 s.l

, Atatürk'e olan sevgisini şiire sığdıramayacağım anlatmıştır. Atatürk'ün
'ürk milleti büyük yasa boğulmuştur. O, maddeten ölse bile manen kalplerde
yasatılacağı anlatılmıştır.
Atam! ...
İçimi öyle çok sarar ki yadın,
Hislerin bir umman kadardır Ata'm!
Bilirim şiirime sığamaz adın!
Sevgine şiirimpek dardır Ata'm!
Bu fani dünyadan göçtüğün günde,
Eğilmek isterdim ben önünde...
Bu gün milletinnemli gözünde
En büyük, en sonsuz yas vardır Ata'm!

61

· / 18~leri aşıy?r şa~annıış . bfr at
< .gez~rgeruşHrôrgeyti~~e.kat

• .kat,
:.IYf~dfın •. ki. herk~Ipte:se13sizaşk, hayat
{Sana
"··.;:,--··,·
..öldün demek bir ardır Atam!
-

;Üiiııyf;ı• at~ş6püriiclü.•de.•fen,
.• .• Ölnıeyen ruhunla yine bizde sen. , .
Çizdiğin izlerde koşup giderken
· Yalnız bizim yurtta bahardır Atam!
Lcilt 10 Kasım 1949 s.l

Tarihi Mekan
oşa'nın merkezinde, KKTC'dedir.

Lüzinyanlar Dönemi'nde

yapılan Latin

şa'nın 9 Eylül'de Türkler tarafından fethinden sonra ilk cuma günü (15
al putlardan temizlendi ve Lala Mustafa Paşa maiyetiyle birlikte burada ilk
kılındı.
hemen ardından mihrap, minber ve iki minare eklenerek Ayasofya adıyla

di: (1570)"111

.

yapıtta artık Hristiyanlık.
Varolduğu anlatılmıştır.

dininin

özellikleri

değil

de,

İslamiyet'in

Her oyması bin esrar gizler gibi içinde,
.GurnHa yükseliyor göğe san' atta, dinde.
Her köşede bir anı, bir derin düşünce var.
Yosun tutmuş taşlarda konuşuyor asırlar.
Bin bir alem açılır hayalde perde perde,
Kaç Lüzinyarı Kralı taçlar giymiş bir yerde.
En sarsılmaz imanla sarılacak dinine,
Kaç bin İsa güzeli yalvarmış Meryemine!
Şurda Haç'ın üstünü sıvamış yeni zaman,
Burda avize olmuş işte asırlık bir çan!
Tarihin cilvesine bulunmayınca çare,
Göğe uzanıvermiş sonra iki minare ...
Şimdi ilahi sesle okunurken hutbeler,
Bir kalbi mest içinde ses veriyor kubbeler.
Eski bir şaheserin din değiştirmesi bu,
Sütunlara, mihraba, hak olmuş İslam ruhu!
Lcilt 30 Ekim 1949 s.4

Hakeri, Kıbrıs Türk Ansiklopedisi, Lefkoşa, 1992, s.35
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/

iselDuygular
;)iııeden . şiir yazdığından ve şiirlerinin içeriğinden bahsetmiştir.

Şiirlerini

ijımak için yazmıştır .. Ağlanacak yerde gülmekte, gülünecek· yerde · ise
tEBudurumunu:
·
~Iden tersine hislenmişim ben," sözleriyle açıklamıştır.
,.kirtıseyi bulunduğu durumda görmek istemediği için, "Sakın sizler bu
ıı:nayın" der. Şiirlerindeki çılgınlıklarıyla baş başa kalmayı istiyor.

Şiirlerim
Her gün bir yalanla avunmak için
Kaleme sarılır, mısra düzerim.
Yalnız sebebini bilemem niçin?
Gülünecek yerde dudak büzerim!
'-

,,
~l.,

..

/

Şiirim var ben güldüm, o ağlıyorken
Şiirim var ağladım, o bana güldü
Ezelden tersine hislenmişim ben,
Aşk bile öyle süzüldü.
Kalbim çıldırırken susar gururum
Dost gibi bahseder düşmanlarımdan,
Sevgimi en ince yerden vururum,
Yeni bir buluşla kanarım her an!
Kanmayın benimle beraber sakın,
İstemem kimseyi görmek yerimde,
Bir kendim K~.lay;ımikendime yakın
Çılgınlıklarımla şiirlerimde!
4.cilt)9 Mayıs 1951 s.2

63

\ocağına duyulan sevgi ilahi bir sevgidir. Bu nedenle evini bir mabet olarak
": Şair dünyada tapılacak iki kuvvetin; Tanrı ve eş olduğunu söyleyerek, aile
· celtmiştir.

Dua
Titriyor heyecanla varlığımda her zerre,
Kalbimin çırpıntısı en ilahi bir şarkı.
Eşiğinden girmeye şu mabedin bir kere.
Artık olmaz insanın saf esirden hiç farkı!
İki kuvvet tanırım tapılacak dünyada
Çokşükür varlıkların sahibi yüce Rabbim!
' Birinci sen, diğeri kim olur eşten mada?
<Eşim ki onun için çarpar çılgınca kalbim!
\Ev mukaddes ocaklar, aile ocakları,
ayat bağına mahsus en ilahi bağlılık. ..
·· e sevgisidir ömrümüzün tek karı
ndişe onun için duyulabilir sık, sık,
uvam için tütüyor gönlümdeki buhurdan
~mellerim yuvamın saadetine sancak .
.hraman olmakla bulurum daima şan,
>~şkıyla çırpınan şerefim olur ancak!
3.cilt 7 Aralık 1950 s.2
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.oğan günle, yeni ümitler de doğduğu için Allah' a şükrediyor. Hayata
·amsarlığı bir kenara itip, yaşama karşı ümitle bakmaya çalışmıştır.

Ne güzel ya Rabbi sabah rüzgarı
[slerim gönlüme sığmıyor gibi...
mrümüzün anca çalışarak karı,

ok şükür sana her şeyin sahibi!
~vda bahçesinde açmada neş' e ,
ônülyuvasında nağmede emel, ·
·katyolunda doğan güneşe,
NUşanın zevki bir ömre bedel!
·dm arkadaşlar, günümüz aydın,
slı' düşünceler ışıldamada.
mmız aydın, dünümüz aydın
Jıralar bile değmiyor yada!
inmek aşkıyla güzel yaşamak ..
ür ufkumuzda parlayan güne,
.lerimiz temiz, temenniler ak ,
ür varlıkların en üstünü!

Lcilt 22 kasım 1949 s.3
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tel Bir Değerlendirme:
Gönül'ün,

İstiklal gazetesinde elli iki şiiri bulunmaktadır. Bu elli iki

Sana Doğru isimli şiir kitabında yer almamıştır.

şiirlerindeki hassasiyetin nedenini Abdullah Rıza Ergüven şöyle anlatıyor:
pek içli büyüdü.. Hatta son derece hassaslığı sinirlerine bile tesir etmiş;
~la azap çekmeyi seviyor. Netekim 'Ben saadeti daima ruhumda azaba
olarak telakki ederim... ' demesi bize şairi daha iyi anlatıyor. Şiirlerinde
r.ve sıcak ifade yegane özelliğidir." 112
.uğu hüzünde bulan şairin şiirlerinde neden duygusallığa bu kadar çok yer
mnektedir. Bu görüşünü "Ağlamak" isimlişiiri
?Ağlamak, duyuşumun sükunetine bedel,
A.ğlamak,bence ruhum, gülmekten daha güzel!
'Tercihederim daim ağlamağı gülmeğe

.

*

*

*

A.ğlamak,için için duygumun ısınması,
Benimmiş gibi duymak bütün dünyanınyası!"

alnız sebebinibilmem niçin?
ünecek yerde dudak·büzerim!

*

*

*

füim var ben güldüm, o ağlıyorken
füim var ağladım, o bana güldü
zelden tersine hislenmişimben"
pek mutlu olamayan şairin, aşk konusunda da mutsuz olduğu
.ynldığı~evgilisiiçin şiirler yazmıştır.
,, isimli . şiirinde sevgilisinden ayrıldığında neler hissettiğini
·w.bimi beraber alırmış gibi,
· gidişin var ki, anlamaz kimse.

*

*

*

:nliğim seninle ayrılırbenden.
umda volkanlar açar ayrılık
. defa bakarak ayrılırken sen."
isimli şiirinde sevgilisini unutamadığını ve baktığı her yerde ondan
atmıştır:
ralariçimde dünden daha çok ılık.
.,dindiremedibu hazin çırpıntıyı
· sevenler için birmiş vuslat, ayrılık!"
<>Isam kulağım işitiyor sesini,
ilığım'eşyada sıcak bakışların var.
Jin orta kalan şu hazan bahçesini,
süsleyecek ta ölünceye kadar,"
Resimli Yedigün Şairleri Antolojisi, İstanbul 1937-1947, s. 22.
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yaşadığı olaylardan sonra aşka karşı ihtiyatlı davranmaktadır.
aktadır. Bu duyguyu "Şüphe" isimlişiirinde dile getirmiştir:

Artık

türlü gözüme inanmıyorum,
lrüya bitmesin, derim de yine,
diğimeben de hiç kanmıyorum,
he konuşuyor gönül yerine!"
;if

nuş kuzum, her şey hakikattir de,
iül gözlerine inansın artık."
· şiirinde aşka inanmayan şairin, gönlünün yine de aşktan yana

~:

' olduğum yeter müphemin
:ğe susamış yanan susuzum."
:!erinden kurtulduğu anlaşılan şairin, "Seninle" isimli şiirinde aşkı
ek gururu sardı ruhumu,
:ndişedenartık azade...
bilmiyorumsevilmekbu mu?
:ı duygularım harikulade!"
Jluluğu yaşatan aşka, bahar mevsiminde düştüğünü "Bu Bahar"
~e değer ~,,ana bu bahar
;göztle''bidbir rengi gösterdi.

*

}(*

*

gözlerde neler görmedim,
ar ne hoştur, ne muhteşemdir!
bu bahar mesudum dedim,
da coşan benim bakışın akı;"
o/adaki manzarayı, kendi iç dünyasının bir yansıması olarak
' · · isimli şiirinde gökyüzünün kızıl olmasını gönül yangının
olarak gösteriyor:

.e bir alev yükseldi yine
.gönlümdetutuşmuş sandım."
abasını ve daha sonra annesini kaybeden şaır ıçın aile önemli
Anne, baba sıcaklığını eşinde bulan şair, bu nedenle kocasına
adır. "Dua" isimli şiirde tanrıdan sonra kocasına taptığını
en girmeye şu mabedin bir kere.

*

*

et tanırım tapılacak dünyada
ür varlıkların sahibiyüce Rabbim!
diğeri kim olur eşten mada?"
67

•••·.•. •. "···..i.si·ml.· •· .· . •. i· · ··ş.· · · ı· . ·.·irı· · · .· . n.· ·.·.· d·e· şaı.·.·r.·, yuvasını bir mabede benzetmiştir:
:ydamıi ~f;t.bir din,

*

*

*

y~ı··E11•·-~fs1iııabet,
fda makbüligµamız.
1iiıırım bize yardım et,
Öyle kalsın yuvamız!"113
çocuk annesidir. Çocukları için şiirler yazmıştır. Çocuğunun dünyaya
ünlü gönlüne bahar mevsimi gelmiştir. Şair,oğlu Kemal'in doğumunu
isimli şiirinde. şöyle anlaııyor:
~·ölüme gülerek baktı gözlerim,
'Izdırap manasrmanası meçhul yalandı.
>Bütün çırpınışım, acı sözlerim,
· · Seni kaybetmekten korktuğum andı. ...

*

*

*

Yaşıyor aşkımın şimdi gayesi
T~nnma emanet, bu gaye sensin!"114
·'me" isimli şiirinde kızı Ayşe'nin doğumu sırasında neler hissettiğini
"Bir an heyecanla titredi içim,
Sonra etrafımda melekler gördüm.

*'

*

*

Tanrı huzurunda dalarak bir an
<içimden kabaran şükrana uydum,
Kalbimi ilahi zevkle taşıran,
]Jize ilk ses veren sesimi duydum!"ııs
:{-;

·.tp.mun Uykusu" isimli şiirinde yavrusunu

uyurken

izleyen şaır, şu

bulunur:
"Uyu yavrum rahat tebessümlerle
Meleklerle dolmuş etrafın uyu.
Hayalden en tatlı rüyalar derler,
Tanrım duyurmasın sana korkuyu\"
çocuğunun ilk adımlarını izlerken "İlk Adımlar"

isimli şiirinde Allah' a bu

:~rdiği için şükreder:
"Hareketlerinde takılı kalbim ...
Sevda tomurcağı karşımda canlı,
· Şükranıma son ey Ulu Rabbim,116
Hareketlerinde takılı kalbim!"
ıül, Sana Doğru (Şiirler), Bozkurt Matbaası, Lefkoşa 1952, s.44.

"iYedigün Şairleri Antolojisi'ıvie, Engin Gönül hakkında şu bilgilere yer

k

küçükken, henüz iki yaşlarında babasını kaybetmiş içli bir kalbin
linkü hayatını, mahrum kaldığı anne ve baba şefkatini esirgemeyen
eşine borçludur. Kendisinin samimiyetle belirttiği vechile gayesi
(şerefli bir Türk kızı olarak her bakımdan yardıma muhtaç muhitine
,,117

t'Niçin Yaşıyorum Tanrım" isimli şiiri
~mse yok bir öksüzüm, ·
ir gün de gülmedi yüzüm.

*

*

*

için yaşıyorum Tanrım?"118
imli şiirinde şairin, öksüzlüğünü şiirlerine yansıttığını görmekteyiz:
fKara bahtım ak yazısız.

*

*

*

. ülmeyecek mi öksüz kız?"119
üyüyen şair, öksüz bir çocuğun durumunu anlattığı "Öksüz'e" isimli
rıımunu da anlatır gibidir:

aima içinde derin bir sızı,
aima yüzünde manalı hasret
· anlar yalnızdan başka yalnızı,"
ah' !;l. inanöf,sonsuzdur. "Sesleniş" isimli şiiri

~; .· '. .. ~;',jc,,.,\.

.,

Cesaret ver Ulu Tanrım,
alnız sana yalvarırım, ,,ızo
orum Tanrını" isimli şiirlerinde şair, Allah'ın adını zikredip ona dua
en ki nazarında hiçim,
için yaşıyorum Tannm?"12ı
nrı Evinde" isimli şiirinde Tann evinde huzur bulur:
(Jönül huzurunun sırrına ermiş,
üşünceler aydın Tanrı eviride!

*

*

*

ualar sükunun kalbinde ılık,
ünah buhurdanda titreşip söner.
zu yaradana biraz yakınlık,
yilik gözlerde, gönüllere fer."122
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~~

öliifl!.<len korJ,ıırken Engin Gönül, füeCeği günü . sabırsızlıkla

,oıı.spzluğun iye iyiliğin ek~ilmediği yere ulaşmanın özlemini çektiğini
jµcleanlatmıştır:

:r~~Jkğncliş~sfiçimde.•saplı,
I~9egini günü •. beklemedeyim .
. *'
*
·. eter kaııdığım geçici şeylere,
;onsuzluk isterim sonu gelmeyen
eulaşayımki öyle bir yere
...k göreyim hiç eksilmeyen! ... "
1

sahip olan Engin Gönül, toplumsal olaylara da değinmiştir.
düşkünlere yardım eli uzatmaları· için "Ver" isimli şiirinde
enin elini de görsün kardeşin,
i.fgün tesellisi, seni beklemek.
~zet hikisi, yavrun ve eşin,
fe bir de çıplaklık, açlık ne demek

*

*

*

önlünden kopanı haydi sen de ver! ... "
şiirinde kilise kapısında dilenen bir adama yardım edilmesini

ör, topal, paçavra yığını.
ayın ahbaplar bir kuruşu
:öklübir deva bu!"ı23
·Şa'.irih etrafında olup bitenlerden haberdar olduğunu göstermektedir.
ere bakmakla yetinmez, onların acısını yüreğinin derinliklerinde

fAdam" isimli şiirinde garip bir adamın bakışından, onun bütün hayat
ştır:

.e güzel söylüyor içini dışını,
ıisli hatıralar gibi · bakışı
"orgun, mütebessim ve dolu dolu"
ahanede yaşadıklarını da şiirlerinde işlemiştir. Hasta insan psikolojisi
Sabah" isimli şiirinde hastahanede ölen hastalar, ona
ştir:

"Hastahanede

Güneşin bakışları bu sabah yine süzgün
· elli, bizden bir yolcu uğurlamış olacak
ılımsı bulutlar, ağaçlar bile üzgün
Bir kaç saate kadar bakın kaçı solacak."
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güneşin bir an ewer doğup bu korkulu yere ümit saçmasını
oğuşun ilhamı olsun düşüncemize
mutlu hayatlara güneşli gün eklemek
~zdirmek korkuyu, korkulu yerde bize"

stahanede Akşam" isimli şiirinde hastahaneleri bir durağa, hastalan

benzetmiştir:

'

olcu durağında durmuş dinlersin;"

ede

ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu "Kimsesiz Geceler" isimli

.e eş var yanımda,

ne dost, ne yavru
cenin elinde solmuş iradem.
aşamakla ölüm arasıdır bu,
ükı1ta oyuncak1olmuş iradem ... "124
uriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal gazetesinde iki şiir yayımlamıştır.
, isimli şiirinde Türk milletini övmektedir:
:ihanda tanımayan acaba var mı bizi?!
. tan aşkı bizlere en başta, en kutsal din
arın i11ayetiyle ba,basıyız tarihin!"

~~iyet". isimli şiirinde ise Türk milletini yüceltmiştir:
anrının kudrepfüi ilk önce tanıyan biz
er yüzüfiil~''tarihten önce Türkün izi var.
,.iziın o kadar şanla dolu. ki geçmişimiz."

u gün Türk milleti için başlayan mutlu düğün!"
"

;et" .isimli şiirinde cumhuriyeti Türk milleti için bir düğün olarak
ştır:

arikası meydanda yapılan son düğünün."
O'Ji yıllarda Kıbrıs'ı ziyarete gelen üniversiteli öğrencilere ithafen şiirler
Türkiye' deki
olmadığını, bu vatanın da Anavatan'ın bir parçası olduğunu söylemiştir:

:lam" isimli şiirinde öğrencilere Kıbrıs 'taki Türklerin,
''Toprağı da Türkündür, Türk kalbi çarpan yerin,
Türkün sesi boğulmaz var oldukça AY-YILDIZ ...
:;1v.fanasını ezelden sildik mesafelerin,
Aynı duyguyla çarpar Türk kalpler ta ezelden.
Bizim de babamızdır ATA'mız İNÖNü'müz; "
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)'Uk~~aki "Sel.am'' jsimlL şiiri jle aşağıdaki "Son Arzu" isimli şiirinde
;Türklerle; Kıbrıslı.Türklerin ortak yönlerini sıralamıştır:
. i±lif~6ile.ta'·~i~ıc1~n··gay~Ji§ar ... '' 125

'~Jff

~ıe~~)~lirlerini/e "Anavatan" ı bir "anne"ye, "Y avruvatan"ı
:ı:ızetmesine yazdığı şiirlerle Engin Gönül de katılmıştır. Fakat şair,
farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. "Selam" isimli şiirinde anne
ıa İnönü'ye, çocuklar ise, üniversiteli öğrencilere.benzetmiştir:
"ANA-EVLAD sevgisi aynı duyguyla titrer,
Mümkün mü.aziz Ana sükut etsin böyle gün,
anın kucağı ki Evlad'a en salim yer!
*

* (

*

elam bizim, ezeli, sevgili ANNEMİZE!
elam, babaların en asili İNÖNÜ'ye
ey iftiharımız KARDEŞLERİMİZ, size,"
u" isimli şiirinde Türkiye'ye dönen öğrencilere şu dileklerde bulunur:
elamlarımızı unutmayınız,
ep bunu diliyor nemli bakışlar.

sret aşkımızı körükleyen hız,
~}anılarımızı unutmayınız,
· gün yüreklerde aynı sızı var! 126
şiirde Kıbrıslı Türkler, öğrencilerle Anavatan'a bir armağan gönderir:
'

albimiz sizinle gidiyor yurda.
inancımıebize saadet!
r;'ft'ay;r öksüz değiliz burda,
:bimiz sizinle gidiyor yurda,"127
m" isimli şiirinde akşamları ayrı kaldığı vatanına (Anavatan) özlem
akşam tutuşuyor gözlerimde vatanım
akşam onun için dalarım ufuklara ...
· dan gibi kavrar, sıkar beni her yanım;
üm bir kış gecesi, fırtınalı, kapkara."
ca vatan özleminin yeniden canlandığını "Yine"

isimli şiirinde

z dağlarını gördüğüm yurdum
şanı olunca yine kudurdum
mda hasretin kasırgası var
me çarpıyor coşan dalgalar!"
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ursa'da bir camiyi gezerken camide bulunan billur avizenin, eski
ettiğini veavizenin o zamanları bize yansıttığını şiirinde işlemiştir.
(sesfve kanat şakırtısından
.'urbir avize Bursa'da zaman"128

yukarıda verdiğimiz "Bursa'da Zaman" isimli şiirinde anı avize
Gönül'ün "Ayasofya" isimli şiirde ise zamanı çan
da Haç' ın üstünü sıvamışyeni zaman,
da avize olmuş işte asırlık bir çan!"

'I
\

Şiir Tahlilleri 2, 8. Baskı, İstanbul 1997, s.81-82.
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,NEVZAT/YALÇIN
/'{{ii

\'Ji . . .(1~26-) .

. . . .•. .• ·. ·

"'tasab~sıı~dadoğdu. ff:enüz daha lise 9ğrencisi iken şiir dalında
'\~evzat 'YalçınTürkiye'deki yüksek öğrenim günleri.ve sonrasında
Jirrnüştür. >Doğan Sarp takma adlL şiirleri . de vardır. Türkiye'ye
'~. yurt dışında türlü görevlerde bulunan Nevzat Yalçın, 1970'te lise
~ üzere gittiği Almanya'nın Halver kentinde yerleşmiştir. Eşiyle
eki kültür sanat etkinliklerinekatkılarıylatanınırlar.
lğu gibi Kıbnsıla da hiç ilgisini kesmemiş, yurt özlemini, her yıl bir
rıs'a gelerek, dizelerine sindirerek gidermeğe çalışmıştır. Okul öncesi
ençlik yıllarınınanılarını dile getiren· iki kitabı bu duygunun en somut
eğin türlü yerlerde yayımlanmış denemelerini, sanat yazılarını bir
işüncesindedir.
~: A Sokağı. (1969), Güneş ve Adam (1977).
Eski En Uzak (1988), Da/ıa Yeni Daha Yakm. (1991)" 129

çeşmeden su dolduran kızlar ve onları izleyen delikanlılar
ca o zamanın toplumsal yapısına da yer verilmiştir. Çeşmelerin
ıa.yeriolduğu anlaşılmaktadır.
eden. şu}doldurmaya geldiklerinde, delikanlılarda çeşmenin civarında
..:dan.far' çeşme başında birbirlerinigörecekleri için heyecanlıdır.

-"Köyde Kızlar" şairi A. Yakar'a-

am yine kızlar suya indi,
dalı gönüller heyecanlı;
ün yüzlü sekiz on delikanlı,
este adımlarlagezindi.
ül rengi ağızlar su taşında,
:illur gibi kıvrak dökülüşler,
azan da.fısıltıylagülüşler,
böyle geçer çeşme başında!
I.cilt 28 Şubat 1950 s.3

bns Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
an, Ankara 1997, s.307.
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çölde gurup vaktinin kızıllığını bir yangın yerine benzetmiştir. izlediği
çöllerde büyük aşk yaşayan Leyla ile Mecnun'u hatırlatmıştır.
sına kavuşmak için kendisini çöllere· vurmuştu. Şair de,. Mecnun gibi
eşten nasibini. alarak bir hayalin. peşine. düşmüştür. Yıllarca o hayalin
ak

kendisini feda etmiştir. Geriye sadece büyük bir aşkın simgesi olan
kimsesizlik duygusu da hakim. Çünkü gelen "gölge

ynı Hikaye
e yanar kimse bana ateş-i dilden özge
açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı"
Fuzuli

çöl ki ne toz pembe fecirler
bbim, ne de akşamlarıvardı;
çöl ki alevlendibütün yer
~yreylediğim,böyle diyardı!
cnun gibi içtim ateşinden
da denen esrarlı şarabın;
· erce ve yıllarca peşinden
:gar gibi koştum o serabın\
:tum da yıllarcaİLAHİ
ruh olarak uçtu visalin;
çöldü kalan, namütenahi
çöldü kalan; aşka misalin!
cim, gene bir tozlu gıcırtı. ..
,q gerinir sanki kapımda;
böyle gelenler gece vakti?
.dir şu gelen gölge misafir?
:fde gelen; "bad-ı saba"dır

l.cilt 31 OcakJ950 s.3
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.anıil:ile. evladıff aşkla .···ilgilf konuşmalanrıı .···.arilatılmıştır. Şair. "Sevda"
-~k~tl~ p~nun bir :"a.şk hastalığı'' olduğunu, .. bu hastalığa yakalananların
uis~yl~miştir. Beydada ayrılık adeta mukadderdir( Ferhad'ın Şirin'e
• :ıan\ clelmesi, l\ı1ec11un'un Leyls'sına kavuşamamasl gibi. Şair de
a. füıyolda ölınenirı ''hakiki aşk" olduğuna inanmaktadır.

-Dostum Semih Samit Umar'a-

söyle kuzum, gel bana bahset kederinden
:wen sarı güller gibi, solgun, neden öyle?
·~~t bana ahın niye çıkmakta derinden?
,.ı.t dediniz, anlatayım derdimi anne .
.em ki neden kalbimi sarmış heyecanlar?
beni sarsan bu sebepsiz heyecan ne?
izli emel doğmada akşamla içimde
çocuk ufkumda benim, bir gezinen var;
gibi herşey bana bir başka biçimde!
eyle bak(p halime, "Sevda!" dedi ablam;
stalığın ismi mi sevda, neye derler?
cUU1eciğim, şimdi de gönlüm doluyor gam!
ki seven, mutlaka hicrana düşermiş! ·
diyerek düştü de sahralara FERHAD
ıınce ne. s,µsmuş, ne arzusuna ermiş ...
ti'tuhif derde düşenler neden ağlar?
A diye can verdi mi l\1ECNÜN acısından?
A diye, LEYLA. diye seslendi mi dağlar?
a, bir uzun gurbete benzer ki ölür de,
!t dilemez yolcusu, feryadına rağmen
A ile 11:ECNÜNgibi sevmekse kaderde ...
L.ctlt 14 Ocakl950 s.3
l.cilt 7 Şubat 1950 s.3
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köpüklerinden doğduğuna inanılan· Afrodit; güzelliği ile dillere
tanrıçadır. Şair, rüyasında gördüğünü bu güzeli anlatmıştır.

ipin senenin oyduğu solgun, sıra taşlar
in senelik efsanenin sırrını saklar.
kubbe ... Örülmüş nasıl ottan ve yosundan
ş bir akis Afrodit'in kahkahasından!
föavz-ı hayal oldu sular ... Akmada yer yer
· . kahpenin ÜÇ bin senelik şanını söyler ...
· 'eyle küçük bir taşı durgun suya attım!
· kınca bir arzuyla.suyun seyrine yattım!
eyle gerinmiş gibi hep halkalanan su;
ikçe yayılmış gibi hep dalgalanan su.
halka asır oldu; yavaş arkaya kaydı.
gınca nazarlarla gözüm onları saydı.
ıkça gözüm, mazi denen aleme daldım
hazla bütün derdimi ummanlara saldım.
(

aki uyandım yine, neyi gördüm

. şımda meğer ben o güzel kahpeyi gördüm
ırdüm de bütün gönlümü bir şerare sardı
·şımda evet, Afrodit' in kendisi vardı.
bin sene evvel gibi idi kaltak, yine zinde
'·zler de sulanmış gibi şehvet denizinde!
, sarı.JaçJar;d'a çözülmüştü bağından
ka.iılı tebessümdü uçan ..... Al dudağından!
.kiyle kudurdum da tutuşmuş gibi yandım
·.an ona ersem diye çılgınca uzandım
:yhat, ben uzandıkça o tekrar suya daldı
imde, hayalimde güzel gölgesi kaldı ...
l.cilt 17 Ocak1950 s.3
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,,.. . rğ~ı:•~#dirme:

.:m)şti!cltj1gazete)siııdeyayımlanmışdört şiiri bulunmaktadır,
i~i@i'!}r::iira~. :;.;~:\~eyle\ }ı1adın •. .•. aşka. idair .•. ···gôn1şlerine ve
'~ri11™~tir. i Şiirdtı;:~şk denilince aşkları • uğruna . · büyük felaketler
. an.: anlatılınıştır. Bu aşk kahramanları; Leyla ile Mecnun ve

>;·~··::~:·:·:·::i.·:(:::;'.\i:./.i?::::"-:::::::: . · ·: · - - :. -. •-. -:-:_L·_· .. · :- __ ·--.

ye'' \isinıli

şiirinde, Fuzuli'nin bir beyitinden yola çıkarak aşkı
\ştır. Çöl manzarası şaire, çölde büyük aşk yaşayan Leyla ile
tır.. Şair de, Mecnungibi aşk ateşiyleyanmaktadır.
airin eserlerinde Afrodit'teiı bahsetmemesi mümkün değildir. Şair
mında" isimli şiirinde durgun suyu izlerken Afrodit'i görür.
deniz köpüklerinden doğduğuna inanılmaktadır. Şair bu nedenle
ayaleder.
üzellik tanrıçası olarak tanınan Afrodit hakkında şu bilgilere
ODITE ( VENÜS c}Göz kamaştıran bir güzelliğe sahip olan
anrıçasıdır, Efsaneye göre dalgaların köpüğünden doğmuştur. Bir
ıi"ıs adası kıyılarında kıpırtısız olan deniz birden bire köpüklü beyaz
lendi. Bu dalga ile birlikte bir sedef kabuğu kıyıya vurdu. Sedefin
inden güzeller güzeli Aphrodite çıkmıştı. Beraberinde aşk tanrısı
ardı. Kumsalda yürüdükçe bastığı yerlerde renk renk güzel kokulu

an olan Horalar onları karşıladılar ve önce Aphrodite'ı güzelce
tuzlu deniz suyunu temizlediler. Uzun saçlarını örüp başını altın
üzerine tülden süslü elbiseler giydirip, boynuna kıvılcımlar saçan
.... a sonra onu ve oğlunu alıp Olympos'a çıkardılar. Olympos'taki
ünce hayranlıklarınıgizleyemediler.
ma Aphrodite güzellik ve aşk tanrıçası olarak Olympos'ta diğer
irlikt~tyaşamayabaşladı.
\elliği ile sadece tanrıların değil insanlarında gönlünü fethetmişti.
sevgi ve aşk tohumları serpiyor onlara neşe ve sevinç veriyordu.
zaman bu neşe ve sevinç aşk acısına da dönüşebiliyordu. Güzel
~ce insanlar ve tanrılar üzerinde göstermezdi. O tüm tabiata söz
·' tatlı bakışıyla kudurmuş dalgaları sakinleştirir, nefesi ile deli gibi
irirdi. Yeryüzünde her şeyi o diriltir, o canlandırırdı. Kurumuş
dırır, dünyayısüsler, güzelleştirirdi."130

al2/arkeoloji/aphrodite.html
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çın'ın Güneş ve Adanı isimli şiir kitabındaki "Güneş Ve Adam"
imat'tan . bu güne kadar gelen bir konu ele alınmıştır. Kendi öz
Batı kültürünü benimsemek. Bu düşüncede olanların yok olmaya
şiirinde şöyle anlatmıştır:
fğu' dandır kocaman güneşin her sabah yükselişi
\çocuğum, Batı'ya her ışık Doğu'dan gelir ...
erce yıldır böyle bu, sen de öyle bil.
ak bir adam, bir ikindi ...
arı, bastığı yerde, gövdesi uzar da uzar.
duğu yer ta Doğu'nun altın ufkunda, lakin adam,
'ya batan güneşe bakar mest, hayran.

*

*

*

a şaşkın, bakar ki uzayan gtHgesidir,
;ken Batı'da güneş batar, ıtı~ gölge kalır, ne adam!"131
· şiirinde Leyla ile Mecnun'un aşklarını ve aşkı anlatmıştır:
· Iden dağa, çağdan çağa. 'Leyla!'
landıkça, ateşten gömlek/
diğirıi bilmez mi ki Mecnun ·
andan beri koşmakta hala?
Leyla'lar, nice Mecnun'lar geldi geçti
sindeaynı tedirgin, yola düşmüş kalp
1µıu aşkın sonu gelmez kerameti?
···iri ardına binbir deli koşmaktalar.Y'''
[anndaki şiirlerinde peygamberlerden, onların mucizelerinden
~tiniştir. B4,.fşiiı;deh biri "İnsandan Tanrıya" ismini taşımaktadır:

ve

.bil'le Kabil öyküsü hala sürüp gider
eet mi var Cehennem' e ah, onca kan, hüzün ...
m kovar mısın bizi, Adem soyundanız,
vva'yı terkeder geliriz, yılmasın gözün.''133
'a, Doğru" isimli şiiri
aradeniz'in yeşil sularına karşı Köstence' den
enizi kucaklamak bir anda ilahlaşıp,
a da Musa olup elindeki asa gibi.
açmak Kızıl Deniz'lerden, tutsak düşünceden't"

ol

ıamlası" isimli şiirde şairin, peygamberlerle meleklerden söz ettiğini
f\tTer döker, sanki sual sormada Mükir'le Nekir,
135
$fir-i İsrafil' e benzer kadının ağlaması."

l Güneş ve Adam,

Hisar Yayınlan.Jstanbul 1997, s.22-23.

ı
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vardır. Bu ilginç düşüncesini "Ağaç Olmak"

t()prağa.gönıeceğiınellerimi
ır kök gibi salarak o~ parmağımı.
amTanrı'ya son dileğim
ak birçırtar gibi, yerden uzak."136

·. ··şanı

dudağından getirilmiş
.tre alevdir bu karanfil
macısmdan bunu bildi!"
137
l'·ı
· im'in yukarıdaki "Karanfil" isimli şiiri ile Nevzat Yalçın'ın
ocuğum'' isimli şiiri konu bakımından birbirine benzemektedir. Her
, gilinindudağından gelen bir hediyeyebenzetmiştir:
arin dudağından 'gelmez oldu
. . . güzelliğiyleeski karanfil.
He gül yaprağıve çiğ damlası?"138

, Bütün Şiirleri, Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kerman, Dergah Yayınları,
s.97.
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MEHMET (TAHİR) DOLUNER
(1930-)

.)ım Sütlüce köyünde doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'nde okudu. 1950'de
etinden 1973'te emekliye ayrılarak kısa bir süre serbest çalışmanın

ya'ya yerleşti.

dabaşladığı 'şiir dünyasından 40 yılı aşkın bir süre kopuk yaşadığı
a yurda kesin dönüş yapınca büyük bir tutku ile yeniden şiire sarıldı.
Tahir'in yirmi yılı aşkın bir süre içinde Kıbrıs'ı, bu toprakların
eğişik, kirlenmiş bulmasının etkisiyle izlenimlerini şiirlerine yansıttı,
:liştirdi; eski kalıplar içinde de olsa yurt sevgisi ile toplumsal eleştirinin
:Il
yeni söylemlere ulaştı. 1974 sonrasının yöneticilerine haklı
rı bu türden şiirlerini, gençlik yıllarından gazete/ dergi sayfaları ·
a birleştirerek ibret verici bir demet yaptı, okuyucuya sundu."139
Ian: Bu Vatan Bizim (1995) Ah Toprağını (1996), Toz Kondurmam
iYuvasız Kuşlar (1997), Sarı Lôle (1997), Gökkuşağı (1998), Toprak
Sevgilim Kara Saban(1999), Sevda Seferi (1999), Sevda Yolunun

~~izlik · içinde bağrındaki hıçkırıkları birilerine duyurmaya çalışmıştır.
~derleri onu bulmuştur. Bundan dolayı yakınmaktadır.
,,,.,

'o,,,.~

ığrımdaki Hıçkırık
-Okuldaşıın Mutallib'e-

itsiz feryadımı kime işittireyim?
rindir ıztırabırtı bana acıyın deyim,
e durupta desem "içimde yangın vardır"
esemki "zavallıyım, yaralı bir haldeyim."

¥ meşakat

alemi, ey ızdırap dünyası,
ana mı ihsan ettin bu acıyı bu yası,
iu.benim feryadımdır, bağrımdan kopan feryat
sanma bir rüya sanma şair rüyası.
1µnu
det perileri kaplamıştır her yanı,

ni bir renk bürüdü bu sevinsiz cihanı
de benim gönlümde bir ızdırap yarattın,
, bu harap gönlümün vefasız kahramanı,
4.cilt 9 Eylül 1951 s.2

brıs Türk Edebiyatı"

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür

, Ankara 1997, s.402.
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jstikliil . gazetesinde

)(>p.olunir'i§

i Hıçkırık"

daki

. · . isimli

şiiriııde

yayımlanmış bir şiiri
arkadaşına yalnızlığını

o günler yok olmak için
liyar edip bu topraklardan
belasız yurt·bulmak için
ınuyoruz ta ıraklardan"140
göç eden Doluner'in şiirlerinde vatan hasreti. ön plana
stralya'.da molohiya kokusunu duyunca neler hissettirdiğini
a'" isimli şiirde anlatmıştır:
du çiğerime o şahanekokusu;
en Melburun'un ara s0kaklarında;
r·
.
.
-

.•

*

*

. *

.

()turanlar yurdumun insanıydı;
de halis muhlis bizlerden birileri;
ohiyacılık.en b~lirgin yanıydı;
rıslı Türklerin uzun zamandan beri.

*

*

*

*

:uyla hasretlik yer eder ta içimde;"141
eKıbrıs ağzında kullanılan.kelimelere de sıkça yer vermiştir .
.lg-qr :Vilavı" isimli şiirinde.bullili pilavıı anlatmıştır:
ı,ı...

.

küçük bir bullinin kazana düşmesidir;
143
canlı kazanda pişmesidir, ·
rdı Sudan Bir Mişaro144 Ölüsü'' şiirinde bir kertenkelenin çalılar
atmıştır:
an çıkardı sudan bir mişaro ölüsü;
an da çıkarırdım bir pallura145çalısı;"146

Doluner, Bıı Vatan Bizim, Lefkoşa, 1995, s.29
I)oluner, ToprakXokıısıı, Lefkoşa, 1998, s.33
(likten sonraki durumu.
Dahmer, Bu Vatan Bizim, s.88
:ele.
Doluner,Bıı

Vatan Bizim, s.88
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.ondurmam Yurduma" isimli şiiri
147

nca en hızınla değneği lingiriye;
dm sevincinden kaynarken o lingiri;
"matsas" hem de "götsas"148 sözünü duya duya;
nden, sevincinden inletirdin her yeri."149
ektebi" isimli şiirinde maziyi anmıştır:
o bir zamanların lpsillat ilk Mektebi!
ar gibiyim hala, bahçende yalınayak;
petten kaçışımın varmış meğer hikmeti,
ive hatıranı bir ömür boyu sayıklamak."151
içinde aşk şnrıne rastlanmazken, aşkı anlatan şiirlerini Sevda
ve Sevda Seferi isimli kitaplarda toplamıştır. Sevgilisine karşı neler
(Olup Çıktım" isimli şiirinde şöyle anlatmıştır:
ıkça gözlerine büyülenir benliğim
:r gün bir renge giren şahane gözlerine.
· o karşında bulunan ben değilim
başka kişi gelir, durur benim yerime."1.52
r

n hemen hemen hepsinde şu konular işlenmiştir: yurt sevgisi, doğa,
vre kirliliği, memleketin durumu ve insanların değişmesi.
yerel unsurlara çok yer vermiştir. Şair adeta şiirleriyle Kıbrıs'ı
s'ı aı}!atmalttadır.
,ırtda yer alan şiirleriyle İstiklal gazetesinde yayımlanmış şiirini
gazetede
yayımlanmış şiirinin daha hissi olduğunu

oyunu.

.; çelik çomak oyununda söylenen bir tekerleme.
'rDoluner, Toz Kondurmam Yurduma, Lefkoşa 1997, s.54.
ıün eski adı.
·rDoluner,Gökkıİşağı, Lefkoşa 1998, s.15.
r Doluner, Sevda Yolunun Yolcuları, Lefkoşa 2000, s.31.
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iyi., <• /(1930-)
19}0 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğreniminden
ıııl)airesi'nde kısa bir süre çalışmıştır. 1956'da Türkiye'ye giderek
şmıştır. 1978'de Uluslararası Amerikan Kalkınma Teşkilatı'ndan
:a.J.eriAnkara'da yaşamaktadır.
ya ablası rahmetli Pembe Marmara'nın etkisiyle başlayan Selma
insan.ve doğa unsurunun ön planda olduğunu görürüz. Kıbrıs'a çok
en şiirlerinde sözcük olarak Kıbrıs yoktur. Uzaklarda hayal edilen,
vardır. Ayrıca Anavatan'a ve Atatürk' e duyduğu güçlü sevgi bazı
oluşturur.
uf un Halkın Sesi ve Bozkurt gazetelerinde şiirleri yayınlanmıştır.
· lerini 1987 . yılında Bir Rüzgar Esti Denizden adı altında bir kitapta
(Saygın), ~~cdet Evliyagil'in sahibi olduğu Ajans Türk'te şiirler
: Resimler (1990?), Bir RüzglirEsti Denizden. (1987)

için bir bilmeceye·dönüşmüştür. Şair kendinde değildir. Duygularını
aci,~dir. B:iıtünolanlara rağmen hayalkurmaktan kendini alamaz.
:C:t(/-_ ··.-·,.~w

a damla akan gözümden gece
taba da sitem eder gibiyim.
, sevgi; saadet her şey bilmece
.· ki kendimden başka biriyim
etaba da sitem eder gibiyim!...
ıgarenkümitler sığsa engine
raller derindir korkmaz bitmekten.
kadar acizim şu anda yine
di hislerimitahlil etmekten
-~aiıer derindir korkmaz bitmekten!
3. cilt 130cak 1951 s.:

-Başlangıçtan Bugüne-, KKT.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını,
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başladığını

anlatmıştır.

Sonbahar

mevsimi

ile

:y kaybetti artık gözlerimde rengini
a huzursuzluk yine yapraklar sarı
~ rüzgar boğarken buğulanan engini
[dolu gönüller selamlar son baharı ...
3.cilt 29 Aralık 1950 s.2

düşünceleri

darmadağın

olmuştur.

Hayallerle

yaşamaya

ül yine serseri pervasız düşünceler
alimde ufuklar rengini almış gibi
~enler.in koynunda uyuyorken geceler
anlanan gözlerim hülyaya dalmış gibi...
3.cilt 29 Aralık 1950 s.2

ilesinde yarattığı sevgili ile konuşmaktadır.

kimsin dersem şaşma sevgili
ol tanımıyorum seni
. __edersen gönlüne dökülen
tYeşilırmak varmış
;/da coşkun çağlarmış!
:her vakti kuşlar gibi öten
sinde sevdaya rastlanmazmış
dece sırrına erebilen
ilyalara dalarmış! ..
yalimde gördüm ki karanlık
kaklar gibi gözlerin varmış
olculara pek darmış! ...
3.cilt 5 Ocak 1951 s.2
85

fr Değerlendirme:
Saygın'ın

İstik/iii

gazetesinde

yayımlanmış

dört

şun

fası Pembe Marmara'nın tesiriyle şiir yazmaya başlamıştır. Dedesinin,
inn ve kendisinin şiir yazması şiir yazmanın onlarda irsi olduğunu

ara'nın yukarıdaki "Ben Deliyim!" isimli şiiri ile Selma Saygın'ın
imli şiirinin konularının aynı olduğu görülmektedir. Her iki şair, deli
.. ekten çekinmiştir!

ara'nın ve Selma Yusuf'un annelerinden ayn kaldıkları
relerine duydukları özlemi şiirlerinde dile getirmişlerdir. Pembe
.simli şiirinde:
· e!' diye inledim hayalindegözlerim
kla boğuldu boğazımda sözlerim
yaklaşamadan bükülmüştü dizlerim
ğun beni bitmez bir derde saldı anne!... "

156

aygın ise1"Anam" isimli şiirinde annelerinianlatmıştır:

saçlarım
çocuğum yine de"
ş

157

~irler, (1944-1984), Yayıma Hazırlayan: Selma Yusuf Saygın, Büyük Meclis
a 1986, s. 22.
'lr Rüzgar Esti Denizden, (Şiirler), Şahin Matbaası, Ankara 1987, s. 25.
¢., s. 105.
Resimler-Şiirler, Özyurt Matbaası, 1990?, s. 57.
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Ierinde . işlediği konularda benzerlik olduğu gibi, şiir isimlerinde de
·· dir.' Selma Yusuf un İstiklal gazetesinde yer alan "Dün Bugün"
armara'nın "Dün-Bugün" isimli şiiri aynı ismi taşımaktadır .
.tacı' diyene katılarak güler de
eyninden hastasın aklın yok senin derdim
inbir eğlencede yarın başka bir yerde
gibi cıvıldarken inanın yoktu derdim.

n:
mdan daha acı bir zehir: var içimde
um kahkahalarını birer hıçkırık oldu
&at dün başka idi' bugün başka biçimde
'"'e sevinç yerine kalbim hüzünle doldu."158

ijnya

Varmış"· isimli şiirinde

dünyanın

yükünü

aklını

atarak

ştır:
Ii dana gibi dôrt döndüm
ter tepindim
mı yoldum
e koydum
idı da olmadı
geldi birden
, aklımı attım

.a

_(:)Hİ

bil~ ağır gelmektedir: ·

ğır gelirim kendime bazen
şkaolurum
yorum.
deli gibi oluyorum omuzlarım. ..
arım yüklenir sırtıma asıl

ag.e., s.103.
n, Resimler-Şiirler, Özyurt Matbaası, 1990?, s. 13.
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'{di~lf.;'.~

ite!\11<deııleri "i.yan" isimli şiirinde bulınaktayız

.,.· afdelimine

Yönütı.~
C>f}::..•/
l~~~rii . '·

ii

;~]{ahkahası.rüzgarın
i·.kôtülük
·aofaş
asıffigelir
>161

Saygın, Resimler-Şiirler isimli şiir kitabındaki şiirlerini yaptığı
uygu yanında:;onlan görselliklebütünleştirmiştir.

Bir Rüzgar Esti Denizden, (Şiirler), Şahin Matbaası, Ankara 1987, s. 16
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HARİDFEDAİ
(1930-)

rürk• Lisesi'ni (1949), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü (1953),
si Türkoloji Bölümü'nü (1960) bitirdi; Baf Türk Koleji ile Türk
e . öğretmenlik, Eğitim Dairesi'nde Müfettişlik; Kıbrıs Radyo-Yayın
ak Radyo-Televizyonu BRT'de, Kamu Hizmeti Komisyonu
ilik yaptıktan sonra 1988 yılında üst kademe yöneticiliğinden kendi
.ynldı.
u yana Kıbrıs Türk kültürü ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
yazıları Kıbrıs ve Türkiye dergi/gazetelerinde yayımlanmakta;
ülkelerin sempozyumve kongrelerde bildiri olarak sunulmaktadır.
i'rıin şiirl~, uğraşı l 940'lı yılların sonlarında başlar ve günümüze
ak belli ;sayıdakilerin dışında şiirlerinin çoğu son yıllara değin
Toplumsal eleştiri ve taşlamalarında Ahmet Peykan takma adını
lardan -itibaren şiirlerini, daha sık olarak, Kıbrıs ve Türkiye
yayımlamayabaşlamıştır.
lna, · geleneksel Türk şiirinin kendine özgü iç ahengine, sözcüklerin
··' tınısına özen gösterir. İmge yüklü dizeler yerine açık ve şiirsel
. Seslendirdiği zaman "ses" vermeyen şiirden uzak durur; şiirin her
:l söyleyiş ve musiki olduğuna inanır. O'na göre iyi bir şiir olmanın
irlikte kültür birikiminden, titiz ve uzun bir çalışmanın yanı sıra,
· çok iyi bilmektengeçer. "162
Kibrıs'ta Masum Millet Olayı, (1956); Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi,
brıslı Aşık Kenzi Divanı, 3 cilt, (1989, 1993, 1993); Rüh-i Mecrulı,
m Efendi'nin Şiirleri, ortak çalışma,{1993.)
tür iBakatı{igı'nın yayımladığı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları
>l,citafiliıda Kıbrıs Türk Edebiyatı bölümünü hazırladı ( 1 197)
fKoza (1997)

"Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
\}'lnları, Ankara 1997, s.403-404.
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ette sevgilisinden ayrı olan şairin duyguları anlatılmıştır. Sevgilisini
,şetmiştir. Ayrılığa bu yıl son vermek için ona çağrıda bulunmuştur.

bette İlk Sene
irleme geçen günler,
z aşkın bana eşti.
.peder beni dünler,
ıl ömrüm sensiz geçti .
.de. uzun geceleriµ,
· günler sene blur.
geçmişi hecelerim,
. il gelsen, gene ne olur?
.n1ık bir,gürbet yolu,
· iyor sağı solu.
er geçer hasret dolu,
1 senden ayrı düştüm.
l.cilt29 Mart 1950 s.3

ekleyiş anlatmıştır. Şair güne gün ekleyerek onun geleceği günü
le·söz,veren sevgili gelmemiştir.
<."

an günler geçti,
lmuyor hiç sesin;
ıkan dünler geçti,
daha nerdesin.
anla yanar gönül,
ıı senin hevesin;
' - ' anar gönül,
daha neredesin.
adan bekledim,
dilde hecesin;
lie gece ekledim,
· daha neredesin.
kendinden bir iz var,
. de duyulur sesin;
~ı:ıül de seni arar,
~ bilsin nerdesin.

Lcilt 18 Nisan 1950 s.3
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·~~:rıı~clifnıe: •· ·.

,!

f.stfklij.lgi.i.~tesindeyayımlanmış.•iki şiiri . bulunmaktadır.

'.f~~ HIWcı~.·şu~~:söylerrıiştir:···

''.Şiir be~m· . eski. uğrnşımdır ve
:4'0'h/ yılhınıı sorilaı-ına değin · . dayanır ..· · Ancak . yerli basına
it'Ifp.\~yıınlananlann · sayısı çok azdır .. Kendi beğenimden ·. geçmeyen
--~adım, onları hep kendime sakladım ve çabalarımı deneyerek
şiirlerini gün yüzüne: çıkarmamıştır> Gazetede yer alan bu iki şiir de
ğışiirler arasındadır.

e aradığını şöyle belirtir: "Aruz ya da hece olsun, aradığım, Türk
aheng' ti ve ben onu serbest dizelerde yansıtabilmeliydim. Başka
ç'ın Şeyh Bedreddin Destanı için yakıştırdığı "beste"ydi aradığım.
kurulmuş bir şiirsel yapıyla gidilebilecekti. İçerik, dizelere imge
~; ikincil sayılır: "fısıltıyla şiir söylemek kahreder beni vurgunum
mısralara." 164
lpekçeler, Başkacalar ve· Eskiçeler ismiyle üç bölüme ayırmıştır.
,ğu 1990 sonrası yazdıklarının bir bölümünü oluşturur. "165
inda eşi İpek Hanım için yazdığı şiirlere de yer vermiştir. "Bakalı"
Hanım'a şöyle seslenmiştir:
bir çile ipeğim; sen İpek Hanım,
tacı, nar tanesi, a canım!
dopdoludur her yanım.
. anında katmer katmer açan çiçeğim
i:ayna~ım, avuntum, uğur böceğiml'v'"
d.;,;ııtıfyanı sıra güncel hayattan da söz etrnıştır. Derviş Paşa
· ıyla · toplanmalarını "Kaldığımız Yerden" isimli şiirinde
dostum gidelim Derviş Paşa'ya ...
Likadaşlar orada. · ·
:, kahveler çoktan içilmiş
atır sorulmuş, bitmiş.
ır kapıda ...
tıyı vurdu vuracak.
et Bey yola çıkmıştır bile.
Kapısındaki evinden
taştan bina en çok O'na yakışır,
. . okuz yüz kırklardan artakalmış bisikletiyle ...
çanın dönmesinden dönmesinden,
perde perde zaman;
i yüzyılların gıcırtısı dır duyulan
•.
·
167
aksak. .. ağır aksak. ..
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Destanı" isimli şiirinde Anadolu topraklarında

yaşamış medeniyetleri

"Bine ,yetmiş biri eklerken tarih
Irkımın ayak sesleri uzaklardan ...
Yüzyılı henüz dönmüştü ki tarih,
.'fürk' e yenik düştü surların senin
O surları ki "muhkem" aşılması, ne mümkün ...
Ve Gazi Paşa'nın atları doludizgin
Boşalırken ta Afyon'dan İzmir'e doğru
Amansız takipcisiydik düşmanın hınç dolu
Akdeniz' e doğru tuttuk dizginlerimizi
Tanıktır öfkemize Kadifekale
Kordonboyu böyle cümbüş görmedi."ı68
kitabında eski şiirlerine neden yer verdiğini şöyle açıklamıştır: "Daha
ait bir şiir çizgimden bir fikir versin diye eskilerden iki tanesi kitabın
iştir. .Bunlardan ilki "Dostluk", 1950'li yıllarda, ben Gazi Enstitüsü'nde
Kore gazisi, bacağı kesilmiş, göğsü madalya sıralı, -düş kırıklığım
bir Anadolu çocuğunun Ankara caddelerinde koltuk değnekleri ile

T

0

169

esinlenerek daha sonraları yazılmıştı."
· "Sitem" ise Kıbrıs açmazında bir dönüm noktası sayılan 15 Kasım
e, Boğaziçi köylerine yapılan Rum saldırılarının hemen sonrasında o
arından doğmuştur."ı7o
tisimli şiirinde bir kızın ağzından Kıbrıs'ın tarihini anlatmıştır:
. «~.en, eskilerce "Cezire-yi Hadra"
enin "Yeşilada" dediğin;
Suyunu içip, ekmeğini yediğin,
Kıbrıs'ım
Yıl 1878
· · Anam, bir haziran bunalımında,
Hazine tın tın iken,
Doksan iki bin altın ağırlıkla,
Beni İngiliz' e gelin verdi.
O gün bugündür bağrımda evlatlarımın,
Boyunları bükük, kolları kırık döküktür."171
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Ii.AııtRi\.lVIADAN SONYEL
' ~ğ~iz
<!' ?·<··········,.·.,·<
()kıllu'riı (l932-)
bitirdikten
>..•..•••••.•....• ·.

sonra/ kamu •. görevinde çalışmaya
~biy~1>çalışmalanmn
gazete sayfalannaaktanldığını görürüz.
daI3afta yer alan ve büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep
Ürlerini bir kitapçıkta topladı, kitabın gelirini de Felaketzedelere
... şladı.
giltere'ye göç eden Sonyel, yüksek öğrenimini orada tamamladı ve
:k, · edebiyattan tam olarak kopmasa da, kendisini daha çok bilimsel
72

Bir Kalp Haykırıyor (1948), Canavar Toprak (1953)
·: "The Turkish War Of Liberation, 1973, Turkish Diplomacy,
n Armenians, 1985, Armenian Terrorism-A Menace The
unity,1985,, Türk Yunan Anlaşmazlığı, 1985.

i
geçiciliği bir·yaprakla ifade edilmiştir. Ömür bir yaprağın ömrü
ar sonbaharda esen rüzgarlarla
.. dallardan düşer. Yaprağın düşmesi
mesiyle her şey değişikliğe uğramıştır. Artık ne yağmurun sesi
Iann nazlı bir gelin gibi süzülmelerigörülür.
Hara.dönmeyiarzulamaktadır.

er, yeşil bir yaprak gibi soldu da,
· ·ar, asırlarınkurbanı oldu;
, , ta ufukların kalbine doldu;
· er, yeşil bir yaprak gibi soldu da.
~alardandöküldü ihtiyar bir yel,
demek değil mi bu hırçın ecel?...
, hey kahpe yıllar!Her şey değişmiş:
yağmurda bir ses var, ne de sularda;
'kenara çekilmişhep kuğular da
"ar, hey kahpe yıllar!Her şey değişmiş.
alar bir mezardı, çöktü ansızın,
parlayan yıldız, sönmez mi yazın?...
ar, hey kahpe yıllarnerde eskiler?
h)'dinmez bir elem ki, göklere gider...
4.cilt 6 Mayıs 1951 s.2
brıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür

n, Ankara, 1997, s.335
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Asya'dan neden ayrılmak zorunda kaldıkları anlatılmıştır.
nehirler kurumuş, tarım yapılamaz olmuştur. Kıtlık baş
in göç kararı alınmıştır. Bu topraklardan ayrılmak onlar için zor
pile gözyaşı döktüğünü anlatmıştır.

erin bugün anavatanları olan Anadolu'da yerleşmeleri Orta Asya Türklerinin

· uhfelif kollar halinde akın etmelerini müteakip başlar. Bu batıya akın tarihte
ye maruftur. Bu manzume işte bu büyük akından mülhem olarak yazılmıştır.-

yok, dinlenmek yok diye gürlediğimiz gün
· hangi orman biz'e vatan olacak;
abalı olmadan, silinmeden daha dün:
ük vatanımız, sessizliğe dalacak.
koynunda uyuklayan ey vatan, .
biz miyiz diye, seni kalplerden atan.
kınla yanan dudaklar susuz kaldı;
in sus olmuş; akmıyor artık sular;
.kurumuş bak, vadilerin alçaldı:
yeşillikler şimdi bir hayat arar.
koynunda uyuklayan ey vatan,
biz miyiz diye, seni kalplerden atan,
o gün donuktu, bir ölü gibi miydin?
urlarla hep giderken evlatların,
in kucağına yavaş yavaş eğildin,
bir damla yaş, sönerken feryatların.
nkoynunda uyuklayan ey vatan,
~' biz miyiz diye, seni kalplerden atan.
·.ek, bizce elzemdi, "Elveda!" dedik sana,
pir bakış fırlattık ağlarken için için;
le mahzun gibiydin, çekilmiştin yuvana:
sonsuz elem, en büyük ağrı, niçin?
! Uzağa akın!" diye gürledi dağlar;
kalbim geçmişi.ve geleceği ağlar.
3.cilt8Nisan 1951 s.3
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;ntıcu, jrıs~rı . ce~etlefr iile •.•· dolmuşt~r ..•.• Ş~r va.lışetle dolu
ı~eye,
olınadığınl söylemiştir ..• Şiirde bu topraklar için
ıraklarda >yaşanan vahşetin bir .·. parçası olmayacağını

<lr~~r

'ermeyeceğini söylerken, kaçınılmaz sonun toprak olacağının
. ölüme koşmak yerine, .· vakti geldiğinde kara topraklara

işte vahşet, işte mezarlık;
:lle,. bacak ve cesetle dolu;
.vrak yollar, ölümün yolu:
işte vahşet, işte mezarlık. ..
ru topraklara bir damla al kan
yüreklerden, sönerken bu can?
için ölmek iyi mi-dersin,
başka vatan ve bir başka in?
avuç toprağın kıymeti nedir?
acık al kan yere damlasa,
şla beraber kalp de ağlasa,
.a.temle altında durmadan erir.
:w·damlaal kan bu topraklara?
·ili" ki vahşetin oyun meydanı,
ar ki ölümün bir küheylanı,
,ir damla al kan bu topraklara?
benden isteme, çünkü kanım yok;
ölmek ise bence olamaz:
Ise de soğuklar söner mi bu yaz?
benden isteme, çünkü kanım yok.
eni yutacaksın, bunu bilirim,
ki pençene düşmeyecek dirim...
3.cilt 18 Nisan 1951 s.2
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tabiatın

ölümünü

seyretmiştir.

Baharda

canlanan

tabiat,

plür, yeşeren yapraklar sararır, güller solar.
'çeresinin kenarındaki ağaçta kurmuş iki yapraktan biri rüzgarla
i son yaprağı kurtarmak için şair avuçlarını açar. Yaprağın avucunun
p mutlu olmasını arzular, fakat rüzgar o yaprağı da dalından
atmıştır.
andığında penceresinden ağacın dallarının bomboş olduğunu görür.
skoca ağaçta tek bir yaprak bile kalmamıştır.
ırakla insan ömrü arasında bir benzerlik kurulmuştur. "Ey bir yılın
ibi soldun" sözlerinden bunu anlamak mümkün.
doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Kara toprak bütün canlılar için
plduğm. u anlatılmıştır.

uyan Yaprak

·

ı'

am, seyrettim yine bir Eylül rüzgarını:
taraf kırık dallar ve yaprakla dolmuştu,
çelerdeki güller bir kokuyla solmuştu,
at, bu yel altında bir kasırga olmuştu;
ettim ta uzaktan bu korku diyarını:
düm maviliklerde sonbahar rüzgarım ...
;eremden uzanan ihtiyar bir ağacın
ış dallarında son iki yaprak kaldı;
ardan birini.de esen fırtına çaldı
ı:ı kalan yaprak da kalbime korku saldı;
em ki yolculuk var, faydası ne bir tacın,
.ekkorkusu varken içinde her ağacın?
, ey son kalan yaprak, avuçlarıma sığın,
eyen bakışların bir lahza sükünbulsun;
·· lmüş yüreğin biraz ümitle dolsun;
at senin için de bu an sevinçli olsun,
·at yazık ki uçtun, bir külçe gibi yığın:
demiştim ben sana, avuçlarıµıa sığın.
gün yine uyandım, fakat pencerem boştu:
bir yılın yaprağı, bir ömür gibi soldun;
vilerin kalbine fırtına gibi doldu:
ık! Değerleriyle simsiyah toprak oldun;
hun, bir taşkınlıktı, maviliklere koştu:
.bahleyin baktım da eski mekanırrboştu.
ıırudun ey yeşillik, ey baharın yaprağı!
~fmak, herkes içindir bu karanlık toprağı.
3.cilt 3 Mart 1951 s.3
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adan Sonyel'in İstiklal gazetesinde yayımlanmış on şıın
n şiirden dördü yayımlanmışolan şiir kitaplarında yet almamıştır.

yaşında iken Bir Kalp Haykırıyor isimli şiir kitabını çıkarmıştır. Bu
kitabı çıkarması takdire şayandır. Şiir kitabının önsözünde şair, bu
şöyle anlatmıştır: "Günlerin bir çağlayan gibi eriyip kayboluşu,
.l>i gözden silinişi ve yılların da bir rüzgar gibi esip geçişi beni, BİR
OR.. .isimli şu küçük hayalı şiir kitabını meydana getirmeğe sevk
gün kalem ile kağıdına göz yaşlan akıtırken birden bire isyan
en acayip fakat tatlı kelimeler, manası güç anlaşılabilen fakat
ve pek hayalı fakat her kalbin hissini uyandıran fikirler, mevzular,
n · melodinin ilk nağmeleri altında, bu karanlık, ışıklı ve hayalı
~esirine kapılarak coşan, taşan, yapan, yıkan şairi, ey okuyucular, eğer
tesirli mısralarda yanlışlıklar yapmışsa, affetmek size kalır; çünkü o
en ve ihtiyatında -olmadan, bir ilham dünyasının siyah bir buluduna
,, 173

yazıda sanki Servet-i Fünün şairlerinden birinin şiir görüşünü okur
filler Ülkesinde" isimli şiirinde şiir yazmaya nasıl başladığını şöyle
,/

t>rdüm hayallerimdeparlayan bir yıldızı,
gitmek istedim, bırakmadı bir sümbül...
ünden itibaren sarıldımkalemime." 174

ia

~f Okulu'nda

okumuştur: "İngiliz Okulu'na gittiği sıralarda bile bir

;ı.~, istida ve diğer yazı işleri ile meşgul bulunarak, okul masraflarını her

;a gayret etmiştir."175 .. Şair, İngiliz ve dünya şairlerini böylece daha
· firsatı bulmuştur. Şiirlerinde yabancı şairlerin isimleri görülmektedir.
."Hayaller "Ülkesinde" isimlişiiri

· e 'Bayron', ne 'Şeyikspir' ne de 'Kits' bu dünyada
··,;rmemişti belki de böyle güzel bir ada;

*

*

*

*

mamıştı COSER'ler, çizmemiştiMihael,
ünkü orda hükümdar yal;nız yeldi yalnız yel."

176

pier" isimli şiirinigösterebiliriz:
ular bir ismi söyler, kuşlar o ismi anar:
OMEO ve JULİET, ROMEO ve JULİET,

*

*

*

*

imdi yalnız göklerde duyulur iki isim:
OMEO ve JULİET, birleşen iki cisim." 177
Sonyel, Bir Kalp Haykırıyor-Şiirler- M. Fikri Basımevi, Lefkoşa 1948, s. 3.
Sonyel, Canavar Toprak, H. Cahit Kitabevi, Lefkoşa 1953, s. 3.
Sonyel, Bir Kalp Haykırıyor, s. 7.
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fr Değerlendirme:
Sonyel'in İstik/dl gazetesinde yayımlanmış on şıırı
:ı;t; on şiirden dördü Y,ayımlanmış olan şiir kitaplarında yer almamıştır.
altı yaşında iken Bir Kalp Haykırıyor isimli şiir kitabını çıkarmıştır. Bu
şiir kitabı çıkarması takdire şayandır. Şiir kitabının önsözünde şair, bu
dığını şöyle anlatmıştır: "Günlerin bir çağlayan gibi eriyip kayboluşu,
gibi gözden silinişi ve yılların da bir rüzgar gibi esip geçişi beni, BİR
OR . .isimli şu küçük hayalı şiir kitabını meydana getirmeğe sevk
)

, bir gün kalem ile kağıdına göz yaşları akıtırken birden bire isyan
bazen acayip fakat tatlı kelimeler, manası güç anlaşılabilen fakat
ler ve pek hayalı fakat her kalbin hissini uyandıran fikirler, mevzular,
. Bu melodinin ilk nağmeleri altında, bu karanlık, ışıklı ve hayalı
.d•• tesirine kapılarak coşan, taşan, yapan, yıkan şairi, ey okuyucular, eğer
ve tesirli mısralarda yanlışlıklar yapmışsa, affetmek size kalır; çünkü o
eden ve ihtiyatında olmadan, bir ilham dünyasının siyah bir buluduna
ştır." 173
· yazıda sanki Servet-i Fünün şairlerinden birinin şiir görüşünü okur
aya.Iler Ülkesinde" isimli şiirinde şiir yazmaya nasıl başladığını şöyle

Gördüm hayallerimdeparlayan bir yıldızı,
na gitmek istedim, bırakmadı bir sümbül. ..
günden itibaren sarıldımkalemime." 174
iliz Okulu'nda okumuştur: "İngiliz Okulu'na gittiği sıralarda bile bir
e, . istida)ve diğer yazı işleri ile meşgul bulunarak, okul masraflarını her
'~a!\]ayref etmiştir."175 Şair, İngiliz ve dünya şairlerini böylece daha
fırsatı bulmuştur. Şiirlerinde yabancı şairlerin isimleri görülmektedir.
"Hayaller Ülkesinde" isimli şiiri
''Ne 'Bayron', ne 'Şeyikspir' ne de,;Kits' bu dünyada
Görmemişti belki de böyle güzel bir ada;

*

*

*

*

Yazmamıştı COSER'ler, çizmemiştiMihael,
Çünkü orda hükümdar yalnız yeldi yalnız yel."

176

ipler" isimli şiirinigösterebiliriz:

"Sular bir ismi söyler, kuşlar o ismi anar:
ROMEO ve JULİET, ROMEO ve JULİET,

*

*

*

*

tiŞimdiyalnız göklerde duyulur iki isim:
ROMEO ve JULİET, birleşen iki cisim." 177
Sonyel, Bir Kqlp Haykırıyor-Şiirler- M. Fikri Basımevi, Lefkoşa 1948, s. 3.
Sonyel, Canavar Toprak, H. Cahit Kitabevi, Lefkoşa 1953, s. 3.
dan Sonyel, Bir Kalp Haykırıyor, s. 7.
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j~~~artarda;~¥'~~ız1'u~ar.ıa,
ştımEllOS'u, A.leksaıider Selkörk'le;
tODİT'ibulmuştum topraktan kucaklarda
· · ek istemezkenben, PLATO gelmişti dile."178
ı.

.edilmiş bir ada, terkedilmiş bir insan,
179
hatta rüzgarlarla bulutlar;"
••

•ş

aşı'' isimli şiir\erim\e bir ha-ya\i atla-yı anlatmıştır·.
:1.2.ın sezdim ki ben alınmıştım bu yerden;
tlaşmıştım sanki o hayali şehirden,''180
etkilendiğini

ismını

şiirlerinde

sıkça

kullanmasından

Ülkesinde" isimli şiiri
e 'Bayron', ne 'Şey~kspir' ne de 'Kits' bu dünyada''181
i şiirinde Byron\ dan söz eder:
ıayron' haykırdı:. -MetruRll hıçkırdı bulut, yağmur."ı82
asret çekmekle bu gün BA YRON'ların dününe."183
YHaykırıy. or" isimli şiirinde şair kalbindeki duyguları haykırırken;
'\·,?·'

-

:dett ey hkyatsız ruh, sen misin bu ağlayan?
·;ak\ .... Aksın bu nehircik, hiç durmasın çağlayan
, dinle, gör ey ruhi Bak bir kalp haykırıyor."184
ir Damla Gözyaşı" isimli şiirinde bir el susturur:
Jı.ykırmak istedim de bir el uzandı birden,
setti boğazımda yarım kalan sesimi,
,ııdürdü kalbimdeki.ilk ve son hevesimi,
ğdu geçitlerimde hıçkıran nefesimi;"ıss

Bir Kalp Haykırıyor, s.12.

98

adan Sonyel "Toprak ve Kin" isimli şiirinde toprak için şuhları
edel mi bir damla al kan bu topraklara?
· :U.topraklar ki vahşetin oyun meydanı, ·
utopraklar1<l ölümün bir küheylanı,
del)'mi bicdamla al kan bu topraklara?"
şair ·şiirlerinde· toprağı işlemiş olmalarına rağmen konularda. farklılık

~zön, toprağı yüceltirken Sonyel ise, vahşet dolu topraklara akıtacak bir
.dığını söylemiştir .:

,.:.().:.:/;.-,.:/.:,:

:··:,.,··<

·t}~ysr~JiA-·186 •. p~KER.i¥AŞI~
',.·:'.,:'•.'

. .•< ·...
• > > .• · . (1?32-)
. )tP~~9kul ve )i~~yi İstan~ul'da oktıdÜ; 1950'de Kıbrıs'a döndü,
·ç~~i¥aptı; biridönem (1970), bağımsız milletvekili seçildi, Kurucu
...yeli~de bulundu. Türkiye'de de geniş ölçüde tanınmaktadır. Baskıları
·.tapl~nı Tüm Şiirleri I, II, III genel başlığı adı altında toplamağa
. :unlardanbirincisi,
'enim Vatanım -1986, Bayraktar Destanı -1953, Kıbns'tan Atatürk'e 'emai Kıbns'ta -1957-60, Kıbrıs Mektubu -1958- 1964, Mehmetçik
, Kanlı Bir Kıbrıs -1964, Bir Şahlanışın Destanı I -1964, Oğlum
lar -1965, Bir Şahlanışın Destanı II -1965, Kıbrıs'ta Bayrak -1958.
·. Kıbrıs üzerine yazılmış başka şiirlerinden oluşmaktadır. Şiirlerinin çoğu
\e yıllıklarındayayırnlananlardır.
itap,
uşlar Uyanır' da -(1986), Ol Alem -(1956), Babil Daha Uzakta 'e Saygı Duruşu (1963)
rlerindeki konusu Kıbrıs olmayan şiirler yer almaktadır. Ayrıca kitaba
bölümde de 1963- 1986 arası şiirleri ile tanıdıkları/dost bildikleri için
ardır.
kitap ise Ulusal Hödükler Memleketi adı altında, Hödükname'nin
sıra gazete sayfalarında kalmış başka taşlama şiirlerini bir araya
dilerde Kıbrıs'm ,gerçek mücahitlerinden Nevzat Karagil'i ve kendisini
Loy1uın1u bir am-roman üzerinde çalışmaktadır.
erleri:
arı: Bütün Kapılar Kapandı, (1954), Mücahitler, (1970), Kıbrıs'ta
J974) (Mü~ahitler romanının yeni basımı), Girne'den Yol Bağladık,
, · 1ızım, (1978).
: Kibns'ta Bayrak, (1958), Bayraktar Türküsü, (1959), Zafer ve
187

ın büyük babasının adı Mustafa'dır. Bunun için doğduğu zaman Özker'e "Mustafa"
iştir. İlk yazı ve şiirlerinde "Mustafa Özker" imzasını kullanmıştır.
.
"Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
arı, Ankara 1997, s.336.
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:ôuğu Kıbrıs'tan ayrı olmasına rağmen vatanını unutmamıştır. Şiirde
· · olduğunu, bundan sonra da Türklerin olacağını ve bu ülke için bir
anlatmıştır.

·

ni unutamadım ey cennet Y eşilada
a benim doğduğum yer, atalarımın yurdu.
· bir milyon der ki: "Uğrunda can feda

nelerce kalbimiz senin aşkınla vurdu..."
şeklere hız veren Bayraktarlar vatanı
,izimdingene bizim olacaksın nihayet
~nbir gün yazacağım şanlı zafer destanı
,~ntekrar bayrağımı dikeceğim memleket.
3.cilt Is Mart 1951 s.2

m• Halk edebiyatı, hem, de Divan edebiyatından izler bulunmaktadır.
kokusunu "yel" Divan ed~biyatında ise "saba" getirir. Saba, sevgilinin
ıber, sümbülve reyhan kokularını sevene ulaştırmaktadır.
I

1.4~

:ni düşünürken keklik sekişlim
.,..okunu getirir yel yavaş yavaş.
eşine takılsam yayan yapıldak
vnm kıvrım uzar yol yavaş yavaş.
. eyaz güvercinler uçmuyor gayri,
önlerimbahçende geçmiyor gayri,
· ensiz çiçekler de açmıyor gayri,
üzgarda ağlaşır dal yavaş yavaş.
·-çtiğim şarabı yapan üzümde
en varsın gecemde gündüzümde.
ayalin canlanır her an gözümde,
sminleinlerken tel yavaş yavaş.
.ık YAŞIN der ki: kız çok naz etme,
ayat zincirime·bin dert.ekletme,
Sümbül saçlımnolur fazla bekletme,
Bu akşam odama gel yavaş yavaş...
3.cilt 24 Şubat 1951 s.2
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bir cennette tasavvur

etmiştir. Kendisi bu cennetin Adem'i,

uzgar, ruhuma yeniden ilhamlar saç
· kuş seslerinden, gül kokusundan sarhoş.
köpük akan su, gelin olmuş bir ağaç,
m, hep cennette yaşamak ne kadar hoş.
bu cennetin ben: ADEM'i, sen: HAV A' sı
:n üzerimize akan mavi, yeşil, mor
rcla uçuşup dans eden peri kızlar.
. e Ab-ı hayat, ebedi su akıyor,
· üzde parlak ay, sedef mehtap yıldızlar.
e gümüşten dolu bir kevser tası.
a ilham saçan güle değer gülüşün.
üm kuş seslerinden, gül kokusundan sarhoş.
,rtnette benimle seviştiğini düşün,
im kollarım~/bütün varlığınla koş!
an, hakikat olur CENNET RÜYASI.
4.cilt 3 Ekim 1951 s.2
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··Ueğerl~ııdirnıe.. =.
jsti{f~fgaze!~~itjdF yayıınl~ş
yedi şiiri bulunmaktadır.
'JannÜşplan
şiir l<ltaıfüırındayeral.mamıştır.
,.,.'":·,:(,,·, .'. ,·
:·, ·.·.(:,,.:..;/' ·.·i-·,.··,. <_·-:.,,.
. :

)1I1

Bu

. ''D:i;;t'~

isim1{\şi1finde hat{ ozanlarının . söyleyişine yakın bir
"Limanda Bir Gemi" bölümünde yer
. şiirinde şair bir aşık olduğunu··şöyle belirtir:

ınce Kuşlar Uyanır kitabının
'bir garip halk şairiyim
e yıldız kadar köy gezdim
:imde sızın omzunda sazım
da kara yazım
p bir Aşık ustanın peşine
a düştüm yayan yapıldak"188

yaşlarda annesiyle İstanbul'a yerleşir. Bu nedenle vatan özlemini
.eyiz. Kıbrıs Benim Vatanım kitabının "Canım Kıbns'ım" isimli
brıs'ı anlatan şiirleri bulunmaktadır.
ığım Gibi" isimli şiirinde Kıbrıs halkının yaşantısına yer vermiştir:
ukluğumun yaz akşamlarında

oşa' nm sıcağında bunalmış insanlar
ilerini hisar kenarına atarlardı;
kenarlarında püfür püfür bir rüzgar,
ar bir yanda erkekler bir yanda,
kenarı serin havadar."189
a yaptıkları kahramanlıklarla tarihe yön veren kişilere şiir yazmaya
'"ıfle'[' anlatır: "Kıbrıs'ın fethine dair şiirler yazmayı, ilk kez
i'nin bu sayısını okuduğum gün düşündüm. Bayraktar Destanı ile
· leri yazma uğraşım, daha sonra bir çok şairi etkiledi. Bayraktar'ı,
190
fethini konu alan yüzlerce şiir yazıldı."
Destanı" isimli şiirde, burçlara Türk bayrağı diken Bayraktar'ın
Bayraktar, zaferin kazanılmasını sağlayacak kişinin kendisi
)görmüştür:

ık az zaman kaldı cenk cümbüşüne
:1 bir kız girmiş Bayraktarın düşüne
· dalgın.Onu hatırlıyor .
.ını kılmış duasını etmiş,
kartal gibi uçmaya hazır
i)'lrdır akşamki rüya" diyor.
beyaz elbiseler giyinmişti kız
da altın bir taç, göğsünde Ay-yıldız
elinde al bir sancak vardı.
_ Kuşlar Uyanır, Çevre,Yayınları, İstanbul 1986, s.41.

'ısBenim Vatanım.Başaran Matbaası, İstanbul 1986, s.13.
ısBenim Vatanım, s.ô.

103

alnınclanöptü Bayraktan
:1" senin ellerindedir" diye fısıldadı,
iıı.vücudunu sonsuz birheyecan sardı.
,genin ellerindedir be yiğit,
1arla koş, sulara doğru git!
. . a taş yağsa da dört yandan
.bir dev gibi pervasız
elt bayrağımı surlar üstünde
elt bayrağımı... Bütün Ordu gelsin arkandan ... "191

Denen Adsız"ı92 isimli şiirinde ise Bayraktar'ın

kahramanlığını

çare bulabilirdi Ven edikli' nin yasına
cağın gölgesinde pervasız
.püKostanza Tabyası'na
n "Bayraktar" denen adsız ...
değil haşa, heyecan değil
ettendir, heybettendir o ürperiş!
andı semalar "ay-yıldızımın" ışığıyla
bayrak altında bu ne ilahi can veriş!
andı vurulmuş göğsünde de bayrak gibi kan,
ennet kapılarına yükselen şehit kahraman
bir vatandı artık, tek can değil."ı93
thi sırasında en zor fethedilen şehir Mağosa' dır. Venedikliler
ğlar dökmüş, kapıya da bir çark kurmuştur. Bu çarkı canı pahasına
e onun sayesinde şehir fethedilir. Şair bu kahraman için
" isimli şiiri yazmıştır:

·

ip koparınca ölüm çarkını
um etti yiğitler dört yandan,
.tılar kaleyi selcesine
· ap sorup öç .aldılar düşmandan.
:bolat'ın başı koptu ya düşmedi yere
. at'ın sırtı boydan boya kanadı.
hç aydınlığında bayrak gibi
artık bir at değil, şJha kalkmış vatandı."ı94

)brıs Benim Vatanım, s,36-37.
Jder tarafından fethi şırasında burca ilk Türk bayrağı diken adsız bir şehittir.
g.e., s.42-43:
.g.e., s.51-52.
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T~ınat

·. ştıı< ''Zindan"
iii:

;ı: .

.

döneminin önde gelen şairi Namık Kemal
isimli şiirinde Namık Kemal'in Mağosa'da
. ..

.

riy~ardan kalma
lpıdan ·.
· n gittin mi sola
.dır zindan...
, dır
LS~ilenin yuvası
dır
macerası
dır inanmak.
cümle belalarına.

sralannın alevindeısındı.
taş:
.. ··
.
sralannımateşinden çatladı.
er şey
'ndan.
hayat burda, "195
rnlarıö. Vali Konağı'nhateşe vermesiyle İngilizler bazı kısıtlayıcı
emler arasında bayrak çekme yasağı da bulunmaktaydı. "Al
bir anneninküçük oğluna bayrağı göstermesi·anlatılmıştır:
.<lığımız memlekette
zlı bayrağımızı
a çekmek bile
bize...
da var-yoktun
.
~yrağınıilk defa
Jôsluk kapısında gösterdik sana,"196
)

enim Vatanını isimli kitabıı:;ıın "Canım Kıbrıs'ım" bölümünde yer

e·

okunmasını istemektedir: "Bu kitaptaki şiirler yazılış tarihleri
fe, Kıbrıs Türklerinin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın öyküsü ortaya

.iki bu şiirleri, Kıbrıs'taki kanlı olayları etiyle kemiğiyle yaşamış en
· isi, Kıbrıslıbir Türk yazmıştır."197

105

lıklı şiirde Kıbrıs olaylarım anlatmıştır:
ürk'ü şehit verdik 27 Ocak'ta,

-.,k'ü öldürdülerkelleşce
:>lamp sokak sokak otomobillerle
buyurdular:
evinize!"
evinize, girin evinize,
"a çıkmak yasak!"198
.Benim Vatanım isimli kitabının "Kanlı Kıbrıs" isimli bölümünde bu
ar altında yazıldığını anlatmıştır: "Özker Yaşın, Kıbrıslı Türklerin
aldın sırasında bir yandan Lefkoşa'nın Türk bölgesinde savunmaya
an da bu kahramanca savunmaya katılırken, bir yandan Lefkoşa'nın
'savunmaya katılırken, bir . yandan da bu kahramanca savunmanın
e ve yerinde kaleme alınmıştır.
. deftere yazılarak, Kızılay aracılıiıyla gönderilen yaralılardan birinin
içinde Türkiye'ye kaçırılmıştır."19
de yer alan şiirlerde şair Kıbrıs'ta 1963 yılında yaşayan olayları
·anlıkta Kurşun Sesleri" isimli şiirde Lefkoşa' da yaşanan olaylara yer
aranlıkta kurşun sesleri geliyor
haingece inmişLefkoşa'nın üstüne
e Kapısı'nda Atatürk'ün heykeli
zeye bakıyor
,
ime Kapısı'nda Atatürk'ün heykeli
(iltosunda kurşun yaraları.
ir şehit daha geçirdiler
akağ,ınd~V¥ttulmuş.onsekizyaşında
£özleri açık gitmiş
tatürk'e bakıyor."200
'
vaşın başladığı günlerde doğan oğlu Savaş' a yaşanılan olayları günü
şiirler yazmıştır. Bu şiirleri Oğlum Savaş 'a Mektuplar ismi altında
şiirleri nasıl. yazdığını Özker Yaşın şöyle anlatır: "O korkunç olayları, o
. . erdeki ruh durumu içinde verebilmek için, bir günlük tutar gibi oğlum
· ğım, gördüğüm, dinlediğimve duyduklarımıanlatmaya çalıştım.
:y. 21 Aralık'ta başladı. Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde iki Türk'ün
ime yolunda ve· Kıbrıs Türk Lisesi bahçesindeki vurma olayları, Türk
isi ile Atatürk heykelinin kurşun yağmuruna tutulması, patlamaya hazır
/ini ateşleyen ilk olaylardı.
~c:leki · kitabın ilk bölümü eşimin1 ve annemin anlattıklarından faydalanarak
<t.JM SAV AŞ'A MEKTUPLAR, Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi Bayrak
süreli bir programa ad oldu. Günlerce kitabı meydana getiren parçaları
osu'nda belli bir saatte okudum.

J~ı,lık

·=ı#ı, . $ı,ıpt.a . . a,ıJ•(ıJııı:ı.,

.Jc# . pıayları

~yle

s" .;1J~r@ed, ;y~rlerillİ • yı.ııilaşınr. blf~lop ).:qetkoşa'ya . . sığınmış
~11-~gpqe . tutup, kprkıınç işk~ııc~ler · yaptığL Türk
uzu11uzun anlattılar, Olayların ç_oğunu :yaşadım ve o

~(.R~f~erı
m\9#11~

re,;M~g,tın."201 i
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niliı.)Vatanını,kitabının . <tOğlum Savaş'a Mektuplar"_ isimli
ithafen. yazdığı şiirler yer al.maktadır. "Senin Doğduğun
.unun doğduğu geceyi şöyle anlatır:
uzaklardaydı baban,
ananın yaşadığından
kurşunun sıyırdığı
dan sızarken kan
.ede kum çuvalları arasında
ürkünün şahlanışı
.ya çalışıyordu mısralarda. "202
\ll· kesmiş

faylar da yaşanmıştır. Şair "'İplerde Asılı Kızlar" isimli şiirinde
plarak bulunan Türk kızlarının hazin sonlarını anlatmıştır:
:or Rum itlerinden biri:
1i Türkler
acıkmadı mı?
varsa şayet
zsiniz isteğimize
· • . bizimle yatarsa
'yiy~cek size ... >> '
daki Türk kızları
eker intihar ediyorlar
as1}tklan iplerle ... "203
arış Harekatı'yla

adaya özlenen barış gelir. Şair "Kıbrıs' a

ürk askerlerini yüceltmiştir:
savaşta kartal kesilip
'; güvercin olan barışta.
20 Temmuz sabahı Girne kıyılarından .
ıuk getiren ada halkına
Mişturan yavruyu Ana vatanla. "204 .
sadece MehmetçiWerin değil, . Kıbrıslı mücahitlerin
· Şarkısı"isimli şiirde söylemiştir.
etçikle Mücahit çarpışarak beraber,
· za barış ve•güvenlik getirdiler .
. enizden çıktılar, hem havadan indiler,
Jv1MUZ sabahı bitti, o acı günler."205

de katkıları

kaıılr .

~a:z,;il~ri, . kitapt~ cu,ı!atüan
olayları etiyle
.fri,;;!Y:~fl,erini yıırtl~nı. pıralop J_,efkoşa'ya .• sığınmış
•. C ell#[i.nde tutup, .korkµn9: işk~rıceler. yaptığı .· Türk
µzuıı.·µwn anlattılar. Olayların çoğunu yaşadım ve o

i

. ,;· < -".

· ,,201,:• ·:.. >
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ım.···kitabımn "Oğlum Savaş'a Mektuplar" isimli
yazdığı şiirler yer almaktadır. "Senin Doğduğun
igduğu geceyi şöyle anlatır:
aydı baban,
ananın yaşadığından
am sıyırdığı
ken kan
çuvalları arasında
şahlanışı
ıyordu mısralarda. "202

a yaşanmıştır. Şair ·'İplerde Asılı Kızlar" isimli şiirinde
ulunan Türk kızlarının hazin sonlarım anlatmıştır:
itlerinden biri:
:r
.dı mı?
&et
,teğimize
eyatarsa

0'

arekatı'yla

adaya özlenen barış gelir. Şair "Kıbrıs'

a

kederini yüceltmiştir:

; a kartal kesilip
' ., olan barışta.
uz sabahı Girne kıyılarından
en ada halkına
yavruyu Ana vatanla. ,;2o4 .
Mehmetçiklerin değil, Kıbrıslı mücahitlerin

de katkıları

ı" isimli şiirde söylemiştir:

e Mücahit

çarpışarak beraber,
· ş ve.güvenlik getirdiler.
n çıktılar, hem havadan indiler,
Z sabahı bitti, o acı günler."205
s.213-219.
}'ı
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)hakkında. yazılanlara göz atmak, şairin dünyasının nasıl olduğunu
rarlı olacağı: düşüncesindeyiz.
)zker .Yaşın'ın Kıbrıs Türk edebiyatına getirdiği yenilikleri şöyle
e verdiği eserlerle ulusal edebiyatımızı zenginleştirmiştir. Çünkü,
çen toplumumuzun her döneminde duygulanmış, biçimlenmiş ve
rcüman olarak gerçekleri dizelere ve kitaplara dökmüştür."206
çağdaşlarıyla birlikte Özker Yaşın'ın da şiirlerinde kahramanlık ve
anlatmaktadır: "Bu dönemde de Kıbrıs Türk Kimliğini edebiyat
ni unsurlar ise Türk tarihi ve Rum saldırılarına karşı verilen ölüm
,:vdet Çağdaş; Urkiye Mine Balman, Kutlu Adalı, Özker Yaşın,
.· Bener Hakki Hakeri gibi şairler Mehmetçiği, Türk bayrağını
· konu alan şiirler yanında, Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethini konu
amanları anlatan destanlar yazarak tarih bilincinin gelişmesini
ncer, Özker Yaşın'ın toplumcu bir çizgide yer aldığını belirtmiştir:
:ü düşüncenin sesini yükseltmiş ve içinde yaşadığı toplumu çağdaş,
bir çizgiye taşımıştır. Ezen, sömüren güce karşı, yiğitçe direnişin
ştır.
,
'ın şiirlerindeki tok ve erkekçe ses, halkın bağrından kopup gelen
aşın, babasının Kıbrıs Türk şiirindeki yerini şöyle anlatır: "Serbest
mde gelişmesinin, 1950'lerin başında Özker Yaşın'la başladığı
ergisinin Nisan 1987' de "Bır Kimlik Arayışı: Kıbrıs Türk Edebiyatı"
özel sayıda Dr. Bekir Azgın şöyle der: "Özker Yaşın, ilk özgün
ması gereken kişidir. Güzel Türkçesi ve uzun soluklu şiiri ile Kıbrıs
·'k katkıları olmuştur." Şiire yeni sesler, konular, imgeler, söyleyiş ve
Türkçe'nin olanakları daha zengin biçimde kullanılır. Ne var ki, bu en
:, Orhan Veli'den Cahit Külebi'ye, Nazım Hikmet'ten Ümit Yaşar·
çet Kemal Çağlar'a uzanan bir dizi etkilenme görmek mümkündür.
ıjyatmda önemli bir yer tutan Çardak dergisi ( 195 1-195 3) çevresindeki
,.~nen ve Özker Yaşın'la giderek güçlenen Serbest Şiir'in getirdiği
:a.ğmen,. daha keskin bir şekilde Kemalizmi izleyiş ve de Turk ulusal
eşme bakımından 1943 kuşağı sürdürülür."209
Zeki Burdurlu "Türkiyeli Bir Şair Gibi" isimli yazısında Özker Yaşın
söylemektedir: "Kıbrıs'ta dört yıla yakın· bir zamanımız Özker
geçti. Tanıştık dost olduk. Kibrıs adasında yaşayan Türklerin içinde
durumunun verdiği üzüntüyü beraber paylaştık. Yazı ve şiirle
kültür dilini iyi bir duruma getirmek çabasıyla çalıştık. Bu isteği
dınlara ve edebiyat heveslilerine duyurduk.
ki
kurum
ve
derneklerin
yardımıyla
yapabildiğimiz
kültür
faaliyetlerimiz Bozkurt, Halkın Sesi, Hursoz, gazetelerindeki

brıs T)'irk Edebiyatında Sosyal Konular; Lefkoşa 1986, s.71.
brıs Türk Kimliğinin Oluşumu ve Edebiyatı", 2. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk
"knıpozyıımu )¥ ayına Hazırlayan: Feyyaz Sağlam, İzmir 1998, s. 88.
· er, Özker Yaşın, Hayatı-Sanatı Eserlerinden Seçmeler, Çevre Yayınlan, İstanbul 2001,
üı, Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul 1994, s.45.
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da. şiider yazıyor, gazetelerin

·i

:aş111yşirbest··.söyleyişle yazıyor. Türkiy~'yi.ve .kendi adasını mısralarda
)~ı)bir gelişigii~eı davranış değildir. çünkü için Türkiye bir Ana
~nuıı.yayrusudur. Şair hem madde hem de. mana olarak Türk:iye'ye ve
ır.
>
Ji . . ..· . .
aşın. . . bu duygulamşlarla Anadolu'yu, İstanbul'u, Anadolu'daki Türk
nu hatırlar. Aynca · aşk, pişmanlık, ölüm temaları · üzerinde duru.
da. .Akdeniz'in; Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin ana temaları ve "özleyiş"
lırkiye'yi dıştan gören gözlerinin hüznü ve. Ana Vatan' dan ayrı olmanın
:a, Özker Yaşın Türkiyeli bir şair gibi okunup incelenebilirdi." 210
]eyman Ebeoğlu "Kıbrıslı Bir Şair: Özker Yaşın" isimli yazısında
nı şöyle anlatır: "Bundan yedi yıl önce Kıbrıs'ta intişar eden günlük
,.tiklal Gazetesi) "Sanat Sahifesi"ni idare ediyordum bir gün heveskarlar
rilen mektuplar arasında "Mustafa Özker Yaşın" imzasını taşıyan bir
celbetti. İçinden çıkan dört şiiri büyük bir zevkle okudum. Gazetede
:ıın Hikmet Afif Mapolar'ı çağırarak şiirleri okumasını söyledim.
ri okuyunca çok şaşırdı ve "bunlar çok güzel şeyler" dedi.
iz . de şaşırmakta haklı idik. Çünkü o güne kadar yönettiğim sanat
dilmek için gönderilen manzumelerin çoğu klasik tarzda yazılmış
Anavatandaki yenilik cereyanlarına• pek ayak uyduramıyorlardı.
Yaşın'ın gönderdikleri ise diğerlerinden farklı idi. Serbest nazımla
klı bir üslup, farklı bir yapı ve ruh, taşıyorlardı. En önemlisi bu
:ürkçe,Kıbrıslı Türklerin kullandığındançok farklıidi. ..
ak şüphelendim. Birisi bizimle dalga geçmiş olabilirdi. Mapolar da
!eri y~yınlamadan önce şairi ile tanışmak istedik. Gazetenin sanat
oyarak Mustafa Özker Yaşın'ı gazete idarehanesine davet ettik.
rt sonra gözlüklü, zayıf bir gencin gazeteye gelip beni aradığını
;ın bu gerçek şairiyleilk tanışmamızböyle oldu."211
lai "Özker Yaşm'ın. Şiir Serüveni" başlıklı yazısında onun Kıbrıs Türk
iği yenilikleri anlatmıştır: "1950'li yıllara edebiyatımız açısından hızlı
şın 1950'de Kıbrıs'a döndüğünde, en azından zamanın önde gelen
'-·krrıet'i,Garip akımınıbiliyordu.
arın çocuğu olarak sömürge yönetiminden dolayı Türk halkı
µarın . farkındaydı. Ve yine farkında idi ki, yaşamak için bu topraklara
:, geçmişimize sıkıdan sıkıya tutunmamız konusunda epey geç
:ı:nirde yapılacak iş Türkiye ile bağları kuvvetlendirmek olmalıydı.
aşın çok genç yaşta olmasına karşın halkını bilinçlendirmek, ona
ak, Türkiye ve Atatürk sevgisinidile getirmek misyonunu yüklendi.
yayınladığı Bayraktar Destanı (1953), Kıbrıs'tan Atatürk'e (1953),
rıs'ta (1960), Atatürk'e Saygı Duruşu (1963) kitapları hep bu temaları
:~dek görülmemiş sağlam örgülü dizelerle doludur."212

eğimin Yarısı Sende, Çevre Yayınları, İstanbul 1998, s.147-149
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MUSTAFA İZZET ADiLOGLU
(1934-)

arın başlarl)lda henüz daha lise öğrencisi iken dikkat çeken
Öğretmeni İbrahim Zeki Burdurlu'nun · yol gösterme ve
'şiire başlamasında başlıca etken olmuştur. Bu tutkuyla arka arkaya
ar. Türkiye ve lngiltere'de hukuk öğrenimi gördü; Kıbrıs'a
:iıura
,ir gazetecilik denemesinden sonra kamu görevine girdi, Radyo ve
et.lerinde çalıştı ve 1976 yılında başladığı Londra Basın
986 yılında emekli olunca oraya yerleşti.
ice.yam sıra İngilizce şiirleri, çevirileri, öyküleri ve sanat yazıları da
"'1u'nurt Kıbrıs'la ilişkisi sürmekle birlikte, l 960'lı yıllardan bu yana
azalma gözlenmekteydi. Ancak birkaç edebiyatçı arkadaşının
1955'in sonlarına doğru Türkçe şiire yeniden ağırlık verdiğini, 213
hatta
.1adlı bir kitapta toplamağa niyetlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz."
: Bacadan Tüten Duman (1952), İnsanlardan Ayrı (1953)

bir arazının nasıl canlandığını anlatmıştır. Şair bu boş araziye can
olduğunu söyleyerek insanları ağaç dikmeye teşvik etmektedir.

't'çeşit ağaçlar ve bir çok çiçek renk renk
el çam kokuları ve bol güneş ışığı,
a kuşların sesi, ~ da tallıbir ahenk
,ı bir cennettir renk hayat karışığı.
rman beş yıl önce sessiz ve boş bir yerdi,
ağaç getirdi böyle renk, böyle hayat,
kuru düzlükler ta ufuklara giderdi,
~ağaçtır takan böyle yeşil bir kanat .
.ç bir memleketin süsü zenginliğidir,
gi ile kokusu ile dağları cennet yapar
.ç bir memlekete sıhhat, yağmur getirir,
. . anın gölgesin,de aşk, ümit ve heves var.
rsen, bu boş toprak yarın ağaç dolacak,
· arzusu saçacak bülbül besteleriyle
te temiz havasında hasta şifa bulacak
bağı" olacak bu kasvet veren belde.

m

5. cilt 20 Aralık 1951 s. 2

~ns Türk Edel,iyaU" Türk;ye Dışındaki 1'<1ck Edeb;yatlan Antolaps;, c.9, Kültür
, Ankara 1?97, s.345.
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gecede sevgililerin birlikte olduklarını ve
olduğu hayal alemi sona erer. Çünkü.
ederek, rüyasında gördüğü güzelle o

,,,~~e yıldızların altında uzanmış
"\lJağrına dalmış sevgililer,
· e.dudaktan yanmış

·,
efsanelerinden bir gecedir.
zannedilen aşk
dır ne de bir bilmecedir.
seviştim,
. den gecede.
:yini içtini,
\·
..
siz aşk yolcusu, ben de! ...
an gecenin bağrına yaslandık
aklardaki zevke de kandık. ..

ece"
bire söndü
arlak rüya
zulmetlere-döndü.
rTanrım
aki Canan beni sevsin,
:vden gecelerde
m vuslata rüyadaki yerde.
2. cilt 20 Eylül 1950 s. 3
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yaşadığı

anları ve ayrılmış olmalarına

rağmen

o anları

oyulmaz gecenin renk renk denizinde,
gözlü güzelle saatlerce yıkandım.
de en yarin tatlı, dizinde,
,anınız hiç sönmeyecek sandım

eriştim kucağında

eği. buldum dudağında.
geçti fakat. ..
ab ve deniz
bana bahsetmeyiniz
· şteki hatıralardan
yerden

etmeyiniz ki unuttum
din" dediğim yıldızımı
· dimi tuttum
,ir güzelin gözleri bir parça azaltmaz
. ', ;.·.. ·.•

r,;· ~ .ı.•.................••.

· .••..•......

·

.

!Yok! Ben unutmam
<,

·aşk sözlerini
e vaadini tuttu.
amandenilen doymaz o meçhul,
el günleri çaldı.
bana yalnız
lmaz, unutulmaz hatıralar kaldı! ...
2. cilt 12 Ekim 1950 s. 3
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;~t)Cı~ffp~ı~·#~rı
gazetesiııde •. yayımlanmış
~11rşiirij~~99üşiif:)<l!ap1am1d~·yeralmamıştır.

.altı

şiiri

~jj]f~ğitinirı d~t;rnı gibidir. Şair "Rüyadaki Gece" isimli şiirde;
.p gii~elle," . sahil~e. /ay . ışığı altında yaşadıklarını anlatmıştır.
Jıralar". }simli şiirde . ise şair, o yaşadığı anlan unutamayacağından
i(şiiderinde bu konulan işlerken, şiir kitaplarında yer alan şiirlerde
onularda.şiirlerkaleme almıştır.
vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimizin bizlerden neler
· · ~'Şehitlerin Beklediği" isimli şiirinde şöyle dile getirmiştir:
at değil fakat şehitlerimiz
çi söyleniyor destanları
in uzak kaldı bayrakları,
arında deniz.
ar şimdi bayraklarını bekliyor
. gibi.
:k: olsun bayrağıyla da bu toprak
an.gı"b"ı. ,,214
n hemen hemen bütün şairlerin şiirlerinde gördüğümüz Anavatan
un şiirlerinde de vardır. Şair bu özlemi "Anadolu 'ya" isimli şiiri
adolu, kavuştuğum gün sana
arca çektiğim hasret kaynatacak kanımı
e~im yanmış dudaklarımla -,
alev, kanım gibi dalgalanan bayrağımı,
Iarın kokusunu doldurarak içime."215
•rak" isimli şiirinde dile getirmiştir:
\avuç toprak yollayınız bana,
de Anadolu nehirlerininuğultusu
adolu rüzgarlarının kokusu olsun. "216
erinde

sosyal konuların da işlendiğini görmekteyiz.
,Herkesin Kadını" isimli şiirinde anlatmıştır:

Toplumun

şın rüzgar dolardı odasına penceresinden,
·· ap değildi ama et satardı.

*

*

/

sesi yoktu kendine bakacak,
ka ne yapsındı.
. disi de çok mu seviyordu sanki
gece bir sarhoşun kucağında yatmağı."217

r

oğlu, Bacadan Tüten Duman, Bozkurt Matbaası, Lefkoşa 1952, s.6.
)
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değildir. Bu nedenle insanlardan uzaklaşmak istemektedir.
şiirinde insanlardan ayn yaşamak istemesinin nedenlerini
gök ayni seher, fakat ufuklar kara
.>yine döndürdü beni
ğım insanlara ...
insanlardan ayrı. yaşamalıydım
1Jir şey hissetmeden düşünmeden.
n şafağında olmalı payım
'.insanlardan ayrı yaşamalıyım."218
bu şiirinde Orhan Veli'ye de seslenmiştir:
ılenler rahat olur mu bilmem
..em sen de mezarında rahat mısın Orhan Veli
em, bilmem ama
am üstüne doğru' dur şimdi
.~vsim kış değil bahar.
~ıı-garip adam var dalgalara karşı
llms'ın bir sahilinde
garip adam var.
asta' değil .
eğil ama ufuklara bakar
~ar da ağlar Orhan Veli."2ı9
Da Bir Aşk Mektubudur" isimli şiirinde sevgilisini tarif ederken
~tıpelere;y'er vermiştir:
-,
,.:::·;,~'.?;.-,/,,

afağa benzetirdim saçlarım
ı
Ilerin ikindi güneşi kadar tatlı derdim
çlarını ufkumu bulutladığı akşamlar
ece kadar derin ve müphemdi gözlerin."220
gıayacak Mektup" isimli şiirinde unutamadığı kadını anlatmıştır:
''Bir kadın gördüm de dün sinemada
) Seni hatırlattı bana saçları
· Sen şimdi bilmem hangi şehirde, hangi barda
Güzelliğinle aldatmış bilmem hangi insanı
{ Şampanya içmektesin."221.
/

:t Adiloğlu, Bacadan Tüten Duman, s52.

:tAdiloğlu, İnsanlardpn Ayrı, Çardak Yayınları, Lefkoşa 1953, s.29.
tAdiloğlu, İnsanlardan Ayrı, s.30.
·
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'ı,,gilisini, baktığı
··ndeinlatmıştır:
:•;_:'.'\·'.,,>:,,·.-'S',.':;·-:,_•_: .. ::--:::,:\·.,-.'.:'·-,'.·,,

her yerde

gördüğünü

"Bu da Bir Aşk

,·::·.,.'

,f~~~,,~~!~lattı.
<>gltı·;~kşaT1anrrı
. :setti da~galardan."222
K.ıbns'm tarihi' ve kültürel özelliklerine de yer vermiştir. Şiirlerde
/A.frodit'ten Namık Kemal'e Kıbrıs'ta iz bırakanları "Kıbrıs'ta
·. Ii şiirinde anlatmıştır:
çeri saplayan elleri Otello' nun

*

*

*

*

*

*

eri kılınç sesleri vardı Cenk tepesinde
'ıh kanıyla ıslanmıştı Türk bayrağı
Oluyordu ve Afrodit
dir yıldızlara açmıştı vücudunu
m zindanda Mağosa' da
azıyordu vatanı için.''223
]in• Mağosa' daki büstünün açılış töreninde "Namık Kemal" isimli
r,.şiirde Namık Kemal'e şöyle seslenir:
adık kabrine Namık Kemal'im
mahzun, ben mahzun' mısramı
hazırladın hürriyet uğruna silah tutacakları
b9Jcı.üu~:Z hepimiz diline de eline de
. :elini diktik zindanının karşısına
·<12mayacağız o mısraı heykeline de"224
C

I

diloğlu hakkında şunları söylemiştir: "Adiloğlu çevresiyle ilgilidir;
ıklar karşısında daha çok üzüntüye kapılarak isyan eder. İkinci
,rkunçluğu ve bıraktığı izleri İnsanlardan Ayrı da ayrı bir bölümde
;•.•sarılığın kan kusması olarak tanımlar. Savaştan sakat kalanların
anlatmak zorunluluğunu duyar. Adiloğlu "insan" kavramına sıkı
opluma seslenmeyi amaç edinir."225
JJr~

an acıları "Dağ Kızlarına Savaş" isimli şiirinde anlatmıştır:
kızları, Dağ kızları
eyecek Ahmetleriniz meçhul diyarlardan"226
/

ürk Edebiyatında Sosyal Konular, Lefkoşa 1986, s.13.
ğlu, İnsanlardan Ayrı, s.74.
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ıyaşananları.ise "Savaştan Kalanlar" isimli şiirinde anlatmıştır:
[Altıncı Bölükten mülazım Halit
arının söyle hekim,
liri altında bu bağ hep kalacaksa
asıl avukatlık ederim?"227
ara, şiirlerinde eşyalara beşeri özellikler verdiğini daha önce
ğlu'nun "Sen Gideli" isimli şiirinde de eşyaları canlı olarak ele
gideli bir hoş oldu odam
sabahtan akşamadek yolunu gözlüyor.
alyelerin, beraber uzandığımız divan
'"'m, kapım
şeyim seni özlüyor. "229

-,

/;JC

»:
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\(1§36-1993)

.<5'daJ1efkoşa'dadoğdu. Lefkoşa İngiliz Okulu'nu bitirdi. Hizber
tndL ~dıylagerekse takma adla. yazılar, şiirler yazdı. Er Meydanı
gazetesiyayıınladı. 4 Mart 1993 'te öldü.
'.4.şksız Yaşanılmaz ( Adım yayını, 1956), Teselli ( 1962)yaşarken
. · ·•. Kıbrıs gazetesinde yayımlanan Semtler ve Anıtlar adlı
ölümünden sonra İstanbul' daki bir yayınevi 1996'da aynı adla
.dı."230

'{ülMisajiri (1958)
et hakkında intemette şu bilgiler yer almıştır: "4 Mart 1993
· Hizber Bey 3 O Ocak 193 6 tarihinde Lefkoşa'nın isim yapmış
.ustafa Hikmet Bey ve eşi Hıfziye Hanımın altı çocuğundan
a gelmiştir. İlkokuldan sonra İngiliz okuluna başlamış fakat orta
an genç yaşta babasının yanında ticaret hayatına atılmıştır. İş
nun sanat dünyasına da adım atmasına mani olmamış, çeşitli
larında çıkan yazı ve şiirleri ile kısa zamanda kendisine adından
işiliği kazandırmıştır,
senesinde ilk sayısını çıkardığı "Er Meydanı" adlı aylık fikir-sanat
· ne ilaveten o devrin önde gelen genç yazar ve şairlerinin
.Sedat Törel, Bener Hakkı Hakeri, Ahmet M. Gürkan, Üner
u bunlardan bazılarıdır. Herhalde içlerinde en duygulu yazar da,
,ı.,ı,, ö~ür boyu genç yaşında yatağa bağlı kalan amcasının kızı
ıt.
arada iki yıl kadar süren bir İstanbul devresi de vuku bulmuş ve
Necip Fazıl Kısakürek'in yazı ve yayın faaliyeti içerisinde yer
bağlılıklarıvefat edene kadar devam etmişti.
'ında muhalif bir gazetenin sahip ve yazarları olan kardeşi Ayhan
:t M. Gürkan'ın öldürülmeleri üzerine bir müddet edebiyat
. ve kendisini tamamıyla iş hayatına vermişti. 1970 sonrasında
:ııiyeti'nin yönetici kadrolarına dahil olarak onun yayın organı olan
· ar aktif yayın hayatına geri döner ve 1972 yılında Rahmetli Raif
aman gazetesinde manevi konuların işlendiği yazılar ve şiirler
yılında yeniden yayınlanmaya başlayan Kıbrıs Türk İslam
1§.m''a tah\Til, ~ilen yayın organının yönetmenliğini üstlenir.
an bu gazetede Hikmetağalar soy ismini almış olarak "Tarihyazmakta idi.
fikri formasyonları farklı olsa bile kendisi gibi edebiyat
:ilerle de yakın ilişki içerisine girebilen nüktedan ve kültürlü bir
<et Gürkan, Harid Fedai, Ahmet An ve Kutlu Adalı ile beraber
şkalarınm da katılması ile 17 Mayıs 1990 tarihinde KT. Sanatçı
kurulması ile sonuçlanmıştı. En son ve sürekli yazı sürecine
alan arasında Semtler ve Anılar başlığı altında yazdığı haftalık
Bey'in 12 Mart 1990 ile 8 Şubat 1993 yıllan arasında 109 adet

. ,ırı

Itüruinuzde Sanatçılar ve Yazarlarisimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşa,
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·',

Lefk.oşa'nın geçmişini anlatan bu yazılar , vefatından

3 yıl sonra

'emtler ve Anılar" başlıklı bir kitap haline getirilmiştir (Marifet

996).

· hasta yatağında bile kalemi elinden bırakmayan Hizber
ubat 1993 tarihli "Sınav" isimli· son şiirinin satırları arasında kapalı
a mesajı ilettiği anlaşılmaktadır:
ay bilinmedik bir kaderin tutsağı
f~yi sömüren var hiç acımadan,
~erde. anlaşılır güçsüzlüğü kişinin
sağlığı en önemlisi
toprağa, insan yatağa düşer de
, dirilir, yeniden kalkar ayağa;
aya selam olsun .
.: faydalı işler yapmaya niyeti varken henüz genç sayılan bir yaşta
iHizber . Bey'e, Rahmetinin sonsuz oldu§una inandığı Rabbinin
rolmasını diliyoruz. Allah rahmet eylesin ... " 31

Türkiye' de yayınlanan Büyük Doğu dergisinin artık
trnıştır.
ürsesi kesilmiş, dergi ile okuyucu arasında bir perde çekilmiştir.
bu perdenin kaldırılması gerektiğini söylemiştir.

acısı kalbimi yaktı
rde · daima sorarım seni
inle sevgin kalbimi sardı
Büyük Doğu!
sem.
· :re nur saçan sayfalarından
1capıları açılır bana
en aldığım ibret irşattan
yolları görünür bana
ez artık o erkek sesin
mi çekmişler aramıza?
Büyük Doğu söyle nerdesin
oğmuyorsun dünyamıza
· yırtmalıyız
avuşmak için
:Z kavuşmalıyız
saçmakiçin.
I

9.cilt 22 Aralık 1953 s.2
ities _coın-hikmetagalar-Hizber l. lıtınl
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haksızlığa uğradıkları

için onlara

kafese, zulmü bir · ağa benzetmiştir. Dünyada yaşadığımıza göre,

şınizinkarşıya
olabileceğimizi. hatırlatır. Bunlara rağmen 'şair, ümitsiz
mutlaka durulacağına inanır. Allah'ın sayesinde mutlu günler
lme uğramış insanlar da huzura kavuşacaktır.

-Mazlumlara-

'"Size kıyamazlar" derim
<lığınız haksızlığa karşı ağlasa
. urmadan gözlerim.
ız hüküm verilirse
il zindan, dünya dar gelir size.
:t zulme uğrar boyunlar
önünde. eğilirse.
ıya kafes zulüm bir ağ ...
dalgalı bir denizin "
inde kayık,
· ~ç,b.a
. Iıkçi\,asıta: )
•,t·•·'""'·
bir gün sakinleşir
ferman Idinlemeyen dalgalar
'ın zafer günleri de gelir
ra kavuşur insanlar
9.cilt 29 Aralık 1953 s.2

if
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I
ğun bahçede gördüğü kelebeği yakalayışını anlatmıştır.

çiçek çiçek
bir kelebek
"~ görsen ne güzel
ııı:r_.dı1ona bir el

rn tutuyordu.
ik bir yavrucak
uştu köşe bucak
ce kelebeği
rengi vardı
et yakaladı
onun dileği.
9.cilt 13 Ekim 1953 s. 2

:tjni bitirip oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğu anlatmıştır.
,slam, üçü kafirdir. Savaşı İslam kazanır. Bu zafer onu sevindirir.

n kenarında
r oyuncakl~J,ım
en kılıçlarım
ndan askerlerim
irler sıraya
lam, üç. kafir
'bir araya gelirler
Iarlar savaşmağa

9.cilt 1 Aralık 1953 s.2
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üınit

ve iman yolunda.

nurlanmıştır. Ümitsizleri de birer kafir olarak
,.tir.. Şiirde .irısanları doğru yola, IIak yoluna çağırmaktadır .

. . rt;uhJ;:benim
· ···ümit/iman
Yolumdur
Ümitsizler
Kafirlerdir
(Doğru sonsuz:) ona ait:
(Gayb ve hak) uyan ve bak.
9.cilt 10 Aralık 1953 s.2

şiirde dua etmektedir. Allah'tan kendisine hesap sormamasını ister.
elirterek hem iyiliğe, hem de kötülüğe meylinin olduğunu söylemiştir. Buna
ah'a, kendisini iyiliğe yöneltip kötülükten uzak tutması için yalvarır. Bu
e kendisine de mal etmeyerek bütün insanlar için aynı dilekte bulunur.
'a, insanları doğru yola sevk edip, günahlarını affetmesi için dua etmiştir.

Dua
Rabbim, dilerim senden;
Hesap isteme-benden.
Bir aciz lfol;unum
Hem, iyiye, hem kötüye
Tutkunum.,
Hep iyiye götür beni
Hem kötüden kurtar beni.
Değil yalnız; değil beni
Bütün hep
Bütün hep
Hep bütün
Dalaletten

bu ümmeti
bu insanları
bu kullarını
kurtar. Amin

Bize doğru yolu göster. Amin
Göster bize de gidelim,
Senden rahmet dil~xelim,
Hem belki rahmetinle
Ahlaklanır hep bu kütle. Amin
9.cilt 12 Ocakl 953 s.2
/
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· init .ve

iman . yolunda nurlanmıştır. Ümitsizleri de birer kafir olarak
\.ŞHfq~iıısanları. doğıu yola, Hakyoluna çağırmaktadır .

.ınit. ri•, ima. n
Yolumdur
·• Umitsizler
Kafirlerdir
(Doğru sonsuz:) ona ait:
(Gayb ve hak) uyan ve bak.
9.cilt JO Aralık 1953 s.2

. şiirde dua etmektedir. Allah'tan kendisine hesap sormamasını ister.
~rek hem iyiliğe, hem de kötülüğe meylinin olduğunu söylemiştir. Buna
kendisini iyiliğe yöneltip kötülükten uzak tutması için yalvarır. Bu
:pdisine de mal etmeyerek bütün insanlar için aynı dilekte bulunur.
insanları doğru yola sevk edip, günahlarını affetmesi için dua etmiştir.

bbim, dilerim senden;
.esap isteme
benden.
I
. ,·
fr aciz . .kulum'.irn
em.'. iyiye,' hem kötüye
Utkunum. I
ep iyiye götür beni
em kötüden kurtar beni.
ğil yalnız; değil beni

ütün hep bu ümmeti
ütün hep bu insanları
ep bütün bu kullarını
alaletten kurtar. Amin
,ize doğru yolu göster. Amin
öster bize de-gidelim,
enden rahmet .dileyelim,
belki rahmetinle .
aklanır hep bu kütle. Amin

em

9.cilt 12 Ocakl953 s.2
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büyüklüğünü

anlatmaya çalışmıştır.

Ekber
Ekber
an melekler
ubekler
ekler
bizim olsun
Ekber
~lJ4' Ekber:
· ediler
inleyenler
tutup
an giderler
Ekber
Ekber:
an ehli
söylerler
~le elerler:
· Ekber
Ekber.
ü

ü

Ju

9.cilt 15 Aralık 1953 s.2
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et'in İstik/dl gazetesinde yayımlanmış yedi şiiri bulunmaktadır.
şiir kitabında yer almamıştır.
Savaşı" isimli şiirinde bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken,
yırır. · Bir grubu İslam, diğer grubu ise Hıristiyan olarak
iirinde Allah'a dua eder, ondan af diler. Şair "AUahü Ekber"
celtmiştir.

i şiirinde ümitsiz insanları kafir olarak nitelendirmiştir:
al safına
ümitlerin
anlarına
232
kafirlerin"

·· "Ruh ve Madde" isimli şiirde maddiyatla maneviyat arasındaki

şiirlerde aşkı anlatan şiirler çoğunluktadır.

Seninle İlk Ve Son Gecem" isimli şiirinde sevgilisini tasvir
kadar saf, deniz
niz kadar güzel
enin kadar temiz
gök kadar geniş
eye dalmışsın:
,şam ilk buluşma
234
tynhk gecemiz."
.· · .. :,;\

',)llül Misafiri,

Er Meydanı Yayınları, Halkın Sesi Basımevi, Lefkoşa 1958, s. 7.
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·BENER HAKKI HAKERİ
(1936-)

Lisesi'nin Kolej bölümünü bitirdikten sonra İstanbul
at Fakültesi'nin Felsefe bölümünden mezun oldu; gazetecilik,
erli gazete/dergilerde
yazı, şiir, öykü röportajları yayımlandı;
inden kendi isteğiyle 1989 yılında emekliye ayrıldı. Şimdilerde bir
olarak çalışmaktadır.
'Lejkoşa'nın Fethi, (1956 ve 1962), Magusa'nın Fethi, Limasol
64), Limasol'da İkinci Plevne Savunması, (1965).
:Şiirlerle Nasrettin Hoca, (1956); Aşkların Aşkı,(1962), İp, (1962
Dedinı,(1965); Birincisi, (1968,yazı, şiir, öykü, çeviri). Üç Kere

öç ve Savaş (sonradan "Ayrılanlar" adıyla).
Ian: .Kıbrıs'taki Tarihi Eserler,(1983); İlginç Olaylar ve Tarihi
'ek Kıbrıs Tarihi, (1985, 1991); Başlangıcından 1878'e dek Kıbrıs
: . Kıbrıs Türk Ansiklopedisi, (iki cilt, 1992); Kıbrıs'ta Halk
'1işSözcükler Sözlüğü, (1982)
235
ııOkur (Üniversiteli), (1973, 1973 ve 1976, felsefi diyalog)"

ayh bir gecede sevgilisiyle el ele saatlerce dolaşmıştır. Yaşanılan o
içmişe

özlem duymaktadır.

Sevgilisiyle geçirdiği

anlara dönmeyi

· bir· gece beraberdik
n dolunaysın" demiştin;
di o gece ne kadar silik;
ğer o· zamanlar ne çok deliydim,
i el ele gezerdik, saatlerce konuşurduk dereden tepeden
zler yollar her şey aşina ikimize
erdin bazı anlarda "deli misin sen?"
eski günleri arıyorum güzelim
· Lbağnrsa' basayım seni
1 yine saatlerce gezelim
ala deliymişim meğer ... Ey sevgili! ...
9.cilt 17 Kasım 1953 s.2

Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9,
Yayınları, Ankara 1997, s.356.
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.ariğriir~mevs~ııünd~
· •· . ş~ir, .· . · dışan.daki .. manzaranın- .verdiği. •. ilhamla .: şiir
sOııbahar unslldan•·• karışmaktadır. Şiir.yazdığı .kağıda yağmur
'.aprakl~r: uçuşnıuştur Bu <.manzara sevgilisini hatırlatmıştır. Yağan
sevgilinin gelnıesini bE:kleıniştir.

en.

raklar uçmakta sarı sarı
kyüzü gri bulutlarla kaplı
ağacın yeşil, san yaprakları.
rde yeşi.l, sarı yapraklar dönmekte
· fhafıf esiyor rüzgar, ilham verici
eoen pencerede
ağan yağmura karşı
:ni bekliyorum.
armadağın saçlarım
Manmamış sanki
azarken bu şiiri
,i:(sarı yaprak uçarak geldi.

sralarırm öpercesine
rdu gözlerimin önünde.
'ağmur yağıyor şiir yazdığım kagıda,
'e çok
u9aklarda
·~rıı düş'.ünenler de var belki

so~

em. aha .şurada
ana karşı sövüp sayan budalalar da.
rdu yağmur, durdu rüzgar
almz yazdığım şiir
e uçuşan yapraklar
akkas gibi sallanan hurma ağaçları
ıep bu kadar
alemimi cebime koydum
ekip gidecektim ama
'Yazayım dedim bir kaç mısra daha
Geri döndüm:
Seni görmek istiyorum güzelim,
İçim şimdi bu hevesle dolu
Ne şiir, ne, para, ne de okumak
Yalnız senin elinden bir kadclssu,
· Yalnız senin elinden bir kadeh,
Ruhumda akşam oluyor ey güzel ah.
9.cilt 5 Ocak 1954 s.2
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· sini her an aramaktadır. Sevgilinin masasındaki sürahi olup onun o
,yadoya bakmayı istemektedir. Daha sonra su olup sevgilinin elindeki
un o güzel dudaklarını öpmek ister. Su iken sevgilinin önce yüzünü
,ir kaç damla ile göğsüne doğru süzülmek arzusundadır.
· varlığıyla sevgilisinin yanında olma isteğindedir.

Aşk Ölmez Güzelim Öyleyse Nasıl Unutabilirim

arar
diğim ne
· misin güzel
anda bir surahi olsam
şil gözlerine baksam, baksam
kadehine bir su olup da aksam
· sem, öpsem o güzel dudaklarını
asam ellerini okşasam
·· nü yıkasam bir an
lalarla aksam

9.cilt 5 Ocak 1954 s.2

/

/
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>;)}~'~ti,{~ {~\~~,i\r,

~~\~de ona deniz köpülde(i gibi

•fuı~tıc
·. g~\illce
· · · •. •ge\eceğ,e
·. . . . . . . .• . . •. . . . . ·ö.air
,
.

l)\an\ar kurmaya ba~\ar. Onunla

.en, bit/ başkası • i\e . evlenecek otursa bir Mecnun o\acağ,ım
· ·. olmaması için Allah'a dua eder.
aşkı anlatan öyle . şiirler yazacak ki, okuyanlar kıskanacak ve
• sevgili canlanacaktır.
anlarını bir kilimin ilmekleri gibi mısralarına yansıtmak istiyor.
"Saadet Kilimi"dir. Şiirinin mısraları ile kilimin ilmekleri arasında
a~adır.

şiirler yazdığım ve yazmaya

devam

edeceğini,

onun da

ler yazacağım:
·ler yazacağım hep sana dair.
Ier yazacağım sana:
iz kuşları kadar güzel
bir de ev yapacağım,
niz köpükleri kadar beyaz
er yazacağım bakarken gözlerine:
~Q)llyaşaracak sevinçten
C,ek, gelecek hatırıma;
er geçecek aradan:
binim olacaksın ilk defa
olacaksın
leryazacağım dönmeyenler için:
.tem şiirleri
irler yazacağım ölenler için:
lki de senin için olur birisi
ah o günü göstermesin
ler yazacağım canım Ayten'im.
nızlık şiirleri
en başkasının olabilirsin
'eben,
·ndbir Mecnun olurum belki,
ah/ onu göstermesin.
'

---)

irler yazacağım a1i<ımıza dair:
skanacak o~uyanlar
kt edenler· de bulunacak.
r şeyde olduğu gibi
ler yazacağım aşkımıza dair.
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er yazacağım senin gibi güzel:
!gprür gibi olacak okuyanlar
· 'lar da geçse, geçmeyecek ilk anlar
¢ryazacağımmes'ut anlandokuyacağım
et kilimi olacak dokuyacağım kilim
seni öveceğim,
iövecek şiirlerim

mısra mısra

I

ryazacağını hep sana dair:
er yazacağım sana;
yıldızı kadar güzel,
bi akıcı
şanlı

9.cilt 3 Kasım 1953 s.2

,sine kendisini düşünüp düşünmediğini sorar. Yoksa düşünülmeyecek
[duğunu öğrenmek istiyor.
I

/

mı
düşünmedin mi beni güzelim .
a ben
değersiz miyim?
9.cilt 22 Aralık 1953 s.2

'y
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giden bir asker, savaşta bile sevgilisini düşünmektedir. Bu askerin
farkı; şair olmasıdır. O, cenk davullarının çalındığı anda, davul sesini
· · aşk şarkılarını duymaktadır.
- onun şiirlerini okuduğu zaman -askerlik psikolojisi ile ölümü
, · düşünmektedir.

Savaşırken bile sevgilisini düşünürdü,
Sevgili sarı saçlı gökyüzlü,
Belki de en güzeliydi sevdiklerinin
\>T'e belki de kendisini düşünürdü!
Ay değimi olduğu gecelerde
Cenk davulları çaldığı anda
Kıyasıya dövüşmeye and içerdi.
ötede, uzaklarda çok uzaklarda
Şarkı söylerdi sevgili
Şarkı söyledi hep aşka dair.
Sevgilisinin harmanda saadet şiirleri okuduğu zaman
Cennetle cehennemi düşünürdü.
¥ebazan
şiirleri yazardı candan.
9.cilt 15 Aralık 1953 s.2
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Keinal'in resmini g~rdüğü an, ona dair şiirler yazmak istiyor. Resmini
sanki Mustafa Kemal'i görmüş gibi olur.

a Kemal'in resminden mane\tt kuvvet almaktadır. Hürriyet aşığı bir şair
:):e vurulsa bile, Mustafa Kemal' den aldığı güçle zorlukları aşabileceğini

11.lhuniı tesir eden ilci Kemal bulunmaktadır. Birisi hürriyet mücadelesi
üzden de Kıbrıs'a sürgün edilen "Vatan Şairi" Namık Kemal, diğeri ise
başlatarak

Türkiye

Cumhuriyeti'nin

kurulmasını

sağlayan

Resmini gördüğüm zaman:
iirler yazmak isterim Kemal'im,
Şiirler yazmak isterim hep sana dair.
Gözlerini gördüğüm her an:
ev kadar büyür, büyürüm.
Resmini gördüğüm zaman:
Seni görmüş gibi olurum Kemal'im
~li~de bayrak, gözlerinde vatan.
-.Elürriy~ttir bayrak, gözlerinde vatan.
'irtiyettir bayrak, kutsaldır vatan.
Şensin, sensin aklımda her an
I

ltesmini gördüğüm zaman:
imşeklerden hız alırım sanki,
özlerimde bir ışık, kolumda bir kuvvet,
lar mısın Kemal'im anlar mısın?
ürriyet aşıkı bir şairim ben .
.esmini gördüğüm zaman:
incirlerle bağlasalar, kırarım zincirleri,
enden alırım Kemal'im ben bu kuvveti
enden alırım yaşamağı,
enden, senden herşeyi senden.
~Kemal var ruhumda iki Kemal: Namık Kemal, Mustafa,
nlardan alırım ilhamımı onlardan:
esimlerini gördüğüm zaman.
Kemal var ruhumda iki Kemal:
Jfampığım ilk insan!

Thi

_jf/ı

1

9.cilt JO Kasım 1953 s.2
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-~:~r)u\(ıara\ağmen

bu mü.cad~lede bir nebze de olsa yardımda

,ı?'kadıııdan söz etmiştir. Kadım, Mustafa Kemal gibi sadece vatanını
benzetmiştir.
.
.

.ona

İyi kadındı rahmetlik;
Mermi taşırdı kış gecelerinde
'fdpsuz tüfeksiz:
· Ne yağmur dinlerdi ne de tipi
Sadece milletini düşünürdü Mustafa Kemal gibi.
9.cilt IôAralık 1953 s.2

giden Türk askerine öğütler verilmektedir. Dünya1yaptıklarından
ayradır ..

dolayı

Kore'deki
Mehmetçiğe
.
I
..
'\·/"

yet!<Sc1na hayrandır .
.yy! Koredeki asker
ünyanin arslanı er!
nüne çıkanları
zıl olmak şartıyla
ldür, bundan sonra da
erle, koca Mehmet
ünya sana hayrandır.
~vet. Sana hayrandır.
ünkü: Sen Kore'deki
· zıllan şaşırtın.
ore'deki savaşla
TATÜRK'ün EVLADI
· 1duğunu anlattın
ünyaya koca Mehmet! ...
i

/

4. cilt 13Mayıs 1951 s.2
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·emli bir kızın yalnızlığını anlatmıştır. Kimsenin gelip gitmemesi hasta
a düşmüştür. Kız bu durumda olmaktansa, ölmeyi tercih etmektedir.
durumdan ötürü insanlara ve insanlığa lanetler okumaktadır. Bir şair
erine duyurmak ve durumuna şikayet etmek istiyor.
· an yaşanılan ıstıraplar karşısında daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Ir Veremli Kızın Şiiri
öyle mi olacaktı şimdi?
i<>yle mi olur hayat?
e bir arkadaş gelir, ne de sevgili
aşamak ne ki:
aha iyi olmaz mıydı ölüp gitseydim?
adem ki mezarlar bana teselli.
atarken elem dolu kulübemde;
.inbir kişiye lanet okurum
oş yere olduğunu bildiğim halde
ir. şair olsam da etsem şikayet
:aıvarsam, yalvarsam, gene yalvarsam
a.net insanlığa binlerce lanet
erhamet, merhamet, biraz merhamet
pyle taş yürekli olmayın n' olur?
:iiritn}alkmama biraz yardım et.
· tedlialdı beni seven Mualla?
eYapardım şairim sen de olmasan?
~ualla muamma, her şey muamma .
•~fenalık yaptım, sorarım Tanrım?
iraz su döküver şairim n' olur?
ari olmasaydım böyle kötürüm
it, eğlen n' olur bu gece sen de?
temem sana bir yük olmağı,
tıkın düşünme, ben varım diye.
9.cilt 20 Ekim 1953 s.2

/
,/Jii(
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içinde k!lÇırdık)an • bazı şeyleri göstermeye
;~!ınd~ şiir ?kumanın zevkini, deniz kenarında şiir yazmayı veya bir
.emelerini·tavsiye ediyor.

.çokudunuz muay ışığı altında
irayrılık şiiri
~ doya doya baktınız mı aya
ir sevgili gibi
ç şiir yazdınız mı gönülden ağlarken
eniz boyu dolaştıktan sonra
•.~ Orhan Veli'yi okudunuz mu yeniden
~atarken ay ışığı altında
ıldızları seyretmek ilham ilham alırken
:er şeyden daha başka
arkına vardınız mı hiç
~esud insanlar yanında
ir ayrılık şiiri okudum çoğu zaman
•..y ışığı altında
oya doya,g.aktım dolunaya
s~vğili gibi bazan.
u · şiiri vazdım ağlarken gönülden
ir geziden sonra
· ·eokudum Orhan Veli'yi yeniden
eli eder insanı bu dünya"
9.cilt 13 Ekim 1953 s.2

de de Orhan Veli şiirlerinin izleri görülmektedir. Şair de Orhan Veli gibi

f ne olduğun.u açıkça

I

Düşündüğü /O değil
Vallahi değil
Değil
Billahi değil,

söylemiştir.

~

1

9.cilt 22 Aralık 1.953 s.2
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air planları olan Fatma'nın ölümünü anlatmıştır.

çen gün öldü Veli'nin Fatma
for düşünmüştü oysa:
.vuşacaktı nişanlısına;
kerlikten döndükten sonra,
9.cilt JO Aralık 1953 s.2

:eyön veren şeyin zaman olduğunu anlatmıştır.

ünler geçecek ardından:
eleceğimi tayin edecek
n büyük imtihan;
9.cilt JO Aralık 1953 s.2

I

sonunun ölüm olduğunu hatırlatıyor.

Mesut geçecek günleri düşün
Ve sonra
Sonra bir gün
Geleceğini ölümün.

9.cilt 22 Aralık 1953 s.2

·',
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bir duygu mu, yoksa bir isim mi

c

inç üstüne sevinç

mı senin gibisi hiç.
9.cilt 22 Aralık 1953 s.2

/

~1~
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bir duygu mu, yoksa bir isim mi

9.cilt 22 Aralık 1953 s.2

I
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eğerlendirme:
Hakeri'nin İstiklal gazetesinde yayımlanmış on altı şıırı
şiirlerin yayımlamış olduğu şiir kitaplarında var olup olmadığını
şairin yayımladığı şiir kitaplarından hiçbirine µlaşamadık.
görüşmede: "Ben Limasol' dan göçmen olarak geldim. Kitaplarım
emişti. 236
nasıl yazıldığını şöyle izah etmiştir: "Her konuda yazabilmeli.
denilen şeye inanmıyorum. Şair istediği konuda oturur ve üretir.
nüyorsunuz veya bir konuyu düşünüyorsunuz ama belki onu
zda kalıyor, bir köşede kalıyor. Bir süre sonra ansızın o bilinç
. -belki ilham dedikleri budur- ve yazıya dökülüyor. Sözgelimi
if yazmak· istersiniz. Kafanızda birtakım düşünceler belirir fakat
ezsiniz, 'Sonradan güzel bir bayan görürsünüz diyelim, fistanlar
daha önce birikmiş olan duyguları ve düşünceleri getirir, bir şiir
lışında işlem de gerekir. Kelimelerinuygunluğu uygunsuzluğu, bir
....:k. a ışı
· idiır. ,,237

e

/mn aşk şiirlerinde doğa unsurlarına rastlamaktayız. Sevgilisini
ken hep doğanın varlığını .hissetmekteyiz. "İsimsiz Şiir" isimli
yer verdiğiniaçıklamaktadır:
(yeşil, sarı yapraklar dönmekte
'afif esiyor rüzgar, ilham verici
pencerede
yağmura karşı
:kliy:ç,rum."
C:',\:,

'.

.

'J.

I

şiirinde sevgilisine, yazacağı şiirlerinin nasıl
, yazacağım sana:
kuşları kadar güzel
· de ev yapacağım,
köpükleri kadar beyaz"
Hakeri'nin Atatürk'ten güç aldığını "İki Kemal Var Ruhumda"
:lcteyiz:
,i}lerle bağlasalar, kırarım zincirleri,
n alırımKemal'im ben bu kuvveti."
"v\

insanın Mustafa Kemal olduğunu söyler:

Lefkoşa'da Temmuz ayında görüşme.
Şiirlerimiz -Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri-, Ateş Matbaacılık,
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şiirini yayımlarkr,ıy yaş"9lğı olayı şöyle
\ı1)~!l'j-L,f~c;\Yk~n s4'te 8\gıl dergisiniıı• Y~llı,tİJn kul1lluna,· şimdi
,)'~Ş'T 1,ir şiiri :(,C)~r' içiıı\\v~rdim. "İki KeıııaLVar iluhunı1a"
'··r.şiirijsWdal.. 9aq:~tesi'nedeverdim: Sütunlar bana kapandı, derginin
· i; >.'Aynı, şiiri •· iki yere verdiğiniz için bundan. sonra yazılarınız
,238

·'' isimli şiirde şaırm, Orhan Veli'den etkilendiğini görmekteyiz.
in şiirinden alıntıyada yer vermiştir:
:Orhan Veli'yi.okudunuz mu yeniden
ken ay ışığı altında
kııdum Orhan Veli'yi yeniden
· eder insanıbu dünya"
,yanın neden insanı deli ettiği sorusunun cevabını Orhan Veli'nin
,)

•;'.·.·...

eder insanı bu dünya,
ece, bu yıldızlar,bu koku,
239
peden tırnağa çiçek açmış ağaç"
nin şairi etkilediğini "Değil" isimli şiirinde de görmekteyiz. Bu
(~rik olarak kalmamış, şiirlerin isimlerine de yansımıştır. Her iki şair
ıµştır.

k parası~qısem...
.

. ·_/:[;;,.,,.

\ ·)

rtki. ..
hr şey c:legil."2~0
in yukarıda verdiğimiz "Değil" isimli şiiri ile Bener Hakkı
"Değil" isimli şiirde benzerlik görülmektedir. Her iki şair, bir
nin sıkıntısıiçerisindedir:

~"-\

ürk Edebiy,atı"
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
'. ara, 1997, s.26.

Ieri, Adam Yayınları, 29. Basım, İstanbul 1997, s.63.
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TANER FİKRET BA¥BARS
(1936-)

ortalarında, İbrahim Zeki Burdurlu'nun yol göstericiliğinde
,, . O'nun küçük kardeşi gibi, adını duyurmuş; şiirleri
görülmeğe başlamıştır. Şiir kitabını yayımladığında henüz daha
. Lisesi'nin Kolej bölümünü bitirmiş, kısa bir süre memurluk
:köğrenim için 1956 yılında gittiği İngiltere'de yerleşip kalmış,
ırkçe şiir yazmayı bırakmış, doğduğu topraklar ve o yerin
esmiştir. Kıbrıs, onun belleğinde artık, "far-off" yani "yitik bir
aki çalışmaları hep İngiliz edebiyatı kapsamında olmuş, şiir,
nda . eserler vermiş, Nazım Hikmet'ten çeviriler yapmıştır.
sinden öğrenildiğine göre, ortaçağda Kıbrıs'ı 300 yıl kadar
ız soylularından Lusignan'Iann tarihi mekanları Fransa'nın
) bölgesinde yaşamaya özenip bir süreden beri oraya taşınmış
f.Mecmua'da yayınlanmıştır. Daha sonra Halkın Sesi, İstiklal,
:>gazeteleriyle Çardak ve Dünya dergilerinde pek çok şiiri
, İstanbul'da çıkan Yeditepe dergisi T. Fikret Baybars'ın şiirlerine
'de Korkulu Liman isimlibir de öykü yazmıştır.
· inin bir kısmını 1963'te yayınladığıTo Catch a Falling Man adlı
Ayrıca Londra' da yayınlanan bazı sanat dergilerinde şiirleri.
e,ndilin Ucundakiler (1954)

...;ı;J

rıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
Ankara 1997, s 36.
Başlangıçtan Günümüze- KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,
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şil ~iiJr at~ş parçasıdır. Şair . bu tebessümleri aşkın müjdecisi
:gilinin bakışlarında türlü .. türlü manalar gizlenmiştir. Sevgilinin
. eşten/bir .· çelenk olmasına rağmen seven bu acıya seve seve
er gün.ölse bile sevgilisinin bir tek gülüşüyle hayata dönmektedir.

-En Yakın Arkadaşıma-

er tebessümü, bir lav parçası, yakar ...
tebessümler, aşkımın müjdecisi;
her bir bakışı, binbir manayı saklar,
.yat vererek, yegane onun sesi.
essümlerden sönmeyecek çelenk örsem,
bana bir hiçtir; gelsin artık ölümüm ...
ş çelenklere, hergün gömülüp ölsem,
can verir bana yalnız bir tek tebessüm. ..
2.cilt 2 Ağustos 1950 s.3

ayrılmak zorunda kalan bir sevenin ruh hali anlatılmıştır.
gurbete gitmek zorunda kalan aşığın, içinde ayrıL1ktan doğan bir
..şı.şlc;tr. St~vdiğine doymadan ayrılmak zorunda kalmıştır.
ğ'fıçlatını çözüp rüzgarlarla müjdeli haber göndermesini istiyor. Bu
da da kuiıanılmaktadır. Sevgiliden haber getiren "saba"dır. Saba,

· , gidiyorum işte artık sılaya,

.ıyı içimde hasretle duya, duya ...
· şimdi daha sen,
örmeden,
sinenden ...
istemiyorum ayrılayım ben senden.
kimler takacak alev gönlüme lale?
orum işte ffen daha kanmadan visale.
nı rüzgarın raksına bırakırken,
r müjdele bana, gökte gizli seslerden.
/Yazık, yazık! Bin kere yazık!
a sevgilim, elveda artık.
2.cilt 13 Eylül 1950 s.3
139

fecir.vaktinde bir fıskiyenin altında oturmuştur. Fecir vaktinin
·.· Fecrin rengini alarak fıskiyeden yükselen su, etrafa sanki ateş

:ıı damlaları,. şairin gönlünü yakmıştır.
, yavaş bir. seccade; bir saki" sözlerinde tezat bulunmaktadır.
içki haramdır. Ayrıca içkili iken namaz kılınmaz. Şiirde sanki
da bir tercih yapılması istenilmiştir. Şair tercihini .içkiden yana
durmadan içki içilir. İçkinin tesiriyle tatlı bir ateş basar. İçindeki
eden fışkıran alevleri izlemektedir. Sanki içindeki yangın dışa
de farklı görünmeye başlar; sadece sevgilisi bir şiir gibi güzel
arşısında her şey silinir. Sadece alevler saçan fıskiye ve sevgilisi

-Kalbimdeki Güzele-

ah yayılırken, fecir göklere yer, yer;
iyenin altında, yanar cananla beraber
·,ye ki her zerresi, bir alev parçası bir lav;
rengi döner kızıllık deryasına ...
şO dalgası geçer ve yükselirdi sularda,
tdalının şarkısı, boğulur kahkahalarda ...
ahalar·ki herbiri binbir manayı saklar,
esiJı~),<:iyenin yaktıkça, durmaz yakar. ..
avaş, yavaş bir seccade; bir saki,
dan, kanamadan,, içerler peymaneyi
.erler içinde, iki alev gölgeyi ...
:y gözlerinde, renkten renge girer; ilahileşir,
cananın gölgesi, nazarında, bir şiir.
<;y silinir; her şey söner; kaybolur ...
. ciyenin altında, yanar cananla beraber,
:kiye ki her zerresi, bir ateş parçasına değer.
2.cilt 31 Ağustos 1950 s.3
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;c~fijr)ui\'U)lll. B.#ğtaıll~, istixor. Sev&ilisinin su. içmesi için bir
'''¢~ğl~~kistiyor.

~:,~~

.•.

<

.... • . .

ço~.do]ınu~tur, )'lir kere ıiğlayabilse ralıntlayacaktır.

,~zulaillaktadır.

·

ağlamak, ağlamak istiyorum ...
'hep o elem uğruna,
un uğruna bağlamak istiyorum
ağlamak, ağlamak istiyorum.
kimin.,diye şu yıldız; yersiz?
~rim!
iç ele o şule iksirsiz?
ecnun olmak, yalnız benim kaderim ...
lamazsa etrafı saran dalgalardan,
içini
; sunmazsa peymaneyi,
ime içini
,esi için ırmak olmak,
e akıp çağlamak istiyorum.
· na kanmak, kanmak;
"''amak istiyorum.

2.cilt 9 Ağustos 195 s. 3

s.aıı 13 Ocak 1950 s.2
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olmayı istiyor. Şair seVdayı yağmur yüklü bir buluta
il.zerine damlalarım hiç yağdırinaJillŞtır. Aşkm mevsimi olan
g.·Yani
aşıkvey,.şanıın
olamamıştır.olaylarınuzerinden uzun bir zaınan geçmiş
ık olmuş
('alaf canltlığım korumaktadır. O güzel günlere geri dönmeyi
tın hi<;bit anlam ifade etmediğiniSöylemektedir.

.den sevda bulutu,
· an geldi, geçti ...
i artık bahar.
aya.tın, söyle nesi var?
ası ateş olan,
autu, geldi geçti,
·,zıeri kalan,
ar ... Yalnızlığı seçti.
hatıraları, tekrar yaşıyabilsem,
n ilk baharı" tekrar canlansa bir dem
,ir ümit gelse, derunı sesinden,
günler söylenecek
un hançeresinden ...
şule artık olmaz bana yar,
· .· . hayatın söyle nesi var?

2.cilt 12 Ekim 1950 s.3

',~

142

#~~~~~ ~f,\tll~'s'"J'~a<lir,

Divan edebiyatında geniş yer

ıeryeıilıpiştir. .
<
•. ·. · .· .·
e~' >.sözledyle; i · seygilinin •· · Hudakları · gül ·. renkli bir kadehe
ivan/ şiirinde içi işarap . dolu .•kadeh yerine çok sık kullanılır.
· içilmeye hazır bir piyale olarak düşünülür. Rengi kırmızıdır.
ve. buse en az şarap· kadar aşığı kendinden geçirtip sarhoş
en-içip sarhoş olmak istemektedir.
§.kinin dizlerinde yatmayı istiyor. "Şairin gözünde sevgili, bir
hoş olmuştur. HayaUer kurmaya başlar. Hayalleri gerçeklere
fllannda hayal ederek mutlu olur.

gecelerde beklerim de her zaman
ıyle sarhoş olmak için yanarım.
piyaleden, tutup kalbimi yakan,
· · ılerinde, için için yanarım.
. de hayal sürer gider muttasıl,
n hayale döner hep ümitlerim.
eniden bir aşk. .. Aralanmış bir fasıl,
dünyasında, hakikatı neylerim.

:vı kokulu saçlarına gömülüp,
:y~ş t.xrlc~tse kendini kollarıma;
atıp. yüzüne başka gülüp,
bahar gelir, tükenen baharıma.

l gtfi

2.cilt 23 Ağustos 1950 s.3
.:-,..

lopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, 3.Baskı, İstanbul 1995, s.326.
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'lendirme:
{ars'ın İstiklal gazetesinde altı şiiri bulunmaktadır. Bu altı şiiri
:Jin Ucundakiler isimli şiir kitabında yer almamıştır.
¢debiyatının motiflerinden; saki, peymane, piyale, lale, sabaya

avaş yavaş bir seccade; bir saki,"
şiirinde,
, sunmazsa peymaneyi,"
~üya" isimli şiirinde,
·• piyaleden, tutup kalbimi yakan."
'' isimli şiirinde,
er takacak alev gönlüme lale"

*

*

*

*

etesindeki şiirlerde Ahmet Haşim'in izleri görülmektedir. Şair
dünyasının bir yansıması olarak göstermektedir.
rn bahçesi, bir seccade,
havzı ateşten bade!
gamlı bu akşam vakti!
enzemiyor mutade!"245
yukarıdaki "Tahattur" isimli şiiri ile Baybars'ın aşağıdaki
':ii"2.ôe benzerlik görülmektedir. Her iki şair, şiirinde bir seccade ile
~n.den söz eder:
µe yavaş, yavaş bir seccade; bir saki,
.dan, kanamadan, içerler peymaneyi"
alan şiirinde Ahmet Haşim'in etkisiyle duygulu şiirler yer alırken,
"fer isimli şiir kitabındaki şiirlerde ise, Orhan Veli'nin izleri

hy[ tebessümü; bir lav parçası, yakar ...
eş t~bessümler, aşkımın müjdecisi;
her bir bakışı, binbir manayı saklar,
hayat vererek, yegane onun sesi."

iün Şiirleri, Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kennan, Dergah Yayınları,
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bambaşka bir aşık olduğunu

yıp köpeğimi
[ ellerimin içine.
n kıskanıyorum
yerde oturup
.emezlikten gelme
köpeği tutmaktan

dı, ne sevgilin
:yi kıçına
; ,,246

Baybars'ın edebiyata bakış açısını şöyle değerlendirmiştir:
olarak, Kıbrıslılevantenlerin merkezi Fransa'nın Lusignan
.er Baybars, İngilizce şiirde bir yer edinmeyi başarmış istisna bir
zamanda Nazim Hikrnet'in çevirmenidir. Ne var ki, 1950'lerde,
davaya dönüşen Kıbrıs sorunu nedeniyle, genellikle milliyetçi
anın İstanbul edebiyat çevrelerine kırgınlık duyarak ardından
ine Ada'yı terkeden şair, neredeyse 40 yıldır Kıbrıslıtürklerle
eden ,geçemeyeceğim bir nokta var: Ne yazık ki, yıllarca

~Taner Baybars hakkında ne bir haber, ne de bir tek şiiri."

247

'ın bu yazısında da bahsettiği gibi, Baybars, Nazım Hikrnet'in
ştır. Hikmet'le çalışıp, onun şiir anlayışından esinlenmemek
· ikmet'in destanımsı şiirlerinin bir örneğini "Aşk ve Hürriyet
görmekteyiz:
amazlar kızım anlayamazlar
sevgimizbüyükmüş
gibi sevişmiş
·
gibi gülüşmüşüz
dacığırnızınbir köşesinde
kadar "öpüşmüşüz."248

'7:y

Mendilin Ucundakiler- Şiirler-, Çardak Yayınları, Lefkoşa 1954, s.51.
rıslıtürk Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, s.41-42.
i, Bozkurt Basımevi, Lefkoşa 1957, s.5.
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:APLAŞMAMIŞ ŞİİRLER VE ŞAİRLERİ
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)i:'.İFSAGIP BODAMYALIZADE
<:{/ . .
(l897-1964f > . . / • .· . i.

Jltıt; iAziz olup

l. · Kasım 1897.'de Bafta doğdu .. Babası,
~et
. Aziz . Efendi, anne~i ise Lütfiye Hanımdır. Çocukluğu
l5'·yıUan.arasında4yıl Lefkoşa'dakiİdadi'de eğitim gördü.
amanın, Komiseri'nin kızı Alis' e aşık olduğu için, İngilizce'yi
· ord' a gitti. 1920-1921 yıllan arasında orada "İngiliz Dili ve
a özel araştırmada bulundu.
· ulunduğu sırada, İngiliz kömür madencilerinin grevi üzerine şiir
I3aşbakam Lloyd George'un kızım 2-3 defa istettiği gerekçesi ile,
gönderilmişti.
üktery, sonra, önce poliste çalışan Necmi Sagıp, 1927-1932 yıllan
isyonun bir kararı ile, Lefkoşa' daki Lise bünyesinde kurulan
;nd~, lise öğrencilerine, öğretmenlere ve memurlara resmi çalışma
ce dersi verdi.
hakespare Mektebi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi
desteğinde kurduğu anaokula ve ilkokula halkın gösterdiği büyük
Nemci Sagıp, 1933'de Şekspir Okulu bayrağı altında, İngilizce
:ve paralı bir de orta okul ve lise kurdu."
,liderliğinin 1940'lı yılların başında, henüz oluşma sürecinde olup
sırada, Nemci Sagıp Bodamyalızade'nin "Müslümanlar Vekili"
lurmınun Enosis taleplerine karşı verdiği mücadele, o günün
fümluyankılar yapmıştır.
farihli 9. sayısında yer alan ve "Bugünden portreler" dizisinin 7.
ftl'emci Sagıp Bodamyahzade" başlıklı yazıda onunla ilgili olarak
ılmaktadır:
olgunca bir boy. Bu boyun üzerinde heykelleşmiş, hatta biraz
u yüz de ışıldayarak yana gözlere hayran olmamak kabil değil. Bu
:bessim çehrenin zaman zaman ifade ettiği durgunluk; coşkun bir
şımaktadır. Konuşurken çok sakin ve darıldığı. zaman da
. lakaydisi karşısında insanları esir eden bir sihir sahibidir.
resini çizdiğim Necmi Sagıp Bodamyalızade, bizim edebiyatımızda
· ilk büyük Türk sanatkarıdır. Türkçe şiirlerinden seçtiği reel
aflıklarla dolu bulunmasına rağmen, · İngilizce olarak yazdığı
muvaffakiyet ve derin bir lirizm hakimiyeti sezilmektedir. Bilhassa
el'in "Çoban Çeşmesi"ni aynen ve nazmen İngilizce'ye çevirdikten
al'in o meşhur "Hürriyet Kasidesi"ni nazım sanatının bütün
:rek, İngilizce'ye çevirmesi dünya ölçüsünde muharrirlerin takdir ve
·t' ı r."
. 249

'ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara 2002, s.450-455.
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aldığı Rum kesimindeki Olimpos Oteli'nde esrarengiz ve dramatik bir
· kapamıştır." 250

Britain And The Moslems !,II (1925), The Koran (1925), Divine
'ogical (1926), To Shakespeare: Our Pretty Cyprus Of England,
Sacred Trumpet: Religious And Political (1929), The Guran Versified
lı (1934), The Gouran Versified(l942),ManzumKur'anl,II.
(1942)"

_-..........____

etmesini öğretmektedir. Şair işe başlamadan önce besmele
dını andıkça güç bulmuş, rızkı çoğalmıştır. Allah'ı ananların doğru
atmıştır.

e iman var;
Kur'an var;
ed hak peygamber,
beraber.
her sabah,
en "BİSMİLLAH!"
:rken, içerken,
çaı;~en,
epbesmele:
tın adı ile.
ALLAH" ile
'
"ALL'AH" ile,
ALLAH" ile,
IALLAH" ile.

Rabbime..
:lir kalbime;
~r çok olur,
yok olur.'
LAH" ım birdir;
'eraberdir.

~tim Güneşlerimiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa 1987,
~ibliyografya, Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi Yayınları:4, Lefkoşa 1987, s. 34-35.
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:AH" her şeyi verir,
öğruyu gösterir;
· lgi verecek; ..
fgösterecek.
:AH';ııri. beııisever;
'tez bana deri:, keder;
yardım. edecek,
de büyütecek.

U TANRIM, beni
'fenalıktan sakla;
erim yalnız seni,
' büyüt sağlıkla.
5.cilt 2 Aralık 1951 s.2

k milletinin hürriyet uğruna neler yaptığı anlatılmıştır. Buna en güzel
µcadeledir. Allah'ın verdiği güçle, elde avuçta yokken büyük bir zafer
· :ti, tarihte cihana hükmetmiştir. Böyle bir ulusu esir almak o kadar
için savaşan bir millet, sonsuza kadar hür kalmayı hak etmiştir. İşte
,t;ı uğurda mücadele etmiştir. İnancından· başka hiçbir gücü olmayan
em silahlan yenmiştir.
. yaşıyorsak bunu, vatan için savaşıp şehit olanlara borçlu olduğumuzu
anmıştır.

Nisan Sakarya Şehitlerine

~rmi üç Nisan

Türkün tarihinde en büyük gündür,

ü. gün hakkın kuvvetini anlamıştır bütün beşer;

için tek bir millet bütün cihana haykırmıştır,
ürk kendini bağlayan çelik zencirleri kırmıştır;
_'anndan kuvvet alan bir Millete bağ vurulur mu?
ağların, deryaların arslanı hiç durdurtulur mu?
ürk doğruluktan daha yüksek hiçbir meslek tanımaz,
ürk hürriyetten daha ulu hiç bir istek tanımaz.
'ürk üç kıt'ada da devletlerkurmuş, hüküm etmiştir.
Türkün şanlı adı dünyanın her tarafına yetişmiştir.

bn riiiIJetin annesi bu Türkü hiç bir el bağlayamaz.

,:Eiakk' a karşı hiç bir riankör kuvvet kılıç sallayamaz.
149

'
:µrriyeti sever bir millet daima hür kalacaktır,
ütün cihan karşıda çıksa yine yaşayacaktır.
irıni üç Nisan hakkın çeliği erittiği gündür,
'ıugün.hürriyet için, insan için en büyük ündür.
'arih gösterir: İnsanlık hakkı ıinsandan kuvvetlidir,
ürriyet ordulardan, çeliklerden daha kudretlidir.
Hatırla: ·ölmek istemeyen Millet öldürülemez.
öndürülmek isteyen Ay yıldızı söndüremez.
y hür insan, ey nur ve vicdan eri, ·
ilmek ister misin senin hakkını yaşatan mertleri,
de ziyaret et Sakarya' da yatan şehitleri.
r'4. cilt 26 Temmuz 1951 s.2

fethinde hisara Türk bayrağını dikerken şehit olan Bayraktar'ın hikayesi
şa'nın Türkler tarafından fethi sırasında 9 Eylül 1570'de burca ilk Türk
n adsız Bayraktar'ın şehit olduğu Kostanza Burcu'ndaki yere mezarı
,can buraya bir cami inşa edildi. "252
.
,
.
ıatan için canını feda eden askerleri, Fatih'in askerlerine benzetmiştir.
şehit ~dil9iği yerde bir türbe yaptırılır. Bu türbe şehitlerin kanıyla yoğrulan
v'yapılrnıştır. O taşlar adeta birer destan anlatmaktadır.
·
rin milletten tek isteği; vatanı koruyup, düşman eline düşürmemektir.
ir milletin çalışarak yükseleceğine inandığı için milleti çalışmaya teşvik
rı kuvvet doğar · sözünü desteklercesine, zayıf kalmamak için birlik
\
hınrnuştur.
adına savaşanların gönlünde korkuya yer yoktur. Onlar Allah'tan aldıkları
aktadır.

Lefkoşa'da Bayraktar Türbesi'nde
-Bütün Kıbrıs Türklerine-

Bu cami bir Türk bayraktarının mekanıdır,
Bu güzel yerde yatan şehit Türk arslanıdır;
Türk bayrağını bu hisarlara ilk diken O,
Bu bayrak için kanını buraya döken

g;

Bu kokular, çiçekler, renkler ile süslenmiş
Toprak altında bilir misin ne var gizlenmiş?

,,..,

ı Hakeri.. Kıbrıs
Türk Ansiklopedisi, Lefkoşe 1992, s.51.
. I
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'.;aş'~Jçın can veren bahadır
:ce'Eatih
Türk şehidi
uyanmak.tadır.
,.,
::·.:,
·.·.·
. ,,.·:"\.··.:· . ,·:·.;:•.. ,·:.,·:·.:,.,.:.,_,.-:,,

·

..

:"·•.'..:·: ·:;;;,

·.·,.'.'

·

"
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".:··,-::

.·:_,

l~,~~~!Wti·~itlcif abe (>lırıuştur,

·esi şehit kariileyoğrulmuştur ..

\!

·. Ji!Q·hi· :.~.· .·. 1ar.; ı,. d&in hendeğe.: bak,
Jbu arslapcır geçebilirdi ancak!
rosin bu şehitler bizden ne bekliyor?
misin şu mezar bize ne söylüyor?
ürkler, bu güzel vatana hor bakmayınız!
Ilerelindemahrum bırakmayınız!
çalış, uğraş, işle, kazan, yüksel, bakma yaşa!
ün daha.kazan, daha yüksel,bakma yaşa!
n; didin, kazan, tenbel ve umutsuz olma,
eşlerinle birleş ayn ve zayıf kalma;
için dövüşen kalplere korku giremez ...
için yanan ışığı kimse söndüremez.
zulmetlere nur serpen ay, yıldızı gör,
erden gelen sesi dinle "ALLAHU EKBER"
5.cilt 20 Şubat 1952 s.l

\

''i:j

I
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lat. Bey, Lala Mustafa Paşa komutasındaki kuvvetlerle birlikte ilk
r, Cambulat Bey, Mağosa kuşatmasında; şehit oldu. Şehit olduğu yerde
'1.ter bitmez türbesi yapıldı.
Türkler
tarafından
fethinde Mağosa
kentinin
kuşatmasında,
Arsenal Burcu'nun girişine yerleştirdikleri bıçaklı bir tekerlek (o
.yle çark-ı felek) bulunmaktaydı. Buradan girmeye çalışanları, dönen bu
ayarak öldürmekteydi. Cambulat Paşa bu makineyi yok etmeyi
atıyla birlikte burca hücum etti. Çark-ı feleği durdurdu ama şehit oldu.
,Çambulat Bey kelle koltukta, MağosaTürkler tarafından alıncaya dek,
·· yenilmek üzereyse atıyla oraya giderek, savaştı. Savaşın bitiminde de
şehit olduğu yerde gömüldü. Bugün burası Cambulat Paşa Müzesi
Jmaktadır."253
·
,nun türbesinin altınlarla çevrilmiş bir yer değil de, sonsuzluğun simgesi
olduğunu anlatmıştır. Cambulat, tarihte cihanı titreten ecdatlarının bir
.tler, maddeten ölse bile, manen kalplerde sonsuza kadar yaşayacaktır.
a.h'm yüceliğini de anlatmıştır.

ağusa'da Canbulat Türbesi'nde
-Bütün Şehitlerimize ve Onları Sevenlere-

,RHABA, sen ey büyük şehit, ey Ulu Asker!
erbaba, ey ölmeyen ruh, ey ebedi rehber!
enin'Türben: altın kubbe değil, asumandır,
şığın: Ay, yıldızın parladığı zamandır.
jµsaırlardan kuş uçmaz, fakat sen uçtun,
u duvarlardan çelik geçmez, fakat sen geçtin.
iham titreten bir azmin yadigarısın,
t' alarm fatihi erlerin bergüzarısın.
yu, ey büyük şehit, sen toprakta.değilsin,
en kalplerimizde uçarsın, yatmakta değilsin.
arada denizde hala. aksediyor sesin;
ize daima can verecektir senin nefesin;
\

ALLARD EKBER!" : Tanrıdan'başka Tanrı yoktur,
:a.nrımız bir, yolumuz doğru, dinimiz haktır;
'.ALLARD EKBER!": Şehitlerimizin gururu,
ALLARD EKBER!": Hak ve adaletin düsturu;
jr gün her insan bu düsturu tanıyacaktır,
'zaman bütün cihan mes'ut yaşıyacaktır.
5.cilt 23 Şubat 1952 s.1
Jr

eri, Kıbrıs TiirkAnsiklopedisi,.Lefkoşa 1992, s.71.
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Jr: ])eğerı~n<Unne:
_
Bodamyalızade'nin

İstiklal gazetesinde yayımlanmış dört şun

--~gi•.•çılgıri··~~~-·zi11cif'1fıra6akriıış?.• Şaşanm!
.ükremiş sel gibiyim;bendimi.çiğner, aşanın;
"ırt~m dağlan, enginlere sığmamtaşanm.

*

*

*

.korkma! Sönmez bu· şafaklardayüzen al Sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak"254
t Akifin Türklüğün yüceltildiği yukarıdaki "İstiklal Marşı" isimli şiiri
ade'nin aşağıdaki "23 Nisan · Sakarya Şehitlerine" isimli şiirinde
aktadır. Her iki şair, Türk milletininhiçbir zaman esir olmadığını ve
anlatmıştır:
"Hak için tek bir milletbütün cihanahaykırmıştır.
Türk kendini bağlıyan çelik zencirlerikırmıştır;
Tanndan kuvvet alanbir milletebağ vurulur mu?
Dağların deryaların arslanıhiç durdurtulur mu?"
"Hatırla ölmek istemeyenmillet öldürülemez.
Söndürülmek isteyen Ay-yıldızısöndüremez."
:fkoşa'da Bayraktar Türbesinde" ve "Mağosa' da Canbulat Türbesinde"
:i _Kıbns'ın fethi sırasında şehit düşen iki kahraman Türk askerine ithafen
Şiirlerde bu iki şehidin vatan için canlarını kahramanca feda etmeleri
. Bütün edebiyatlarda olduğu gibi kahramanlarbu şiirde de yüceltilmiştir.
,oşa·'da:1BayraktarTürbesi'nde"isimli şiirindekişu mısralar
"Kalk, çalış,'uğraş, işle, kazan, yüksel, bakma yaşa\
Her gün daha kazan, daha yüksel,bakmayaşa\"
:vfik Fikret'in "Ferda" isimli şiirini hatırlatmaktadır. Her iki şair ilerlemenin
şmakla gerçekleşeceğinianlatmtştır:
"Yükselmeli, dokupmalı alnın semalara;
Doymaz beşer dediklerikuş, iğtilalara...
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
Durmak zemaru geçdi, çalışmakzemanıdır\"255
Çocuklarımın Duası" isimli şiir tamamen didaktik bir şiirdir. Dini duygulan
olan şair, çocuklara Allah'ı, Müslümanlığı ve dua etmeyi öğretmeye
et An Kıbrıs 'tn Yetiştirdiği Değerler adlı kitapta Bodamyalızade, şöyle
"Bodamyalızade fiilen politikayla da ilgilenmiş ve bunun sonucu olarak uzun
bns - Türklerinin tedısilcisi anlamında "Müslümanlar Vekili" unvanını adının
azmayıhak görmüştür.
et AkifErsoy, Safahat, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1996, s.33.
Fikret, Rübdb-ı Şikeste, İnkılflp Kitabevi, İstanbul 1985, s.56.

153

~:? '

"
"lık davalarının
ön safta bir müdafii bulunmaktadır. Dinciliği kadar
~r
olan Necmi Sagıp_ Bodantyalızade, bu adadaki Türk hukukunu
ateşin
256
~rıs basınında, gerekse Ingiltere'deki basında müdafaa etmiştir."
•a_. bilgiler ışığında şairin şiirlerinde neden Türkçülük ve dim konulara yer
· dır. Bodamyalızade Kur'an-ı Kerim'i Manzum Kur'an adıyla İngilizce'ye
sonra bu eser Türkçe olarak da yayımlanmış ve bir bölümü İstiklal
))(,·._

.edilmiştir. \

('t.. ,

\

\I

'':ı'

Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara 2002, s. 455.
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.ii!:.'i,· . . ,i,·C\ .;· i,Cc~922-) <•• .'•·· ..
j§~ff.)9~2 yılında<·bt J:>aza.r gürıü .Iskele'de

doğan• Nazım Efendi, bu
klü ;,ail~l,ednin birisine ınensup tapu dairesi memurlarından Ahmet A.dil
i Hatice Hanım'in en küçük erkek çocuğudur. Adil Bey'in babası İskele
inlerinden gıda .ticaretiyle uğraşan .Hacı Hasan (Yeşil baş) dır. .Kendisi
tarikatlarına mensup dervişandandı. 4 kere yaya olarak ve deve sırtında
nakledilmektedir. 40 yaşına kadar Hala Sultan Hazretleri'nin tekkesinde
şive ancak 40 yaşından·sonra evlenerek cemiyet hayatına intisap etmiştir.
,,.w•.• e Hamm ise Lefkoşa'nın. meşhur simalarından Şair Kaytazzade Nazım
4"-1924)
ve eşi Zehra Hamm'ın tek kızı idi. Kaytazzade Nazım Efendi de
şiliğe sahipti. Eski bir Mevlevi ailesinden geldiği, Mevlana hazretlerine
duyduğu ve Mevleviliğe yürekten bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Nesebi
ğer konularda verdiği bazı şahsı bilgiler abartılmış ve hilafı hakikat olduğu
narak değerlendirilmesigereken) bir yayıma göre Nazım Efendi'nin soyu,
ası kanıyla Peygamber Eferıdimiz'in torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'e
ır. Bu da kendisini "ehl-i beyt", yani Peygamber soyundan gelen müstesna
vuşturmuş olur.
Efendi ilkokul tahsilini Lefkoşa' da yapmış, Iise tahsilini de yine
alkçılar ve Evkafçıların yönetimi üzerinde sürdürdükleri çekişmelerle
o zamanki adıyla "İslam Lisesi"nde sürdürmüştür.
Efendi, 1939-40 ders yılı sonunda Lefkoşa İslam Lisesi'ni pekiyi.derece
n olduktan sonra aynı sene yüksek tahsil için Türkiye'ye gider. İstanbul
en Fakültesi, Yüksek Kimya Mühendisliği'ne kaydolur ve en büyük
,]3ey'in yanında kalmaya başlar. Nazım Efendi'nin tahsilin üçüncü senesi
nda, bir yıl önce doktor olarak mezun olan ve kendisine büyük bir
ağlandığı · ağabeyi askeri tabib Dr. Mustafa Celal Bey tifoya yakalanarak
e vefat eder. Bu hadise üzerine hayatında vuku bulan değişikliği ve
üdafaam" isimliyazıdan } okuyalım:
tahsilimin·yarısında ehline malum olduğu üzre cezp etün ilahi çekip
aldı. Bende bir inkılap oldu, ruhum nefsime mağlup ve mahkum iken
mağlup ve mahkum oldu. Atık dünya gözümden düştü, o zaman ebedi
neş'esini duyup bu yola dumen kırdım. Ve dini derslere ve Arapçayı
ndimi verdim. Akabinde bir sene Şam 'a gelip orada Arabi ve yüksek dini
min tasavvuf bölümüne intisaple kendimi daha da dine verdim. 1944
ıbrıs 'a geldim ve cemaatime hizmete kendimi adayıp 27 seneden beri dinin
ıet ve vazifelerini bütünAda canıilerindefahri olarak deruhte ettim. "257
.: Saadet Yolu ( 1949) (küçük risale)
\
0

ehmet Ateşin, Dr. Fazıl Küçük ve Şeyh Nazım Kıbrısi, Marifet Yayınları, İstanbul 1997, s.
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ı.tlaşmak için bir çağlayan olup önünde engel olan duvarları yıkmak
dert!~ muzdariptir. Derdinin çaresi sadece A!lah'tır. O'ndan başkası bu
olamaz.

Arzum
Çağlayan dalgalar ulaşın bana
Aşılmaz duvarı devirin birden;
Açılsın ufuklar varayım O' na
Atımın yolunu çevirin birden:
Dolandım bir derde O'dur çaresi
Bulamaz dermanı O'nun gayrisi;
Açılan ufuklar, yol verin dağlar
Bulayım bir yol ki Canan' a gider\

9.cilt 20 Ekim 1953 s.2

r karamsarlık içinde olan birisine ümit verilir. Karanlık geceler yennı
• \ştldayafisabaha bırakacağını ve bu zor günlerin elbet bir gün sona ereceğini

.Mifs}de
Kim demiş sana zulmet açılmaz
Güneş doğup da nurlar saçılmaz;
Ey nazlı Canan sen olmayınca
Aşk bahçesinde bülbül şakımaz ...
Geceler gebe doğacak yarın
Müjde senindir, geliyor yarin;
Açılsın gönlün, dinsin gözyaşın
Gülzar olacak toprağın, taşın.

9.cilt 3 Kasım 1953 s.2

'\
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aSaCllğ\m söyler, A]lah'ın izniyle bu

ı/ö~ne

eretle'.yaşar11akta olduğunu anla·t· ffi·ı.· ştır,

..

J····; \>.···
Doğacak Güne
Görmek isterim üç aylı sancak
Onu şehitler arşa asacak.
Kahraman ırkım, sana şan, şeref
Yer gök Tanrısı verir bir ancak! ..
Kurtulur alem yıkılsa o put
Bayram ederdi o zaman bu yurt:
Yağardı
ta Haşre kadar
Kaynayıp coşan bir nesl-i mesur\

9.cilt 17 Kasım 1953 s.2

a rüzgiirıyla şaırın gönlüne huzur dolar, Bu rüzgilr sanki ebediyetten
. Bu rüzgarın esintisiyle kalbi tutuşur.
tasavvufi özellikler taşımaktadıL Tasavvufta Allah'a ulaşmak için müritler,
]derinden arınıp "Fenafillah" mertebesine ulaşırlar, Şair de Allah'a ulaşmayı

Beııi Bertften Alan!
Ruhuma doldu saba
öteler ötesinden
Buldum ondan bir safa
Bıktım hep gerisinden
Bir pırıltı parladı
Ebedler durağında
Gönlüm tutuşayazdı
Ezelin kucağında
Sıyrilıp benliğinden
Arındı can o anda
Yokluğun senliğinden
Huzur buldu .Cananda

"
· 9.cilt 24 Kasım 1953 s.2

.~
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,ir aşk . anlatılmıştır. Allah · aşkıyla şairin bütün benliği yanmaktadır. Yanan
\rmeye bir damla su yeterli olmaz.
·. giysisini ülmezlerin durağında

çıkartıp can bağında

dirilmiştir. Tek

uğl(Allah' a) ulaşmaktır.

Sonsuzluğa İştiyak
· . Hiç avunmaz oldu canım
Dünya da dar geldi bana
Aşka yandı hanümanıriı
Damla nider yanan cana
İçimdeki umman benim
J)amlası bir cihanı boğar
İçimde bir volkan benim
Lahzada bir cihan yakar
Benliğimi koyup geldim
Ölmezlerin durağından
Ebel ebed ile işim
Dirildim hep can bağında.

9.cilt JO Aralık 1953 s.2
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}Sazım' m[stikl<il gazetesinde yayımlanmış •beş. şiiri bulunmaktadır.
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Bu

•

-1ıii'ki .Allah'tır. Kalbindeki derdin .dermanı sadece O' dur.
<!'i Benden Alan" isimli şiirinde şairin gönlü ötelerden esen saba rüzgarıyla
ıUştur:
"Ruhuma doldu saba
Öteler ötesinden
Buldum ondan bir safa"
savyufta müritlerin kendi benliklerinden sıyrılıp Allah'a ulaşma mertebesine
denir. Şair de sanki bu mertebeye ulaştığını mısralarında anlatmaktadır:
"Sıyrılıp benliğinden
Arındı can o anda
Yokluğun senliğinden
Huzur buldu Cananda"
Şair sonsuzluğa özlem duymaktadır. Çünkü insanlar dünyaya gelmeden önce
·'fulılar meclisinde Allah'la birlikteydi. Mevlana'da bu ayrılığı kamışın sazlıktan
ası olarlık görmüştür. Sazlıktan ayrılan saz içi yakılııtak ney olur. Neyin içli
asının nedeni de ayrılıktan şikayet etmesidir.
özlemini "Sonsuzluğa İştiyak" isimli şiirinde dile getirmiştir:
"Benliğimi koyup geldim
Ölmezleri:rı,, durağından
tEbelebecı"ile işim
Dirildim hep can bağında."
Şair karamsar bir ruh hali içerisinde değildir. Karanlıkların elbet bir gün
ğa çıkacağınainaıunaktadır."l\'liijde" isimli şürindebu iyimserliğigörmekteyiz:
"Kim demiş sana zulmet açılmaz
Güneş doğup da nurlar saçılmaz;"
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AHMET MUZAFFER GÜRKAN
(1924-1962)

I

"Gazeteciliğe ve edebiyata ilgisi genç yaşlarında başlar; İngiltere' de hukuk
.p ·avukatlık.yaptığı günlerde de sürer. Çoğu yerli gazetelerde yazıları ve şiirleri
dı; Türk Sözü ve Memleket (14.11.1950) gazetelerini çıkardı; Cumhuriyet
960) gazetesinin başyazarlığını yaptı. İstik/dl gazetesinin çıkışıyla (28 Ekim
dozunu artırdığı siyasi yazıları Cumhuriyet'le birlikte daha da tırmandıracak ve·
.ununbedelini hayatıyla ödeyecekti. Muzaffer Aktuğlu, Ahmet Zekeriya Aktuğ,
,epe ğlu, Sohbetı kullandığı takma adlardır. Mizah- taşlama şiirinin de başarılı
'.i1~rini vermiştir.
ardeşi, araştırmacı Haşmet M. Gürkan (ölm. 21 Mart 1992) ağabeyi için şu
dirmeyi yapmıştı: "Yamaçlardan akan gümrah bir ırmaktı o; çorak topraklarda
i.. : Hem kendisinehem de bizlere çok yazık oldu\
asılmış bir eseri yoktur."258

· şilere İthafen Yazılmış Şiirler
.Jeyrut'taki Nazif Süleyman'a ithafen yazılmış bir şiirdir. Va' ad edilmiş
da açan fulyanınkokusu, esen rüzgar sayesindeşairin sacına sinmiştir.

Nazif Süleyman'a Gazel
Arz-ı mev'uddan gelen ser'azad kuşlar
Vuslat uykµlarınaşahid
pırnı:ıştar;f"
O bahçelerde açan bu serin yelde
Zülüflerde gizlifulya ıtrı var ...

9. cilt 20 Ekim 1953 s.2

et M. Gürkan, bestelerini çok beğendiği alaturka ses ve keman müziği
~i1Suad Gün'ün ölümündenmüteessir olmuş ve aşağıdaki şiiriyazmıştır.

Suad Gün'e Gazel
Devirler'arasında senin
Maveraya haykıran sesinibulduk;
"Sen de gittin... Senin de ardından
Ağladık... ağladık... harap olduk"
)'

.

9. cilt 20 Ekim 1953 s.2

'd Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
ığı Yayınları, Ankara 1997, s:295.
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~iJ'sene yurt dışında ola~ kardeşi Özen için yazdığı şiirdir. Kardeşinin tedavi
Cla'6ldıiğunu
ve genç
yaşta
öldüğünü anlatmıştır.
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-Kardeşim Özen'in çocuk ruhuna-

Büyük Öte' de şimdi sen;
Çocuk rüyalarından başka bir şey bilmeden
"Ve doyamadan güneşin sıcaklığına bile! ... "260
Bahar çiçekleri ile
Az sürdü aşinalığın ...
Ve dünya
Aşk,
İhanet,
Istırap
Ve binbir keder ile
Oldu yabancın! ...
Nasıl elmasındı Özen'im:
Kaldın orda on üç senecik
Nasıl olmasın da Özen'im:
Hayat senin için
Bir bilmececik?
4.cilt 10 Haziran 1951 s.2
·_.,.','f,,.~·-

uzak anlamına gelen bir kelime.
.Hikmet Ran "Doyamadım Güneşin Sıcaklığına Bile" (istiklal gazetede şiirin altında bu alıntı
u)

161
/

, şiirinde arkadaşı· Nazif Süleyman Ebeoğlu'nun Lübnan'a yolculuğunu
Yıldızların dalgalara yansıdığı bir gecede sevdiği arkadaşı Nazif Süleyman
dan ayrılmıştır. Arkadaşının yazdığı mektuplarla bilmediği Lübnan hakkında
· . Şiirinde Ebeoğlu'na, geceleri gökyüzüne bakıp kendisini amp anmadığını

Lübnan'a Mektup
-"Lübnan Türkleri" şairi Nazif Süleyman Ebeoğlu'na ithaf-

Düşen gümüş yıldızlar öper dalgaları
Bir hicran ninnisiyle uykuya daldı deniz.
Güneş oymak suların o ipek saçlı yarı
Bulutlara gizlendi ben kalırken kimsesiz.
Lübnan sahillerine bir gemi dümen kırdı;
Öğrendim şairinden o ili bilmesem de:
"Muz kokulu bağlarda her aşk füsunlaşırdı
Bir fulya iksiriydi kokladığım busemde."
"Kalbi kalbe bağlayan gam dolu gecelerde"
;Lübnan ufuklarında guruba bakar mısın?
Sorarak aynı dertle inlettiğin kalp nerde?
Nisyan uğradıkça sessizce ağlar mısın?
'

'

Lcilt 13 Aralık 1949 s. 3

air Osmanlı devletinin son dönemlerini gündüze hiç yer vermeyen "geceler
benzetmiştir. Ülke o dönemlerde zor durumdayken Atatürk, 19 Mayıs'ta
çıkarak "geceler ülkesi"ne bir güneş gibi doğmuştur.

19 Mayıs
Aylardır gündüze hiç yer vermeyen bir gece
Sürüyordu hükmünü esir olmuş ülkede
Yeryüzünde sönerken yıldızla hilal adı
Göklerde de yıldızlar ve ay parlamadı
Gün geldi ki gözleri baktı bir yere yurdun
Doğan günle Türklüğün Doğusu oldu Samsun!
Bakışlar gibi orada kalplerde düğümledi
J~elleşen ulus ülkü olan Ege'ye indi
19 Mayıs ayl~r süren geceye tandır
O tanla doğan güneş tarihleşen ATAN'·dır!
8.cilt J9Mayıs 1953 s.l
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·,,te

te>planan kurultayda kara günler yaşayan ülke için önemli bir karar

·;kııı-,r,IaStın.ıh~riyetilaıı~dilir .. _ .... ·_· · · < .•.~~ 9\aia.lfStaı:ıınanr+.1e1ıtrıei 13:ınini"(urd~kul_ "Türk Sazı" adlı şiif kitabında
!'liar~~~tr< geçireni •. şiirlerr y~r .· yererek .. .millt duyguların uyanmasını
/Şairii de bu şiirinde Yurdakul'dan esinlenerek Cumhuriyeti'nin ilanım

Cumhuriyetin İlanı
Siyah örtü kalkınıştı Kurultay kürsüsünden:
Ergenekon güneşi zülmete huzme saldı:
Yeşil çuha ayırdı kara dünü bugünden:
Yeşil zaferler rengi, siyah, yaslı masaldı. ..
Yıl: dokuz yüz yirmi üç-yirmi dokuz ilkteşrin:
· Camlarda çoktan söndü batan güneşin alı;
Ey bozkırlar seslenin, ey rüzgarlar seslenin
Neden hala gelmedi şanlı Zafer Kartalı?

/

Mecliste kalpaklılar heyecanlı idiler!
Tunçlaşmış yüzlerinde bir sabırsızlık vardı.
Atiyi karşılarken ne de. şanlı idiler!
Cumhuriyet layhası bütün ruhları sarardı ...
Ünlü ozan Yurdakul haykırdı Türk Sazı'yla:
Meclisiyle beraber ayağa kalktı millet;
Bir akınlar çağının Turanlaşan hızıyla
Seslen,giler tarihe: "Yaşasın Cumhuriyet!" ...
,·· _......

i~

1 cilt 8 Kasım 1949 s.3
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Aşk
-1-

Şair şiirde ayrıldığı sevgilisinin resmine bakıp ona sitem etmiştir. O resme
ak anılarını yad eder. Aralarındaki sevgi sevgilisinin yüzünden bitmiştir. Şair

iğr sevgisini kalbinin derinliklerine gömmüştür.
Resminin Karşısında
Karşımdaydı geçen gün gönderdiğin o resim
Bir zaman ümidime kaynak olan gülüşle;
Dudağında nisyanın izi bir bükülüşle
Mezar karşısında da sırıtıyorsun dedim.
Daha dün aramızda doğan bir sevgi öldü .
.. ikimiz de ona bir ilah gibi taparken
Hem, ölümünde yalnız senin günahın varken
Bu bağırda yer buldu .... ve kalbime gömüldü ...
Karşımdaydı geçen gün gönderdiğin o resim
Bir zaman ümidime kaynak oları gülüşle;
Dudağımda acının izi bir bükülüşle
Mezar karşısında da sırıtıyorsun dedim ...

l.cilt 21 Mart 1950 s.3

şiirde söz verdiği halde gelmeyen sevgilisini kabusa dönen bekleyişini
r -.r tabiat
,,,
. olaylarını bile ona bağlamaktadır. Rüzgar onun hasretiyle esmekte,
çekmektedir. Kendisini denize düşen bir kuşa benzetmiştir. Bir el uzanarak o
arır. Ufkun kızıllığı sevgilinin saçına yansımıştır. Onun saçının teli şaire hayal
açar. Bunlar yaşanırken beklenen sevgili, bir türlü gelmez.

Bekleyiş Kabusu
Bir an evvel berrak olan göklerden
Kara bulutlar açıldı, gelmedin,
Rüzgar bile hasretinle inlerken
Söz verdiğin saat çaldı, gelmedin ...
-, Vahşi bir kuşun ürperten sesi
Dalgalarınkiyle boy ölçüştü
Onun da benimkine eşmiş çilesi:
Bir kucak tüy çılgın denize düştü ...
Bir pençe uzanıp kuşun öldüğü yerden
Çatlak bir ses "haydi cesaret" dedi.
Ufuk saçlarından renk aldı birden:

164

.· . Kızıl bir tel beni sürükledi
· Sis altında masal olan bu şehre
·Kar saçınla al al olan bu çehre.
, .13it arievvel berrak olan göklerden
\Kara bÜlutlar alçaldı, gelmedin, .
· : Ro.zgai'biie hasretinle· inlerken
·. ·. Söz verdiğin saat çaldı, gelmedin.
d.cilt 1$ Mayıs 1951 s.2

yeni yılı karşılarken geçen senenin muhakemesini yapmıştır. Şairin geçen
entileri gerçekleşmemiş olmasına rağmen, yeni yılda gelecekten ümitli
örmekteyiz.

Bir Yıl Sonu
Yıl tamamlandı. ..Hala yarım kalmış hulyalar
Boşalmakta kırılan mey kadehleri sanki!
Saadete yaklaşmak öyle bir heyecan ki
Bu geçen yılın ömrü kısaldı bir gün kadar! ..
Bugün bir çocuk gibi muhtacım teselliye:
Yaklaşan hatıralar ve tatlı heyecanlar
Bu geçen yıla bedel beş dakikalık anlar ...
Odamın perdeleri .... Susmuşsunuz, ne diye?
. E,skitğünahlarımı tekrar duymak isterim;
·. ·r.. Bu ~ğır yük altında kıvranmalı her yerim ...
. . . . . '·.
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Yıl.tamamlandı... Hala yarımkalmış hulyalar
Boşalmadan kırılan mey kadehleri sanki
Saadete yaklaşmak öyle bir heyecan ki
Bu geçen yılın ömrü kısaldı bir gün kadar!
9.cilt 1 Ocak 1954 s.Z
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f Vatan
Özleıni
Şiirde gurbete düşmüş

ve ôlmekte olan bir ihtiyarın vatan hasreti konu

:tir. ihtiyar, vatanına duyduğu hasretle gözyaşı dökmektedir.

Servi: "Yaz-kış. yeşil kalır. Sonbahar rüzgôrı dahi ona etki edemez.
,r!/11'1arda daha çok bulunur. Bunun nedeni rüzgar ile sallamrken "E{u!(Allah)"
'l..çıkarm•sıdır. Bu hal, onun Allah': zikrettiğine işarettir. Böylece mezarlıklardaki
için bir mağfiret vesilesi olarak dilşilnülilr."261 İşte bunlardan ötürü mezarlıklara
anGurbette
denilmektedir.
olan yaşlı adamın oğlundan tek isteği servilerle dolu vatan toprağının

:lığına gömülmektir. Fakat ne yazık ki, ihtiyar vatanına ulaşamadan gözleri açık

Gurbettekinin Ölümü
· Gurbet acısıyle her an yaşaran
Gözleri bir ufka dalardı fersiz.
ümitleri muhal iken, habersiz
Kalbinde taşıdı hiç usanmadan\
Oğul, -derdi- budur içten duyduğum;
Bizde mezarlığa servistan derler;
I Serviler ruhumu belki şad ederler;
yatan toprağında olsun son uykum\ ...
Bakıyordu birkaç ağlıyanına;
Gözleri açıktı öldüğü halde
-~~\ti qp:ündeydi doğduğu belde
1:folki çağırmıştı onu yanına\ ...
. ölümü, dağlardan akan bir selin
. Deniz hasretiyle engeller aşıp
Sonsuz emeline her an yaklaşıp
Çölde sönüşünde daha da hazın\ ...

I.cilt 22 Kasım 1949 s.3

/
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.
'" lskender Pala,
Ans;k/opedU, Divan ŞHri
Sözlüğü, ötükell Yayınlıırı, İstanbul 1995, s.3 50.
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~.iit,

·~aBj,t~ıWsı.~ıfü.
J3aküs'üıı sunduğu iksirle . · sarhoş . olduğunu
fis,~9Ş9Icltığµncl~ ~endindengeçer,. ne zamanın farkında olur, ne de
~15tiiksiriıı ~siri · olm~. istiyor.
Zaman ve Mekan
Ne zaman bildim, ne mekan:
. Elimde Baküs'ün sunduğu iksir
Kaldım mahkumlar elinde esir
Babil'i çevreleyen surları
Aşıp hayata kavuşmadan
Ne zaman bildim, ne mekan! ..
Zincirler içinde alev sakiler
•·. • Her yerde müphem fısıltılar
Her dudakta yarım kalmış şarkı var
Baküs'ün iksiri tükenmedikçe
Sönen mumlar yine yanar dediler
Zincirler içinde alev saklar ..
·····
''·' '·.''
•.•• ······· '·''
.
....
······
.
Ne zaman bilsem, ne mekan
Ne de Baküs'teki iksir tükense
Ve binlerce mum parlayıp sönse
Bilekltirime dolayan zincirleri
sakiler kıramadan
Ne zaman bilsem, ne mekan
9.cilt 24 Kasım 1953 s.2

167

:JB.ir . Değerlendirme:
Muzaffer' inistiklal gazetesinde on· şiiriyayımlanmıştır.
Süleyman Ebeoğlu, Beyrut'a üniversite öğrenimi görmeye gitmiştır.
bu gidişi üzerine "Lübnan'a Mektup" isimli şiirini yazmıştır. Bu şiirde
adan ayrılışlarıyla kimsesiz kaldığını, ondan aldığı mektuplar sayesinde
· rıda bilgi edindiğini ve kendisinden ayrı olduğu için hüzünlendiğini
Nazif Süleyman'a Gazel" isimli şiirinde ise şair daha farklı bir üslup·
(Bu şiirde az da olsa eski Türk edebiyatının izleri görülmektedir. Örneğin;
el · zülüflerin fulya kokusunu getirmiştir. "Suad Gün'e Gazel" isimli
ünlü bestekar Suad Gün'ün' ölümü üzerine yazmıştır. Bu son iki şiire
.. an dikkati çeken bir husus bulunmaktadır. Divan edebiyatında gazel; aşk,
içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Bu iki · şiir gazel
· dınlmış olmalarına rağmen gazelin özelliklerine rastlanılmamaktadır.
çok arkadaşlarınınhayatlarını anlatmaktadır.
re" isimli şiirinin başlığında Fransızca bir kelimeyi tercih etmiştir. Bunun
e olduğunu bilemiyoruz, fakat kelime anlamı itibariyle "uzak" anlamına
(Şair bu şiiri uzaklarda -şair bu uzak yeri Büyük Öte olarak belirtir- on üç
Javi gören kardeşi Özen'e ithafen yazmıştır. Şiirde ilginç bir nokta daha
.dır. Şair, Nazım Hikmet'in bir şiirinden alıntı yapmıştır. "ve doyamadan
,ıc~klığına bile" mısralarına yer vermiştir. Nazım Hikmet'in şiirlerini
za rağmen bu mısralararastlamadık.
9 Mayıs" isimli şiirde "geceler ülkesi" haline dönen Türkiye'ye, Atatürk bir
i doğmuştur. "Cumhuriyetin İlanı" isimli şiirinde yaşanan günler "kara"
itelendirilmiştir, Bu şiirde olaylar tarihi bir süreç izlemektedir. Şiirinde
üsJupl:a ·sanl<i o tarihi olayları kendisi bizzat yaşamış gibi anlatmaktadır.
Emin Yurdakul'un Türk Sazı adlı şiir kitabıyla Turancılığı yaymaya çalıştığını
e belirtir.
şk şiirlerinde bir sitem, bir kırgınlık hissedilmektedir. "Resminin Karşısında"
· ·nde ayrıldığı sevgilisinin resmine bakarak sitem eder. "Bekleyiş Kabusu"
· inde ise söz . verdiği halde gelmeyen sevgiliye serzenişte bulunur. Bu konuyu
amadan Sonyel de, "Gelmedi" isimli şiirindeişlemiştir.
"Bir ömür yıkıldı, söndü bir hayat,
İndi yüreklere bir avuç keder;
Soldu yapraklarda yeşillikkat kat:
O gelmedi diye öldü bir kader...
, Alçalmadıgökten geçen bulutlar,
' Dönmedi uzakta kaybolan gönül,
Tanrısız yalvardıyüreksiz putlar:
Sustu bir bahçede şakıyanbülbül..."262
51,

Sonyel, Canavar Toprak, H. Calıit Kitabevi, Lefkoşa 1953, s.9.
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,c~ı~~wc~filt~:P,i~~~ş
,;'fJg~Bti<r~n~ğr~ti:~fıği~Ii)1{<1P~111t~c'.:..()~orfo .()r7tınen·. i•·;?1~ji
:? c.?rije.1\Irişilt.eie'd9:·ç9~t1~\r,esi@~11.• . iis~ne ·• ''ihtis~s \kiır.su'' ··gördü.

ı-t;~fün ~esi111'v.e .t:ı Saııatlan I{oleji'nde>de öğrenim gören •. C.. Çağdaş
'Ç?~itmeıı I{()leji'nde, .'I'ür~.J\1~arif N.füdüdiiğü' nde .• denetimcilik, Kıbrıs
:1/ınüdürlüğü görevlerinde bulundu( Müze · müdürü· iken emekliye ayrıldı.
ısergilere ·• katıldı. "263
· öğrenciliği yıllarında görülmeğe başlayan şiirlerini 1960'lı yıllara değin
Lefkoşe'de düzenlenen 1. (1952) ve 2. (1960) Şiir Geceleri'ne katılmıştır.
dergisinde yayımlanmış birkaç Kıbrıslıdan biridir. "264
Ieri: Kıbrıs'ta Türk Devri Eserleri, Lefkoşa, {1965); Kıbrıs Türk Müzesi
Lefkoşa, (1967); Kıbrıs Türk Müzesi Taş Eserler Bölümündeki
ın Seçme Örnekler, Lefkoşa, (1967); Sanat Yazıları, Lefkoşa, (1982).

ıiata insanı özellikler verilmiştir. Ayrılık türküleri dinleyen dallar, ormana
en deniz, türkü söyleyen çamlar gibi.
fat şairin ruhunu dinlendirmektedir. Manzara karşısında huzur bulmaktadır.

Gurbet Akşamları
Bir havuz başında
Görünüyor sulara
Hicrantürküsüyle
Bn-.:J5aşklı alemdir

geçen saatler
dakikaları
mest olmuş dallar
hurda akşamlar

Tozlu yol boyunca uzanır çamlar
Orman ninni söyler denize hurda
Gurubla çözülür, dağılır gamlar
Bir başka alemdir hurda akşamlar
Dinle; türküsünü yeşil çamların
Eresin zevkine bu akşamların.
3.cilt 17 Kasım 1950s.2

Hakkı Hakeri, Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar isimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşe
.40.
Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
ığı Yayınları, Ankara 1997, s.316.
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önceki medeniyetlerin kalıntılarının bulunduğu bir müze anlatılmıştır.
zeyi dolaşırken kendinden geçer. Sanki o, müzeyi gezmiyor da, müze
taştan yapılmış bir heykel karşısında ibadet eder gibi eğilir. O sırada
:lerek: "senin eğildiğin gibi Brütüs de benim önümde eğilmişti" der. Bu
a'dır.

i•Asırlar asırların bağrından taşa gelmiş
' Mukadder olan her şey, gördüm ki başa gelmiş
Bir devri seyrederken kara taştan bir taşta
·•· Masal olmuş bir tarih şimdi benle temasta
Oymak için bir nakış, bilmem hangi yerine
Bütün zevkler verilmiş bir ilk çağ dilberine
Efsane olmuş şekil masal olmuş hareket,
Doymayan tarih için bir kaynak bir bereket
Tarih sürüklüyordu, yürüyen ben değildim
İbadet eder gibi bir ilaha eğildim.
Bütün kalbimi verdim beyaz taştan bir büste
Dedi: "Benim karşımda diz çöktü Bürütüs de."
Mfu'.zi durgun göl gibi bu sesle dalgalandı
Nazarlar dalgalarla karışıp halkalandı.
Tarih: çırpınan bir su önümde yaprak yaprak
Ak, gönlümün en derin, en saf köşesinde ak!
l.cilt 24 Ocakl950 s.l
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çok

şey

Kader, bahçelerinde değişenmevsim
Arzu, dal ucunda açan tomurcuk.
Düşündürür oldu beni her resmim
Ben miydim o· gülen kaygusuz çocuk?
Bir defa dinlenir ömür-masalı
Mum gibi eriyip biter akşamlar
Günlerim bir deste çiçek misali
Solup solup, benden giden bir şey var.
2.cilt 21 Haziran 1950 s.3

çocukluğuna dönmüştür. Mahallesindeki çınar ağacının gölgesinde
sesini işitir. Komşularını, çok sevdiği kuş tüyü minderlerden daha değerli
geçmiş günleri hasretle anmaktadır. Yaşanılan o anları, bir masal gibi
· . Hissettiği bu duyguları bir gün arkadaşının da yaşayacağını söyler.
.-'\';

•\;:,"
-. 1J

Düşünceler
-Ahmet Nadir Caner'e-

Düşünceler şiirin masal mı efsane mi?
Düşünceler içinde düşüncen bir tane mi?
Çiçek olup açılmış rüzgar olup esmiş de
Taşımış kokusunu çocukluğun işte,
Gölgesindeyim gibi şu asırlık çınarın
İşitiyorum sanki sesini komşuların
Bir onlar kalmış eser eski sevdiklerinden
Daha kıymetli belki kuş tüyü minderinden
Bir hasret kokusu var konuştuğun çiçekte.
Güneşle öpüştüğün o günler gelecekte
Gönlün takılı kalıp bu hayal masallarında
Sen de yolcu olursun
yollarında.
Ve güneş yine doğar, tab
güller
Gün altın kapısını bir gün daha
güler.
l.cilt 5 Nisan 1950 s.3
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enel Bir Değerlendirme:
evdet H. Çağdaş'ın İstiklal gazetesinde yayımlanmış dört şiiri bulunmaktadır
ülgün Serdar Cevdet H. Çağdaş ile yaptığı söyleşide onun edebiyata bakışını
\·atmaktadır: "Resim dalında eğitim gören Cevdet Çağdaş'ın şiirlerinde bu sanat
özellikleri hakimdir. Eserlerinde resimle şiiri birleştirmiştir. Çağdaş, şiir
daki düşüncelerini şöyle açıklar: "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın
şiirlerine
. Nedendir bilmem, fakat tablo resim çizerdi sanki. Şiirlerinde tarihe
''''\ bir resim çizerdi. Özellikle "Bursa'da Zaman" şiiri beni çok etkilemişti. İşte
ara tesadüf eder tahmin ediyorum. Ben de Lefkoşa' daki o zaman Ayasofya
lan camiden etkilendim; o camin büyüklüğünden, sanatından etkilendim bir
Müzesi'ne ziyaretimiz olmuştur. Kıbrıs Müzesi'ndeki eski tarihi eserlerden
265
:nmiştim ve böylece tarihi konu alan şiirler yazmaya başladım."
~, gezdiği yerlerden etkilenerek şiir yazdığını ve şiirinde bu yerlerin tasvirini
şekilde yaptığını görmekteyiz. "Müzede" isimli şiirinde müzeyi gezen şair, bir
sohbet eder.
~ konuyu Hikmet Taşkent, "Kıbrıs Müzesi'nde" isimli şiirinde işlemiştir:
"Üç bin sene eskimiş, dört bin sene geçiş de
Hala erkeğe gülen o mermer kahpe işte;
Önümüzde sarayı ve kendisi çıplak
266
'Girin' diye çağırıyor bizi Afrodit kaltak."

üşünceler" isimli şiirde maziye -çocukluğa- duyulan özlem konu edilmiştir.
Necla Salih Suphi'nin "O Yeşil Bahçelerde", "Hatıralarım" ve Mesud H.
"Yollar" isimli şiirlerinde de görmekteyiz.
urbet Akşamları" isimli şiirinde, şair gurbette yaşadıklarını anlatır. Aynı
zdemir .:l¥J:.:-,Ö2ôn'ün "Uzakta Yurt Duyguları", Engin Gönül'ün "Yine",
m" ve Harid Fedai'nin "Gurbette İlk Sene" isimli şiirlerinde görmekteyiz.
"Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
267
Yalandır kaygısız olduğum yalan."
Sıtkı Tarancı'nın yukarıdaki "Otuz Beş Yaş" isimli şiiri ile Cevdet
aşağıdaki "Benden Giden" isimli şiirinde aynı konuyu işlemeleri
benzerlikler bulunmaktadır. Her iki şair, zamanla değişen kendilerini
"Düşündürür oldu beni her resmim
Ben miydim o gülen kaygusuz çocuk?"
J?F-

Serdar, Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler" K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Lefkoşa 1993, s. 18.
, "Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular", Halkbilim Sempozyumları, KKTC Turizm ve
akanlığı Yayınları, İstanbul 1986, s. 176.
Kaplan, Şiir Tahlilleri- Cumhuriyet Devri Türk Şiiri- Dergah Yayınları, 8.Baskı, İstanbul
107.
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Londra' da yaşamakta, ancak doğduğu topraklardan da
iirleri gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır. "269
00 yılında Loridra' da vefat etmiştir.

:vgilisinin gözlerindeki kıvılcım, aşk ateşini alevlendirmiştir. Bu ateş kalbini
rağmen, hicranlı sevgiye bir türlü bağlanamamaktadır. Sevgiye dair söylenen
at yalan dolu sözlere de kanmayacağını belirtir.
olaylara gerçekçi bir gözle bakmaktadır. Aşka kanıp acı çekmek istemez.
öylerken, kalbi bir nebze de olsa bu rüyaya inanmaktan yanadır.

. Gözlerinin alevi kalbimi yaktı diye
(Sanma ki beLbağladım bu hicranlı sevgiye
,,¥a1ai:ı nedir bilirim inanmam boş sözlere
Yetmez mi ram olduğu kalbimin o gözlere?'
Acı hatıralarla birgün yanmamak için
Renksiz alevlerle ah yanmak için için!
Bağrımda çağıldarken gençliğin emelleri
Mümkün mü koparmak hiç düğümlenen telleri?'
Hayat rüya diyorlar, gönül inanmıyor ki,
. · Bir damla su içmekle susuz çöl kanmıyor ki,
Yalan nedir bilirim, inanmam boş sözlere
Yetmez mi ram olduğu kalbimin o gözlere?!
I.cilt 3 Ocak 1950 s.3
l.cilt 14Mart l950s.3

ff.ak.eri; Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşa
"Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
nlan, Ankara 1997, s.315.
·
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sinin. .. her şeyi olduğu, onsuz hayatın anlamı olmadığından . SÖZ
Şt,ygilist.yanında yoksa güneşin doğmamasını, güllerin açmamasını diler.
,,,il:>unlar sevdiği .ile anlam kazanmaktadır. Ondan gelen hüzün bile kalbine
ll\.tedir. Onsuz gündüzlerin gecelerden hiçbir farkı yoktur.

Gönlüme Gir
· Sen olmasan istemem doğmasın güneş yarın
Sen olmasan istememgüllerini baharın
> Gönlümün neş' esidir senin verdiğin hüzün
Sensiz farkı yok bence gecenin ve gündüzün
Yabancı gönülleri sormasın senin sesin.
İstemem seni eller okşamasın, sevmesin.
Ey gönlümün taptığı]. .. Sevgiyle, heyecanla ..
Ne olur gönlüme gir aşkımı orda anla!
Lcilt 13 Aralık 1949 s. 3
2.cilt 8 Haziran 1950 s.3

mezarlık yollarında neler hissettiğini dile getirmiştir.

Bu yolda kalbi

elemle doludur .
.t insanlara, çQk ağır yükler yüklemiştir.
:fl

şair,

bu

Bu yükün ağırlığından dolayı
yolda tek yoldaşının derdi olduğunu söyler.

rı..vnuçuıa. SUS

Kalbim küskün ve meyus
Kalbim elemle dolu
Mezarlık yollarında!
Sormayın nİdir adım
Yaralıdır kanadım
Her adımda aksadım
Mezarlık yollarında!
Hayat omzumda bir taş
Gözümden süzülen yaş
Derdimdir bana yoldaş
. Mezarlık yollarında!
l.cilt 11 Nisan 1950 s.3
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Mademki hayatın sonu ölümdür
Gönlüm yaşamaktan ne bulacak.
Bu hayat çözülmez bir düğümdür
Sımna ermeden sönüp solacak
Fakat bilmem kimler açacak yolu
Kimler yarı yolda toprak olacak. ..
Hayat, ya rüyadır: Renk ışık dolu ..
Ya ... Gerçektir: Yüzler kırışık oldu.
l.cilt 15 Kasım 1949 s.3

at yolunun son durağı olan ölüme karşı bir haykırış bulunmaktadır.
geldiğinde onu korkusuzca karşılayacaktır. Sonun ölüm olduğunu bile bile
faydasızlığının bilincindedir.
aya gelip de başka bir aleme gitmeyen kimse yoktur. Şairi dünyanın
rgular. Ömür de tıpkı yanan bir ateş gibi bir gün muhakkak sönecektir.
lun sonunun nereye varacağı konusunda hep düşünmektedir.

;Haoıat Yt>lunda
İçinde' duysa da ölüm sesini
Korkusuz verecek son nefesini.
Ne acı, ne isyan, ne de bir feryat
Gönül biliyor ki "Hayat bu, hayat!"
Kim geldi de kaldı, kimler gitmedi?
Hangi ateş bir gün sönüp bitmedi?
Bir uzun yel ki bak herkes yürüyor
Herkes peşi sıra hayal sürüyor.
Bir benim bu yolun sonunu soran
Bir benim kafamı hayatla yoran
Hayat düğümlenir içimde her his
Sarıyor gönlümü, sarıyor bir sis!
3.cilt 17 Kasım 1950 s.12

'•• öldüğü zaman arkasından hiç· kimsenin gelmemesini, hatta rüzgarın bile
memesini ister. Gittiği yer çok özel olduğu için kimsenin oraya gelmesine de
· disi içindua okunması, mezarınaçiçek konulmasından yana da değildir.
ünün ardından kimsenin yaşantısını değiştirmemesini ister.
. . oğlu topraktan gelip yine toprağa gidecektir. Beden ölse bile, ruh sonsuza
o/a.caktır. Bu yüzden şiirde ruh sonsuzluğun bekçisine benzetilmiştir.

Son Günüm
Tabutumun ardında bir karaltı istemem
Son günüme korkusuz tesellisiz giderim.
Mümkün olsa rüzgara bile vuracağım gem
Peşimden gelmeyiniz orası benim yerim.
Ne bir dua ne çiçek ne de gözyaşı aksın,
Bana verecek olan çiçeği kendi taksın.
/

İstemem değişmesin yaşayışıı ıdmsenin
Öldüğüm gün dağıtsın güneş göklerden sisi
Ey toprak senden geldim, vücudum yine senin
Ruhumsa sonsuzluğun zavallı bir bekçisi.
l.cilt 28 Şubat 1950 s.3

, bu/ şiirde ba,basının ölümünden dolayı çok üzgündür. Bütün insanların
güpünıt.:btrinde kendisi de ölecektir. O gün hayatın yüklediği ağır yükü
·• · e atacaktır.
ar ölecekleri zaman bütün geçmişleri bir film şeridi gibi gözlerinin önünde
leceği gün neler yapacağını anlatır. Onun da gözünün önünde mazi
r. Son bir kez hayata bakıp veda edecektir.

Babama
Seni aldığı gibi beni de çağıracak
Benim de yolum bir gün o durağa varacak.
Hayat denen yükümü oraya atacağım,
Ecel denen çeşniden orada tadacağım!
Önümde Jçılacak senin geçtiğin geçit
Hatıralar gönlümde yapacak son bir geçit. ..
Başımı çevirerek bakacağım bir düne
Yalvaran gözlerimle son bir bakış son güne.
1. cilt 5 Nisan 1950 s.3
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; tüm seydi,kl~rine yazılınış bir şiir. Kaybettiği sevdiklerini arar. Giden
'ôön~'qegineiiiarimaidadir. ·.,. ' '
'
.. '' '
.
.. '
irihde
ldtllanıÜm'.]ervi ağacının . taşıdığı . özelliklerinden dolayı bu
de}göhh~kieyiz. 'Gidenler, . dertlerini baş ucundaki servi ağacına
·~ onların dertlfrini şaire ulaştıracaktır.

. ' a~·

"s\kça

Selviler gölgesinde baykuşların sesiyle
Hangi meçhul aleme daldınız sevdiklerim!
Ayları sayamadım yılların süratinden
Tükenmeyen ümitle. sizden haber beklerim.
Gidenler selvilere dökseler dertlerini
Rüzgarlar elbet bir gün uğradı durağıma
Dönmeyen yolcuların gönlümdeki yerini
Ördüm bir kaç mısra:'la kendi öksüz bağrıma.
Lcilt 24 Ocak1950 s.3

Hrde, hayatta karşılaşılan olumsuzluklar karşısında . ümitsizliğe kapılmamak
inden söz edilmiştir.
u şarkının müziğine söz bulmak için geçirdiği zaman sürecinde yıllar saçlarını
ştır. Aşk yüzüıjden hayalleri solmuş, gönlü yasa bürünmüştür. Gençliği heba
. İhtiyatlilt· yüzünden güçten, takatten düşmüştür. Yaşlandığı için gözyaşları

Ümit

<\

Bestene bir güfte bulmak için bak
Yıllar saçlarıma dağıtıyor ak.
Hulyalarını soldu, gönlüm yasında,
İlhamın kurudu aşkın o<tı:ı:sında.
Baharım, rengini soldurmuş yıllar,
Neden gözlerimde bir gizli nem var?
Bu kara günlere çok bel bağlama
Şimdi kudretsizim diye ağlama!
Rengini güllerden alacak kanım
Bir gün yeşerecek yine fidanım!
I.cilt 18 Nisan 1950 s.3
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e göre dünya vefasızlarla dolu bir aldanma yeridir. Bir olay bizim sevincimiz
'bir başkasının felaketi olmaktadır. Hayat, birini sevindirirken, bir diğerini
edir.

Bu Dünya
Bu dünya bir aldanma, aldatma dünyasıdır
Saadet çok kereler başkaların yasıdır.
r'
Bir
yuva yıkılırkenbin bir gün gelip durulur.
Aşkın temelile gönlümden sökenler var
Dönmeyen yolculara gözyaşı dökenler var.
l.ctlt 6 Aralık 1949 s.2

air akşam vaktinin güzellikleriniizlemiştir.
-ş ışığı, durgun suda yıkanmıştır. Ay için denizde yıkanma ve rüzgar içinse
sesini dinleme özellikleriverilerek teşhis sanatı yapılmıştır.
.aranlık· gece, her şeyi gizlediği gibi yılların yorgunluk belirtisi olan
arı da gizlemektedir.
anışa göre, gökyüzünden bir yıldızın kayması, bir insanın öldüğüne delaletmiş.
'"'şe şair şiirinde yer verilmiştir. Kayan bir yıldızla bir ömrün son bulduğunu
:ır.
air hayatın acımasızlığını ve sırlarla dolu oluşu karşısında insanın acizlikle
işini anlatmıştır.
Bir Akşam
Seyrettimyamaçlara inen beyaz sürüyü
Dinledim<B~r kavaldan en acıklıtürküyü.
Yıkanırken denizde ayın ölgün ışığı
Karanlıkta gizlendiyüzlerin kırışığı.
Dalgaların sesini esen rüzgar dinledi,
Uzaklarda bir martı ıstırabla inledi.
Ta boşluklaıf!doğru bir yıldız aktı gitti
Belki de bu saatta bir ömür böyle bitti.
Sanki duyar gibiyimuzaklardan bir feryat
Neden bu kadar acı, esrar doludur hayat?

Lcilt 7 Mart 1950 s.3

179

'f(l"f
f
,,r~t~(&Jt~ıı~t~J
ııalı£f ~'dilı!Jat{8özl~
i!lllexşi~e.f:

..'c .r
l)ir;. şeyl.~F k~tınıştır .. Gözlerinin .• rengini . yapraklardan,
~~f§iriısiyali:/gecelerden.
almıştır .. Yüreğine .sonbaharm o gamlı eli
Sıillık./ . ve >hi.izün· . · . 'vermiştir. . Vicdanının temizliğini, saflığını ve
.ınbeyazlığından almıştır. Sanki şairi, mevsimler vücuda getirmiştir .

.·· Bir bahar günü. açtım dünyaya gözlerimi,
İlk bahar kokusuydu kucaklayan derimi ...
Annem diyor ki sular, yepyeni bir şarkıyı
Bestelemiş taşlara vurarak kıyı kıyı.
Gözlerim yaprakların kuru ve yaş rengine
Saçlarım gecelerin simsiyah ahengine,
Bürünerek dünyaya yaratılmışım diye,
Mevsimler benliğinden bir şey sunmuş hediye,
Sonbahar gamlı elle yüreğime dokunmuş
Bahar heyecanını, yaz alevini sunmuş,
Vicdanımı boyamış bembeyaz rengiyle kış
Mevsimler başlamış yine o eski akış!
J.cilt8 Kasım 1949 s.3

\~,,ı.

].cilt 7 Şubat 1950 s.3

air hayatta yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri şiirde.anlatmıştır.
air, kalbine aşk ateşini salan o gözlere bir türlü bakamamaktadır.

Onun

e bakmayı çok arzuluyor.
ayatı yaşanılmaz bir hale gelen şair ölümü düşünse de, onun hayaliyle yeniden
buluyor. z~uşların küme küme göç ettikleri gibi kendisi de kuşlara özenip uzak
a gitmek istiyor. Uzaklara gitse bile içindeki bu dert onu yalnız bırakmayacaktır.

Bilsem
Beni yakan gözlerine
Bakabilsem, bakabilsem
Pınarlar çaylar yerine
Akabilsem, akabilsem.
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Kuşlar.uçar küme küme,
Gönül susadı ölüme
1-Iaya.lini işµ gönlüme,
Çekebilsem, çekebilsem.
Yaşanılmaz oldu hayat
Neresinde bu ömrün, tat?
Kollarıma birer kanat
Takabilsem, takabilsem.
Uçup gitsem uzaklara
Dinmez içimdeki yara
Gönlümü her türlü nara
Yakabilsem, yakabilsem
l.cilt 29 Mart 1950 s.3

çevresiyle ve çevresindeki eşyayla bütünleşmiştir. Eşyayı ve çevredeki
insan gibi düşünüp onların gözüyle bakmak, onlara canlılık ve ruh vermek
ünün'Ia başlamıştır.
:iirde teşhis sanatı vardır. Pencerenin kollarını açması, saatin kalbinin durması,
geceyi koynuna alması, karanlıkların gözlemesi ve duvarların -mateme
.si·gibi özellikler sıralanmıştır.
dasından geceyi izleyen şair, ezan sesini dinler. Hayalleri, odasının duvarları
eşmiştir. Bu dilsiz duvarlarda pek çok hayal saklanmıştır .
.•-ı:;

Gece ve Odam
("_)\

!Penceremin kolları açılmış ufuklara
Karanlıkta yıldızlar kanayan birer yara.
Saatin kalbi durdu yalnız bir ezan sesi...
Dalga dalga yükselir gökte Hakk'ın nefesi.
Odam koynuna almış gecenin nefesini
Karanlıklar gözlüyor lambaların sisini.
,$ürünmüş hayallerin matemine duvarlar,
Bu dilsiz duvarlarda kaç ismin akisi var.
].cilt 17 Ocak 1950 s.3
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·

•

sıkıntılı aııııınno• bir şeyler üretiP mutlu olmaya ç\tlışıyor. Jllıatn perisinden,
'11 her mısraında yenilik ve ı;anlılık olmasını için ilhatn istiyor.

Bir Eser Yaratmak
Gönlümdeki hislerle bir şey yaratabilmek
, Gururum vurmayacak artık her duyduğum gem
Hayalleri boğarken hakikat çemberinde
isyan eden bir tel var bana, sanki derinde.
Göklere yükselmekten daha güç arzularım
Var olurlarsa eğer ben de onlarla varım.
Bilirim olmak da var, olmamak da kaderde
Gönlüm ezelden beri tutkun bu büyük derde.
Bir karanlık boğuyor gün k.ıtasında beni
Yaratmak istiyorum, yaratmak yeni yeni.
Göfenler hayran olsun, duyanlar sevinçle dolsun
Artık ilham perisi, bana da bir şeyler sun.
Bir eser yaratmalı guruptan daha canlı,
Ve baştan sonra her mısra heyecanlı\ ...

1.cilt 21 Aralık 1949 s. 3
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tSevgisi
. enin tasviri yapmıştır. Gece, lambasız bir saraya benzetilmiştir. Bu sarayın en
eri; ayla yıldızdır. Geceler huzur arayan insanlara, inci gibi dizilmiş yıldızlar
arayda oturduğu için bir kraldır. Bu kralın tacı ise aydır.
r, insanlara hm:ur ve ümit verir. Gecele:r bütün çirkinlikleri örter, çirkin şeyler

okgüzel görünmeye başlar.

En aziz misafirin yıldızlar, güzel aydır
Ey gece senin .evin lambasız bir saraydır.
Dolaşırken kapında şifa dilencileri
Boynu.na takıyorsun yıldızlmdan incileri
Ay tacmdır, başının ilahi bir süsüdür.
Sorısuz derinliğinde bir sükut, aşk türküsüdür.
Kınlan ümitlere can verir gizli elin
Farkı kalmaz güzelden, koynunda çirkinliklerin.
Gölgende asırlarca dilsiz yaşamak için
Gözlerimin ferini söndürdün için için
Zamana hükmedersin başında tacın aydır
\Ey gece! Senin evin ışıksız bir saraydır ...
].cilt 14 Şubat 1950 s.3
2.cilt 3 Mayıs 1950 s.3
3.cilt 7 Aralık 1950 s.2

bir akşam vaktinin tasviri yapılmıştır. Şair gün batımında Lcfke'yi izleyerek
Şair bu güzel yerlerin doğuştan hayranıdır.
kızıllığı denize yansımıştır. Dalgalar bu kızıllığı dalga dalga sahile
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öpmesi ve çakılların ağlaması gibi.

L,e:fke'de Akşam
Kararırken ufuklar dalıy orum engine.
Güneşin batışına, renklerin ahengine ..
·· Hava sakin uykuda, düşünen sular ılık.
Dalga dalga süzülür sahillere kızıllık.
Öper beyaz köpükler inildeyen taşları,

1S3

Çakıllar suya verir gözümdeki yaşlan.
Martılar ufuklara süzülür yavaş yavaş,
Bu yerlerin doğuştan meftunuyum arkadaş!
1. cilt 22 Kasım 1949 s. 3

Mazi Özlemi
-1Şair .geçmişe duyduğu özlemi anlatmıştır. Maziyi andığı zaman gözünde köyü
Bir kuru yaprak olup, rüzgardan kendisini o günlere götürmesini
Köy yaşantısından söz edilmiştir. Kaya üstünde oturup dertleşen köylüler, gölge
serilmiş döşekler anlatılıyor.
Kardeşiyle akar suların ninnisinde uykuya dalar. Bu akar sudan su içen kuşların
farklı olduğunu söylemiştir.
Şair güzel günler geçirdiği bu yerde ölmek istiyor.

Hatıralarım
Ne zaman gözlerimi yumup maziyi ansam
Önümde beliriyor köyümün değirmeni,
·· Bir kuru yaprak gibi rüzgarda hırpalansam
Sürükleyip götürse orada gömse beni.
ı

Yosun tutmuş taşlara oturmuş birkaç köylü
Ötede dertleşiyor iki ihtiyar eşek
Bir köşedekarnını doyuruyor aç köylü
.\B~rrseririgölgelikte serili birkaç döşek. ..
İçinde kardeşimle uyuyoruz yanyana
Anam susmuş ninniyi yalnız söylüyor sular

Birkaç kumru susamış içiyor kana kana
Kuşlarında bile ah ne coşkun bir neş'e var.
~e

zaman gözlerimi yumup maziye ansam
C>_nümde beliriyor köyümün değirmeni,

~~r ~uru yaprak gibi rüzgarda hırpalansam
Surukleyıp götürse, orada gömse beni!

Lcilt 27 Aralık 1949 s.3

r:

184

m~~.. •

ap.dı~?~·•/şp~l~rirli~.,9piinde .yeşil.•. • bir... . bahçe •.ve . •. ağaçlar···,.. canlanır; ·. o
UZ~l) geçnıişte>]\aşadlğl · Q masalımsı . günleri yemden yaşamak

'''•i C<(ie

;., .... ·- .: · .. ,--? ',·~<);::'\\(\-'.,',::;;

9

\tt:S:.'';'

/~Ç> ~tığu~dclli.c•s~.Jfmx~itCtJfııa~

JğIJ1~tına····tırırıarıdıklarından, her gün

~ıü~r;'9ynad.ıklarındanisö.z etI11iştir:
ec.~k <günler • ·. şaire; . o . · unutulmayan geçmişi aratır. ·O, huzuru geçmiş
· bulur .
.evsimlerle birlikte o bahçede tabiatın rengi de değişmektedir. Bu şiirde de
rastlamaktayız. Dallar dua okumaktadır.
son arzusu huzur bulduğu o yeşil bahçelere gömülmektir.

O Yeşil Bahçelerde
Ne zaman gözlerimi yumup maziyi ansam
Bir hasretle ararım o yeşil bahçeleri
Kocaman ağaçların gölgesine uzansam
Masal olan günleri çevirebilsem geri.
Güftesiz besteleri cıvıldarken serçeler,
En ufak dallarına tırmandık çınarın
Bir feryada dönerken yarım kalmış besteler
Uçuşurdu serçeler ötesinde pınarın.
Her gün yeni bir oyun, bir eğlence yaratır
Hudutsuz bir neş' eyle yaşardık bahçelerde
Bilmem.peden yarınlar bana dünü aratır
özlediği huzura. ruhum erer o yerde .
Hilkatin eseridir her mevsim sarı, yeşil,
Renk ahenk, sevda taşır, bitirmez vere vere
Dalları dua okur, her yaprağı bir kandil
Ölürsem gömün beni o yeşil bahçelere ...
1. cilt 21 Mart 1950 s.3
2.cilt 12 Temmuz 1950s.3
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Fikri

K.ıbns'ı ziyarete gelen üniversiteli gençlere ithafen yazılmış bir
Kıbrıs Türküne sahip çıkmasıyla adadaki savaş son bulacaktır.
olduğunu bütün dünyanın bilmesini istiyor.
milletinin özellikleri sıralanmıştır. Atatürk'ü milleti için yaptıklarından

Öğünürüz
Bu bir masal değildir, tarih, sözümü anla
Gök kubbeyi boyasam damarımdaki kanla,
Örsem aklaşan saçla ayını, yıldızını
Tanrım yine gönlüme verir taşmak hızını
Taşsam sular gibi ben, coşsam esen rüzgarlarla
Beni gören düşmanın, kızarır yüzü kanla.
Söndürse akan kanlar cehennem ateşini
Tarih bir daha yazmaz bu zaferin eşini
Kainat kutluyor bugün düğünümüzü
Yer yüzünde kaldı mı duymadık ünümüzü
Tarihte eşi yoktur bu kahraman milletin,
Dünyadaki timsali yalnız biziz kudretin.
Bizdik yokta var olan paylaşılırken vatan
Bizdik ölmı'.l,ş- vücuda yeniden hayat katan
Atattfikbnder oldu yalçın dağları aştık
Milletçe istiklalin visaline ulaştık
Seni över, ufuktan doğarken tan yıldızı;
Seni över milletin senden alırken hızı:
Atam, bütün millettir başına kanat geren
· Bütün millettir.bugün kadrine ışık veren ...
Sana ışık verenler ışığı senden aldı,
Atam, sensiz de vatan ölmedi canlı kaldı.
Türk milletidir, bugün, dünyaya ışık salan
Türk ülkesidir, bugün paylaşılmadan kalan .
Cumhuriyet yolunun ey şaşmayan yolcusu
Sevin ki gözlerinde yok esaret buğusu!
l.cilt 23 Nisan 1950 s.3

('
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Kıbrıs TürkünMalıdır
-Üniversiteli Kardeşlerimize-

Belki bugün, belki yarın kavuşmalı anasına
Artık son verilmeli bu adanın yasma
Ne bir er şehit düşsün, ne bir damla kan aksın
Ne ardından bir yetim, ne bir du\ eş kalsın.
Açıldı kollarımız, yolunuzu bekleriz
Her gün ümidimize yeni ümit ekleriz
Tutuştu yüreğimiz, çatladı dudağımız
Biz su istemiyoruz nerdedir sancağımız?\
Nerde al bayrağımız, ayımız, yıldızımız
isyan ediyor artık erkeğimiz, kızımız
Toprağıyla taşıyla Kıbrıs Türkün malıdır.
Tarih sayfalarına TüRKüN yazılmalıdır.

·1?''

.i:~5;,,o

I.cilt 23 Şubat 1950 s.3

·"'Y

Şair yıllarca özlemini çektiği· vatanına kavuşmak arzusunu dile getirmiştir
na kavuşmak için kainatın sarsılmasını, fırtınaların kopmasını istiyor. Dalgalar
den esen bir yel olmak, kanat gerip yurduna ulaşmak istemektedir. Yurt diye
:tmiş
olduğu
"anavatan"
dır. vatan toprağıyla bayrağım öpüp, vatanın• duyduğu
Şair
vatanına
ulaştığında
· gidermeye çalışacaktır.

Özleyiş
isterim ki kainat, yer gök her yer sarsılsın,
Bir fırtına kopsun da ruhum burdan ayrılsın\
Dalgaların üstünde bir yel gibi eserek,
Dalgaların dinmeyen seslerini keserek,
En umulmaz yerleri kanadımla aşayım.
Yılardır özlediğim yurduma ulaşayım ...
Öperek b~yrağını, oturup toprağına,
Gönlümün hasretini dökeyim kana kanal

1. cilt 30 Ekim 1949 s.4
187

:Ile[Bfr Değerlendirme:

1a .. Salih

Suphi'nin İstiklal gazetesinde yayımlanmış yirmi bir şıırı

dır.
ela Salih, şiirlerinde doğumdan ölüme kadar hayatın bütün merhalelerine yer
ıı merhaleleri şiirselbir anlatımla şiirlerinekonu etmiştir.
n'' isimli şiirinde bir bahar günü dünyaya gelişini anlatmıştır. Sanki şairin
· biatın unsurları oluşturmuştur:
"Bürünerek 'dünyaya yaratılmışımdiye,
Mevsimler benliğindenbir şey sunmuş hediye,"
ir Eser Yaratmak" isimli şiirinde şair, sanki yazdığı şiirlerin duygularını

yetersiz olduğunu hissetmiştir. Şiirlerinde tasvirlerin canlı olmasını, şun
gözlerinin önünde tasvir edilen şeyin canlanmasınışöyle anlatmıştır:
"Bir eser yaratmalı guruptan daha canlı,
Ve baştan sona her mısra heyecanlı!..."
nedenle yazdığı şiirlerin, şimdiye kadar yazılan şiirlerden farklı olması için
perisi"nden yardım istemiştir:
"Görenler hayran olsun, duyanlar sevinçle dolsun
Artık ilham perisi, bana da bir şeyler sun."
l<:e ve Odam" isimli şiirinde bir gece odasını izleyen şair, gecenin ve odasının
apmışt»:
"Odamşkoynunaalmışgecenin nefesini
Katinııkıar gözlüyor lambalarınsisini."
iirin bütününde teşhis sanatı yapılmıştır:
"Bürünmüş hayallerinmatemine duvarlar
Bu dilsiz duvarlarda kaç ismin aksi var."
eçmişe duyduğu özlemi "Hatıralarım" isimli şiirinde işlemiştir. Zamanın
le hayat da değişir. Bu nedenle insanlar geçmişte yaşadıkları o güzel günlere
yar. Şair de yaşadığı o güzel günlere geri dönme isteğiyle yetinmez, ebediyete
güzel yerlerde kalmak için o yerlere gömülmek istediğini şöyle anlatmıştır: ·
"Bir kuru yaprak gibi rüzgarda hırpalansam
Sürükleyipgötürse orada gömse beni"
rda her şeyin farklı olduğunu şöyle belirtiyor:
"Birkaç kumru susamış içiyor kana kana
Kuşlarında bile ah ne coşkun bir neş'e var."
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,}'Süfükıeyip gÖtürSe6t;da gôrnse beni"

t~~lıç~Ierde"•.• isiınli şiirindeki şu . mısralarda özlemini duyduğu köyüne
· .sunudile getirmiştir:
"Ölürsem gömün beni o yeşil bahçelere..."
iözlemini anlatan bu iki şiirinbaşlangıcı aynıdır:
'.d

"Ne zaman gözlerimiyumup maziyi ansam"

uta doğum ve ölüm var oldukça aşk da var olmaya devam edecektir.
konusunun işlenilmemesini düşünmek imkansız gibidir. Şairin, aşkı
irine yer verilmiştir. "Gönlüme Gir" isimli şiirinde sevgilisinin, hayatının
nu anlatmıştır. Ona duyduğu sevgiyi sevgilisininanlaması için ona;
"Ne olur gönlüme gir aşkımı arda anla!"

ilisine duyduğu aşkın, gözlerdeki bakışlarla başladığını "Yetmez mi?"
....e: anlatmıştır:
"Yetmea rı:ıframolduğu kalbimino gözlere?!"
e ayrıca sevgilisineuyarıda da bulunur:
"Gözlerinin alevi kalbimiyaktı diye
Sanma ki bel bağladımbu hicranlı sevgiye"
o yakıcı ateşinde yanmamakiçin şair aşka karşı tedbirli davranmaktadır:
"Acı hatıralarla bir gün yanmamak için
·kRenksizalevlerleah yanmak için için"

*

*

Yalan nedir bilirim,inanmamboş sözlere."
asının ölümünden sonra genç yaşına rağmen büyük bir karamsarlık içerisine
ölümü anlatan şiirler yazmıştır. Bunu Fatma Azgın'ın incelemelerinden
''Türk Bankası'nın Kültür Sanat dergisinin ilk kadın şairlerimiz köşesinde
:gm, Necla Salih Suphi'nin on yaşında iken babasını kaybetmesi üzerine şiir
aşladığınıama evlendiktensonra bu uğraşı bıraktığını belirtmektedir.Y"

Türk Edebiyatı- Başlangıçtan Bugüne-, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,
Lefkoşa 1989, s.164.
·
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bama" .isimli şiirinde babasının ölümünden hareketle, kendisinin de bir gün
Iıtmıştır:

"Seni aldığı gibi beni de çağıracak

*

*

*

Önümde açılacak senin geçtiğin geçit"

asını küçük yaşta kaybetmesi şairi derinden etkilemiş olmalıdır ki, şiirlerinde
üm duygusunu işlemiştir. Ölümü anlatan yedi şiiri bulunmaktadır.
üş sevdiklerini "Kaybettiklerime" isimli şiirinde yer vermiştir. Onların
anlatmıştır:
"Hangi meçhul aleme daldınız sevdiklerim."

rı sevdiklerinden bir haber geleceğine inanmaktadır:
"Tükenmeyen bir ümitle sizden haber beklerim."
rüzgarın ölülerden haber getirmesini istiyor. Burada Divan edebiyatının
aktadır. Rüzgarın haber getirmesi özelliği gibi. Mezarlıkların vazgeçilmez
. ervilerdir, Şair, ölülerin dertlerini bu ağaçlara dökmesini ve rüzgarında bu
disine ulaştırmasını istiyor:
"Gidenler selvilere dökseler dertlerini
Rüzgarlar elbet bir gün uğradı durağıma"
üş sevdiklerini mezarlıkta ziyarete giden şair, hissettiklerini
i'? isimli şiirinde anlatmıştır. Bu yolda kalbi üzüntüyle doludur.

"Mezarlık

'.'v/'

~mdert

bıİ' k~ddr

bahsetmesine rağmen, ölümden ve ölmekten korkmadığını

"İçinde duysa da ölüm sesini
Korkusuz verecek son nefesini"
'".;.endini ölüme hazırlayan şair, ölümün mukadder bir son olduğunun bilincinde
',kendini ölüme hazırlamıştır:
"Ne acı, ne isyan, ne de bir feryat
Gönül biliyor ki, "Hayat bu, hayat!
*
*
*
:,;ır•Kim geldi de kaldı, kimler gitmedi?"

Ölüme hazırlıklı olan şair, öldüğü gün insanlardan ve tabiattan sanki hiçbir şey
ş gibi hayatın devam etmesini istiyor. "Son Günüm" isimli şiirinde bunları dile
ıtir:
"Tabutumun ardında bir karaltı istemem
Mümkün olsa rüzgara bile vuracağım gem."
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günµ./ anlatnııştıı-. Bu
öleceği zaman neler

·'"';r:it~~ltf'&:~¥i~R®!ı~;~tte1t.·

, f'm.~?j"~~,!11Jkl.~qa.:}-cayp9la~~~.b~r,feryat;
J.tüzg;~n perç~sirıde.birömür.·eriyecek;
semalara doğru akın.edecek hayat...

' \ ye

Yıldızlar hep bir andabirömrü kaybedecek,
Güneş.bile doğmayacak,.parlamayacakışıklar;
Ruh semalardan indi, semalara gidecek."271

a Yusuf Saygın, "Son"

isimli şiirindeöleceği anı şöyle anlatmıştır:

. "Bir sonbahar akşamırüzgar hafif esecek
· Cam gibi gözlerimiyüzüne dikeceğim
Ellerim kuvvetini,.ellerindekesecek.
Öldüğümü bilmeden o akşam öleceğim."272
aktan gelip toprağa gidecek olan şair, mezarlığı çok özel bir yer olarak
senin oraya gelmesiniistememiştir:
"Peşimden gelmeyinizorası benim yerim.

*Ey toprak

*

*

senden geldim,vücudum yine senin."

ve ruhtan oluşan insanların bedenleri ölse bile, ruhları sonsuza kadar
:; Şair bu 1;ecı~n1rruhunuşöyle tanımlamıştır:
·--:,.ı·

'

"Ruhumsa sonsuzluğun zavallıbekçisi"
tabiatı tasvir eden "Lefke' de Akşam"

isimli şiirinde çok güzel

ye teşhis sanatına yer vermiştir:
"Çakıllar suya verir gözümdeki yaşları"
"Hava sakin uykuda, düşünen sular ılık

*

*

*

()per beyaz köpükler inildeyentaşları."

"Tı;"o

· Sonyel, Bir Kalp Haykırıyor-Şiirler- M. Fikri Basıınevi, Lefkoşa 1948, s.19.
Bir Rüzgar Esti Denizden, (Şiirler), Şahin Matbaası, Ankara 1987, s.56.
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:DEMİR MUSTAFA ÖZÖN (SENNAROGLU)
•..•....... ·.

(1931-1985)

· E:ylül 1931 'de Mağusa kazasına bağlı· Büyükkonuk' ta doğmuştur. İlk, orta
eniminden sonra öğretmen Koleji'nden mezun olmuştur. Üç yıl ilkokul
i. yapmıştır, Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne giderek inşaat
1lımiştur. Amerika' da bir yıl master yapmıştır.
~tnir Mustafa Özön, şiir yazmaya lise yıllarında başlamıştır. 1952' de
,. Burdurlu'nun öncülüğünde Lefkoşa'da yapılan şiir dinleti gecesine katılan
irisi de odur. Bir süre sonra Mustafa ismini kullanmayarak Özdemir Özön
yazmıştır.
'de. Çardak dergisinin ilk sayısında "Mart Sonları" isimli şiiri
r. Bunu 1954'te "Bizim Köylere Dair" ve "Sır Gibi" isimli şiirleri
952' de Bozkurt gazetesinde ilkokul öğretmeni iken yazdığı "Beş Bekarlar
şiiriyle "Öğretmen Olarak" başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Çardak ve
da Özdemir Özön'ün Kıbrıs Postası dergisinde ve Halkın Sesi gazetesinde
yayınlanmıştır.
süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda müsteşar olarak çalışmıştır.
273
985 tarihinde Lefkoşa'da vefat etmiştir."
;;yınlanmış kitabı yoktur. "274

iyetçilik •Fikri
k milletinin yaptığı akınlardan, fetih ruhundan söz etmiştir. Bu akınların
lann_!<ıql,ar\pda paslanmaması olarak göstermiştir. Bu akınlar sırasında kanlı
ansa ôa, zafer Türklerin olur.
k milletini, sürekli kaynayan ve lavlar saçan bir volkana benzetmiştir. Hedef
ileridir. Bu sayede Türk toprakları genişlemiştir.

Geçmişin Hatırasına
Kılıçlar paslanmasın diye kınlarında
Biz diyardan diyara giderdik, atlı, yaya;
Gövdeyi götürdü kan, akınlanmızda
Tadardık cenk tadını zaferle doya doya.
ı(,

Benzerdik lavlar saçıp, kanayan bir volkana
Çok geride kalırdı bizim serhad boyları
Karşı koyacak olsa düşman, boğardık kana
Fethederdik uzakta yabancı diyarları.
2.cilt 12 Temmuz 1950 s.3

Türk Edebiyatı -Başlangıçtan Bugüne- K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını,
1989, s.157.
. Hakkı Hakeri, Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlarİsimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşa
129.
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pJ)t6~f~arm nasıl vatani olduğunu
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anlatarak, nasihat
.. .

.. .

. •·••·

saıı.calcy~ ~~t~ıı}yip.ş.~liitdüşeninsanlar vardff. Buna örnek olarak
iıK~~·g~/.ş~liitd~ş~ıı,}ış!f.~rl.~r/göstedlmiştir.·•
.İslam:inancında·vatan, millet,
'.ft ilin uğmria.'fanlannı fed.a>eden . kişiler şehit olup cennete gider. Şehitlik bir
ğ.effyt.iksekmertebe.•. sayılnuştır.
~nçlere seslenerek; . yaşanılan bu olaylardan örnek almalarını ve bir gün
f ınüdafaa etmek gerekirse, canlarını korkmadan feda etmelerini istiyor. Şair
~çlere emanet ediyor.

Türk Çocuğu; Dinle
Daima dalgalanan, sancağın gölgesinde
Kanla yuğrulu hakte, bilirminneler vardır.
Mukaddes yuvamızınbu gün her köşesinde
Vatan için ölen, kefensiz erler vardır.
Mezarıdır şu toprak "Sakarya'da can veren
Fedakarlık timsali, ismi meçhul askerin
En büyük muradına, Tanrı adıyla eren
Kahramanca döğüşen, Türk gibi ölen erin."
İcap ederse bir gün, savaşmakvatan için
Sen ne büyük örneği, bunlardan alacaksın;
- Vatanına yardımdan, çekinmebir can için
Haşre kadar öz,..yurdun, bekçisi kalacaksın.
-::wr...•..,:,;-

-:t

Lcilt 27 Aralık 1949 s.3
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bu toprakların gerçek sahiplerinin şehitler olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.
· , oğlunu ağlayarak. savaşa gönderen annelerin artık üzülmemesini istiyor.
sayesinde bu topraklar vatan olacağını hatırlatır. "Toprak eğer uğrunda ölen
dır" sözünü şair de doğrulamaktadır.
bu topraklarda bıraktığı eserler, bu toprakların kimin olduğunu

Bu Toprak Kimindir? ...
Bu toprak parçası, bu yeşil cennet,
Burada Tanrıya, ulaşanındır;
Şehit olmak için, at sırtlarında,
Beldeden beldeye dolaşanındır.
Oğlu gitmez diye, şehit anası
Ağladı, dövündü, gidersin yası,
Emekle alınan bu yurt parçası;
Can verip toprağa karışanındır.
Bu günlerde senin hasret günündür!
Gurbet acısını aşkınla söndür!
Sorma ki: Bu yurt da acep kimindir?
O; ruhu göklere yaklaşanındır!
Volkanlar mi,.sali, kaynayıp coşan,
D,ağ,·gifü sul~rı kolayca yıkan,
Dört asır önceden sel gibi akan,
Nice engelleri hep aşanındır.
Şu cami dedemden kalan bir eser,
Taşıyacak onu yüzlerce asır
Anlatır dedemi bu yurtta her yer
Bu yer onun için vuruşanındır.
Abidelerinde, Türklükyaşıyor.
Hem de günden güne uiulaşıyor!
Bu toprak kiminmiş?
Kimin olacak
Bu yer onun için savaşanındır.
Toprağa karışan dedemdirbenim
Sel gibi akan da, cesur milletim
Yurt için ölenin, torunuyum ben
O halde bu Vatan, benimdir, benim.
I.cilt 21 Mart 1950 s.3
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he~
olarak •. Anadolu 'nun · bir . parçasıdır. Tarihte
>rernlerl.e . TQfk ·• t?prakİıu:ından•·.•• ayrılmıştır. 1923 Lozan • anlaşmasıyla Ada,
evredilııiiştir ..\ Gerek .JizikL gerekse, manevi ayrılıklar olsa da Ada'nın
Jir parçası olduğu bilinmektedir. ·
e yurt topraklarına göz dikenlere, bu toprakların Toros topraklarından farklı
aykırmıştır,
ınmız, düşmanları bu topraklarda yenerek şanlı bayraklarıyla kaleleri
lir. Zorluklarla kazanılan bu cennet vatan hiçbir şekilde feda edilemez. Şair,
. feda etme düşüncesinde olanları şehitlere şikayet etmektedir.

Bu Toprak
Komikebir275

Karşıki sahillerde Toroslar uzak
11u toprak o topraktan başka bir
Ey! Yurduma göz diken nankör,
Bu toprak o topraktan başka bir

değil
toprak değil
sen unutma, bil;
toprak değil.

Dağlarını bürüyen kahramanlar şanıdır,
Toprağını sulayan ecdadımın kanıdır
Bağrımızdaki cennet artık Türk vatanıdır.
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
Türk leventler düşmanı diyarımızda yendi;
Zafer güntf-kal' afar sancaklarla süslendi,
Biz bu toprağa gömdük elli bin Türk levendi,
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
Nasıl ederim nasıl, cennet vatanı feda,
Gün ışıkları sönüp kesilince ses seda
Çağırsam seslenecek o binlerce şüheda
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
2.cilt 2 Ağustos 1950 s.3

nuk'un eski ismi.
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~·Yllıt topnıkfanna göz dikeıtlere,hu toprakların Tores topraklarından farklı
aykırmıştır,. .
· . ·
·
mız, düşmanları bu topraklarda · yenerek şanlı bayraklarıyla kaleleri
ir. Zorluklarla kazanılan bu cennet vatan hiçbir şekilde feda edilemez. Şair,
tfeda·etme düşüncesinde olanları şehitlere şikayet etmektedir.

Bu Toprak
Komikebir275

Karşıki sahillerde.Toroslaruzak değil
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil
Ey! Yurduma göz diken nankör, sen unutma, bil;
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
Dağlarını bürüyen kahramanlar şanıdır,
Toprağım sulayan ecdadımmkanıdır
Bağrımızdaki cennet artıkTürk vatanıdır.
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
Tüı:ktevd~tler düşmanıdiyarımızdayendi;
Zafer günü kal' alar sancaklarla süslendi,
Biz bu toprağa gömdük elli bin Türk levendi,
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
Nasıl ederim nasıl, cennet vatanı feda,
Gün ışıkları sönüp kesilince ses seda
Çağırsam sesleneceko binlerce şüheda
Bu toprak o topraktan başka bir toprak değil.
2.cilt 2 Ağustos 1950 s.3
-'~i)

.,
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bayrağın

bir

millet

için

öneminden

ve

korunması

gerekliliğinden

gini şehitlerin kanından alan kutsal sancak mahşere kadar korunmalıdır.
n;ıilletin bağımsız olduğun göstergesidir. Üzerinde ay-yıldız olan bayrağı
canımızla koruyup bu sayede bağımsızlığa kavuştuğumuzdan bahsetmiştir.
üzerinde sadece Türk bayrağının dalgalanmaya hakkı olduğundan Türk
a Türk bayrağından başka bir bayrağın hiçbir zaman dalgalanmayacağını
ir bayrağa baktıkça neşe, coşkunluk ve gurur duyar. Bayrağın dalgalandığı her
· olarak görmektedir.
un tek vazifesi; bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olan bayrağı yere
ek ve düşman eline geçmesine mani olmaktır.

Al Sancağım
Ey! Kan rengiyle duran benim şanlı sancağım
Dinle: Ta haşre kadar seni koruyacağım
Sen mavi semalarda hürriyet timsalisin.
Asla boyun eğmeyen arslanlar misalisin.
Tarihi yaratanın bayrağısın canısın.
Kalbi imanla çarpan Türkün heyecanısın.
Yalnız seni özler, yurdun toprağı, dağı
Sen ey! Hür olanların, sen ey! Şanlı sancağı
Kanımızlakoruduk şu yıldızla hilali
. Hür.riyetfrıuğruna kazandık her cidali.
Sensin dalgalanacak benim yurdumda ancak.
Dalgalanacak sensin yurdumda şanlı sancak
Dalgalan kana kana semalarda yetinle
Dalgalan şanlı sancak dalgalan şerefinle.
Hep neşeyle dolarım, sancağımı andıkça
Coştuğumu duyarım sancak dalgalandıkça.
Sancaktır benliğimi söyleyen ve anlatan
Sancak nerde ise bana orası vatan.
,10f\ Sancağımda görürüm, ceddimin kan rengini
Çanakkale, Sakarya, Anavatan rengini.
Varlığını korumak vazifemdir bilirim
Al sancağım, önünde saygıyla eğilirim.
Lcilt 23 Nisan 1950 s.3
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rkler geceleri ayı, gündüzleri ise güneşi izleyerek Altay dağlarından
Bu göçün nedeni; İç Deniz'in kuruması ve yaşanılan kıtlıktır.
rkler, önce Çin'e göç eder. Aşılmaz zannedilen Çin Seddi'ni bir iki gün içinde
,. Sonra Türkler, kuzeye Hindistan'a gider. Bir kısım Türkler ise, Sibirya'ya,
zrupa'ya göçerek medeniyeti oralara taşımışlardır. O devirde Avrupa, karanlık
:ı, Türk milleti madeni işleyecek kadar ileri bir çağı yaşamaktaydı.
ırklerin son durağı Anadolu toprakları olur. Bu topraklar Türkler için
ın sonra "İkinci anayurt" olur.

Bozkurtların Göçü
Gündüzleri güneşten, geceleri de aydan
Her dem işaret aldık, uzaklaştık Altay' dan.
Kuruyunca "İç Deniz" önce yürüdük Çin'e
Girdik bir iki günde Büyük Seddin içine.
Zor değildi seferler ne de fetihler bizce
Baş eğerdi yad eller altımızda sessizce.
Kapılmış bir kısmımız şimalin rüzgarına
Yürümüştük kolayca, yakın Hint diyarına.
Sibirya'ya Ural'a Avrupa'ya yürüdük
Bizim medeniyeti oralara götürdük.
Medeniyetimizi dört bucağa serdik.
Hepsi taş devrindeyken, biz madeni işlerdik.
Son, Anadolumuz.da göçlere durak oldu
Orta Asya'dan gelen asil Türklerle doldu
Bağrına yaslanmış o kahraman Bozkurdu
En sonda oldu Türkün "İkinci Anayurdu."
2.cilt 13 Eylül 1950 s. 3
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olarak .. gördüğü Türkiye'den ayrı düşmüştür. Türkiye'ye olan
Yurdu için cal}lm seve seve veren Oğuz soyundan gelen bir Türk
,c:cc;,nuıP,,PrPır. h11 uğurda ölmeyi bir şan olarak kabul eder. Türklüğü ve milletiyle

Uzakta Yurt Duyguları!. ..
Taşıyor içimden artık hasretim,
Kaldım uzaklarda yıllarca yetim,
Fakat sönmez bende, yurt duygularım.
Yaşıyor Türklüğüm ve· milliyetim.
Canını yurduna, vermeğe koşan
Kalbi bu emelle, yanıp tutuşan
Oğuz soyundanım, Türk oğluyum ben
Yurt için can vermek, bana şeref, şan.
Yurdumun hasreti; içimi yakar
Korkmadan canını yurda katandan.
Evet uzaktayım, hasret çektiğim
Yoluna, ölüp de orda yatandan
Açılınız dağlar ben de varayım
Siz beni biliniz, gönlü karayım
Yol verin denizler, yurduma varıp,
Şu dinmez yarama, toprak sarayım.
.'/.,"t

' : ~-,;-

'

'.\/'

.'~

Dağhırına''ôaktım, bakarım anne
Deme ki: uzaktan bana bakan ne?
Gözlerim yaslıdır, kalbim kanıyor
Sorma anne sorma, gözden akan ne?
Damarımda gezen, öz cevherim kan
Türklüğün özüdür, gözümden akan
Sır sana seslenen, bil düşman değil
Senin bir oğlundur utkuna bakan.
'fi

Senin için her dem kalkan olurum.
Sel gibi akacak, al kan olurum.
Dünya beni bilsin, çok yırtıcıyım.
Düşmanı yakacak, volkan olurum.
Bu ayrılık bana ölümden beter
İçimden taşıyor, biriken keder
Bağrına beni de al, güzel vatan
Yeter bu ayrılık bu hicran yeter.
l.cilt 29 Mart 1950 s.3
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Mavi gözlerinden fışkıran o renk
Ne kadar sıcaktır, ne kadar tatlı
Ruhuma aşkının verdiği ahenk
Bilmem ki cananım, neden kanatlı!
Yanıyor içimde bir alev her an
Yanıyor her yerin kar olmuş gibi
Gönlümde aşkındır, tutuşur yanan
Ey\ Muhayyilemin, bir tek sahibi!

1. cilt 13 Aralık 1949 s. 3

şarkıların ve manilerin söyleneceği, içkinin içileceği bir geceye sevgilisini
"!dedir. Bu geceye, sadece sevgilisi değil, gecelerin mıru olan mehtap da
arın şahidi mehtaplı bir gecede şair, sevgilisine aşkım itiraf etmeyi

Bu Akşam
Şarkılar düzülecek, maniler söylenecek
Gel ey! Canan, bu akşam, peymaneler dönecek
Davetlidir, nur yüzlü mehtab,o da gelecek
Gel ey! Canan, bu akşam, peymaneler dönecek.
Sır saklayan mehtaba aşkımızı açalım;
s!kiden biz de orda beraber mey içelim
Obedi'ı alemdekendimizden geçelim,
Gel ey! Canan, bu akşam, peymaneler dönecek.

2.cilt 3 Mayıs 1950 s. 3
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;~%~ ıı1~1ıtaplı;~;, g6,ec1eC}aşadığı anlan yad ı,tmiştir.Sevgilisi,

:~.\)::>:::::'(,:(.; :.' . :·:.'.

:

jl!jlı/>\l.lş!ll?şbir int}ui~,ıidir. Şillf mehtabın nurunda yıkanmış bir güle
jiiİ!İW~ kJıcağındadır, J,ılehtaplı gecelerde, geçmişte yaşanılan o güzel

... hayalinebir nakış gibiişlenmiştir.Bir türlü unutaınaınakt•dır.
,Ph'a.dır
o gece,
Hayalimde, O Hayal! ...
O gecenin, mehtab nurunda yıkanan
inci idin sen.
Gönlümün bütün ateşi,
Kalbimin sevinci idin sen.
Mehtab huzmeleri her yönde tül gibi ...
Sen ise kucağımda,
Mehtap nurunda
Yıkanmış gül gibi
idin.
Durur hala o hayal ayın yerinde
Seyret, gör onu, geçirdiğimiz o demin
Mehtaplı gecelerinde.
Hele o rüya aleminin, o hayal anlarında
Vuslat zevki taşardı, vuslat zamanlarında
Ah, ey' Gecelerim, sesleniniz, nerdesiniz?
Bilirim.
Tarn iki yıl önceki
O tenha, o serin yerdesiniz.
Beline dolanmıştı, titreyen eli
Nerde, Tanrım o anlar, nerde güzelim?
Heyhat\·
Gelmemek için o gecenin
Boşluğuna sinmiş hatıralarım.
Mehtab nuruyle o hayal gecenin
Boşluğu işlenmiş hatıralarım.

2. cilt 17 Mayıs 1950 s. 3
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Esen rüzgarlarla gel, ruhuma gir
Hasretin dinmeyen bir acı verir
Kalbime ihtizaz, ruha sevinç ver
Bu ayrılık bitsin, hicran elverir.
Ben göz yaşlarımda boğulmadan gel,
Gençlik baharımda ah solmadan gel!
Neyler hazan sende açan goncayı.
Heba öm'r, ah olmadan gel
Sevmeli genç iken, her dem sevmeli
Okşamalı birkaç altın renk teli
Sevgidir kalacak insana ancak
Bari kısa gençlik, böyle geçmeli
Kader ikimize, bak nasıl kıymış
Hayat, senden uzak ne de acıymış,
Rüyadan uyandım, hummayla yandım.
Rüya, ilhamın başlangıcıymış.
'"\7/

.··:.

-~}'

Lcilt 14 Mart 1950 s.3

-V. Şair servilerin gölgesinde mavi gözlü sevgilisiyle hayallere dalmıştır.
isinin bakışları, içinde yangınlara sebep olmuştur. Sevgilisi "buradan gidelim",
o güzelliklerin yaşandığı yerden ayrılırlar. Sevgilisi gitmek zorunda kalır. O,
; olsa bile, şairin kalbi sevgilisinde kalmıştır.

ll\r Rüya
Uçuşan hayaller ve tatlı serin
Vardı servilerin şen gölgesinde;
Mahmurdu, sarhoştu mavi gözlerin
Hem de hicran vardı senin sesinde
Titriyor tenine değmeden elim
Volkanı hissettim, içinde yanan;
Sonra dedin: Artık burdan gidelim.
Kaçtık, fakat kalbim, kalmıştı canan.
l.cilt 29 Kasım 1949 s.3
201

'\Bfr.. esihtÜiı~···s~ıanır.çaınlar
, Süzülür.çaırılarga,tozla.r, dumanlar.
Laden, gürgen, defne, ardıç, mersinler
c.Alem hayalde, ormanı di~er.
Dikenli azganlar, çiçek yüklüdür.
· Onlar daormanların yaban gülüdür.
Güzel çiçeklerle, kaplıdır yerler
Sanki, susan yere, sırlarını söyler.
<Ruhunu okşayan,.bahar elidir.

C Ormantabiatın, en güz~lidir.
Çünküordaher·dem, şen.anlar olur.
Renkle, mestolduğun, zamanlar olur.

].cilt 18 Nisan 1950 s.3

Beşparmak dağlarının denize bakan yamaçlarında kurulmuş yeşilliklerle
llsahadır. yeşille maviniıı buluştuğu eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Lapta' dan
~ vuran (l,tlg• .sesleri d)!yulınaJ<tadır.• Yamaçlar, bahçelerle süslüdür. Şalı
JınanzarasıylaLapta' run?tüllendiğinianlatınıştır.·

· . ···Lapta'ya.Şiir
,vr'(

Coşkun ırmakların duyulmaz şarkısı
Duyulur denize yakın eteklerinden
· Eriyen öpüştür dalgaların raksı
Kıyılarda pamuk pamukköpüklerden.
Tozda bir cibinlik giyer yeşil saçlar
Gökler takınırken şalın.yıldızdan.
Yer yer dalar b?hçeli yamaçlar
Tüllenen bir parça Lapta hülyamızdan

4.cilt 23 Eylül 1951 s.2
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şiirdir. Şair İstiklal

istikbalin sönmeyecek güneşi;
Sönmeyecek güneşin yeryüzünde tek eşi
Temenni ederiz ki çok uzun yaşasın,
istikbalin yoluna bizi de taşıyasın ...
Korkmayarak ilerle, bilgi, ilim yolunda,
Liseli bulacaksın daim iki kolunda ...
Atatürk gençliğine, biraz ışık da sen ver,
Lakin şunu unutma seni her Türk de sever!

1. cilt 30 Ekim J 949 s. 4

,..;.-
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ve. Türkçülük ön plana çıkarılmıştır. Osmanlı devletinden
Türk bayrağının olduğu her yer vatan addedilmektedir:
·.· • ''Sancak nerde ise bana orası vatan"

if;prak" isimli .şiirindeKıbns'ın Anavatanın maddi ve manevi bir parçası
rda . göz dikenlere haykırmıştır. Bu şiirde de Mehmet Akifin izleri
-~ir." "Ceruıet vatan" ifadesi Mehmet Akifin ve Tevfik Fikret'in şiirlerinde de

~~~2i~·":f..- ,,

'

-.

et Akif "İstiklal.Marşı" isimlişiirinde;
"Verme, dünyaları alsanda, bu cennet vatanı.

*

*

*

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak.toprağısıksan
şüheda?"277
'
,-,-....

'

'ikret "Ferda" isimli ~iirinde cennet gibi bir vatana sahip olduklarını
'

o

"§Rnsünmüebbeden cehennem; seninbugün
Cennet kadar güzel vatanın var."278

ı Toprak" isimli şiirinde yer alan şu mısralarla yukarıda "İstiklal Marşı"
lığımız mısralar arasında benzerlik görülmektedir. Bu cennet vatanı feda
erini, bu toprakların şehitler sayesindevatan olduğunu anlatmışlardır.
"Nasıl ederim, nasıl, cennet vatanı feda,
Gün ışıkları sönüp kesilince ses seda
Çağırsam.sesleneceko binlerce şüheda"
Ersoy, Safahat, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınlan, İstanbul 1996, s.33.
t,Rilbab-ı Şikeste, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1985, s.54.
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isimli şiirinde:
"Belki bugün, belki yarın kavuşmalı anasına
Artık· son verilmeli bu adanınyasına"
Ahrtıet Cemal Gazioğlu ''Hasret"

isimli şiirinde;

"Duydum ordan müşfik veşefkatli ana sesi
Dolaştı dudağımda hasret dolu busesi."

,ııgiiı . Gönül "Selam" isimlişi.irinde anneninyanında baba da bulunmaktadır.
···--.··.

.'

..

"Duygumuzu sarsacakhiçbfr kuvvet doğmadı,
l3iı:iın9~\~ab1amızdırATA'MIZ ve İNÖNÜ'müz;
Biziin.ctrr en temiz aşk, bizde adalet bütün,
ANA-EVLAD sevgisiaynı duyguyla titrer,
Mümkünmü aziz ANA sükut etsin böyle gün
Ananın kuşağı ki evlada en salim yer.
Selam bizim, ezeli, sevgiliANNEMİZE!
Selam, babaların en asiliİNÖNÜ'ye.
u Akşaın" ve "Gel" isirnlF şiirleriııde Sevgiliye davette bulunur. "Bu
isimli·şiirinde sevgilibir içki.meclisineçağınlmıştır.
ayalimde () Hayal! •.." ve "Bir Rüya" isimli şiirlerinde ise sevgiliyle
anla'.f~an söz edilmiştir.
Şiir" isimli şiirde, bu kasabanın şair üzerinde bıraktığı izlenimler

·

Şaik Gökyay, Bu Vatan Kimini, Anadolu Sanat Yayınlan,2.Baskı, İstanbul 1997, s.11.
Zeki Burdurlu, Minnacık Ada, Kıbrıs 1954, s.10.
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AHMET CEMAL GAZİOGLU
(1931-)

Vuda doğumlu. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Londra Üniversitesi
İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. K.ıbrıs'ta tarih öğretmeni ve yönetici,
a Türk toplumu temsilcisi olarak görev yaptı. 1954'lerde Hürfikir'i
Yeni Kıbrıs ve New Cyprus dergilerini çıkarmaktadır. Halen
anlığı siyasi danışmanıgörevindedir.
leri:
atan'daki Bir Geziden Notlar (1952), Genel ve Lüzumlu Bilgiler (1955),
Kıbrıs (1960), İngiliz İdaresi'nde Kıbrıs (1960), Kıbrıs'ta Aşk ve Savaş
75), Kıbrıs Sorunu ve Bağımsızlık (1986), The Turks In Cyprus- The
if Ottomon Empire 157 J,-]878 (1990), Kıbrıs'ta Türkler 1570-1878 (1994),
·mberinde Türkler (Nisan 1996), Enosis'e Karşı Taksim ve Eşit Egemenlik
98) kitapları yanında iki çeviri kitabı da yayımlandı: Sosyal Demokrasi
rs Çalışma ve Başarılı Olma Metodu (1974)."283

sevgilisine çağrıda bulunmuştur. Şair, sevgilisini gün doğmadan gelip
aşk alevini yakmaya çağırır. Sevgilinin öpücüğü ile güne başlamak istiyor.
de mutluluğu bulmuştur. Gönlünün kapıları ondan başkasına kapatmıştır.
abahın serinliğinde sevgilisinin saçlarının göğsüne dökülmesini arzuluyor. Gül
güzelin her ~~pah gelmesini istiyor. Onun gülen gözleriyle şairin gönlündeki
;.ntü) da:ğilmı.şlır.

Gel
Sabaha karşı, gün henüz doğmadan,
Ufuk kızarmadan sallanarak gel.
Gönlümde parlayan aşkınlaher an
O alev sönmedenbir daha yak, gell
Bir sabah busesi, bir taze nefes.
· oıtun doğan günün ilk müjdecisi.
Hüznümü dağıtır senden gelen ses,
Gönlümü çalamazbaşka birisi.
Eserken her sabah okşayan bir yel
Dökülsün saçlarınkoynuma tel tel.
yılsınkokusu pembe güllerin
Melali dağıtsın gülen gözlerin.
Unutma ey güzel her sabah gel gel.

Ya

I.cilt 29 Kasım 1949 s.3

ner Hakkı Hakeri, Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlarİsimler Sözlüğü, Hakeri Yayınları, Lefkoşa
O, s.15.
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.uvaıaıı ,
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uııuyc;

ıse -· Anavatan oıarax nitelendirilmektedir.

Bu

rı.u~uvıu,
şefkatli bir anne gibidir.
Allah'a hasretini çektiği vatanına bir an önce kendisini kavuşturması için dua
u hasretin ve buna bağlı olarak duyduğu (ana) vatan aşkının bir ömür boyu
ini de belirtiyor.
·

Hasret
Baktım Beşparmak'tan ve gördüm Torosları
Gördüm vatanımda her an tüten dumanları
Gördüm Anadolu'yu ta hurdan hayal meyal
Baktım doya doya ki kalmasın bende melal.
Hasret içimde acı, gönlümde yanan ateş
İşte özlem dolu platonik aşka bir eş.
Duydum ardan müşfik ve şefkatlı ana sesi.
Dolaştı dudağımda hasret dolu busesi,
Ve açtım kollarımı Hakk' a yalvarmak için
Hissettim' yandığımı hasretle için için
ı:5ii~dim Tanrıdan kavuşmak ona erken
Uzak kalmak vatandan! Buna dayanamam ben
Ayrılık ah ayrılık! Daha kaç yıl sürecek?
Varsın gurbet, döksün gamım içime tek tek
Sönmez asla bendeki ona olan hasret
Vatan aşkı kalbimde kalacak ilelebet.
Lcilt 13 Aralık 1949 s.3

tf
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'vatanına duyduğu sevgiyi (!ile getirmiştir. Vatanının dağına, taşına kısaca
lıayrandır. O .kadar hayrandır .ki, uğrunda canını seve .seve feda etmekten
eğini
anlatmıştır.
Akdeniz'
deki adaların en güzeli olarak nitelendirdiği Kıbrıs'ı yeşilliğinden
· "de benzetmiştir.

Ey Kıbrıs
Ah! Ne kadar güzel diyarların var
Ne şirin dağların var TRODOS denilen.
Ahenkle çağlayan şifalı sular;
Bir iksir, ruhumun gamını silen.
Ey KIBRIS bağlıyım bütün kalbimle
Taşınla, suyunla, dağınla sana ·
Yanarak kül olsun aşkınla sine
Canım kurban olsun senin yoluna .
Ey beyaz köpüklü kıyılarınla
Akdenizin bir tek zümrütü KIBRIS!
Tutuşmuş, yanıyor gönlüm aşkınla.

I.cilt 6 Aralık 1949 s.2

20_9

gören şair, vatanına özlem
sadece Gazioğlu değil, başka şairlerde
dağlarını görmüştür:
"Lefge'nin dağına çıktığım zaman
Yönümü döndürdüm vatan göründü
Toros Dağları'nı bürümüş duman."284

Yaşın "Kıbrıs'tan Atatürk'e" isimli şiirinde Kıbrıs'tan Anadolu'ya
e Toros dağlarından akseden sesini duymuştur. Bu da Kıbrıs'ın Anadolu'ya
n olduğunu göstermektedir:
"Kıbrıs'tan baktığımda Anadolu'ya
Gök gözlerle dolar düşüncem.
"Hey Atam" diye seslenesimgelir,
Bakarım uğultularla Toroslardan
Tekrar akseden sesim gelir."285
adolu'dan şefkatli bir annenin sesini duyar. Şiirlerin çoğunda Türkiye bir
Kıbrıs ise; "yavru"ya benzetilmiştir. Zaten bu nedenle "Anavatan" ve
" kelimeleri kullanılmaktadır. Özdemir M. Özön'ün,
"Uzakta Yurt
ve Neç!,aJalih Suphi'nin "Kıbrıs Türkün Malıdır" isimli şiirlerinde bu
75
.:.ı"
11ı~şlendiği'!'görülinektedir.
y Kıbrıs" isimli şiirindeyse, Kıbrıs'ın güzelliği anlatılmıştır. Bu güzellik

n sıfatlar kullanılmıştır.
I" isimli şiirinde ise sevgilisineçağrıda bulunmuştur,

't?

n Cevlani, Kıbrıs Dönüşü, Ankara 1952, s.27.
er Yaşın, Kıbrıs 'tan Atatürk'e, Çevre Yayınları, İstanbul 1998, s. 19.
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felsefe
Şu an

mehtabın çıkışını izlemiştir. Ay ışığı, çamlara ayn bir
ayın ışığına imrendiğini .anlaımışnr.

Mehtabın Çıkışı
Çamların arasından bakarım:
Mehtabın çıkışına,
Bakıp imreniyorum ışığına
Yükselirken verir güzel ışığını
Aydınlatır çamların her yanını
Çamların arasından bakarım:
Mehtabın çık.ışına,
Bakıp imreniyorum ışığına.
9.cilt 3 Kasım 1953 s.2

,,...
';;..o
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AYER KAŞİF
liif•el<: tnimatdır. }Jlaştırmı>. Bakanlığı yöneticiliğinden ve Dış temsilcilik
'''ll)görevlerinden emeklidir.

:vgiliye Sitem

anla yaşanılan anılar belleklerden silinmektedir. Bu anıların silinmemesi
sevdiğine albüme bakmasını önerir. Böylece unuttuğu bu şairi hatırlamasını

Resmim İçin
İnsan hatırasında yaşasa bile yer yer
İzi sönük, belirsiz, birkaç hayal maziden,
Bir gün götürecektir onları da beraber
Hiç sezdirmeden zaman,
İşte bunun için sen:
Eğer bakarsan birgün albüme
Dalarsan unutulmuş çehrelerin içine,
Onların arasında benim resmime de bak
Belki de hatırlarsın bu aşinanı yine.
5.cilt 30 Kasım1951 s.2

.v
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emanet

ettiği

cumhuriyetin· ilelebet

Atam'a
Arkanda bırakıp öksüz yirmi bir milyon Türk'ü
Yanımızdan nereye ne için gittin Ata'm
Şimdi keder içinde.ağlıyoruz biz çünkü
Aramızdan ayrılıp artık gitmişsin Ata'm
Güneş battığı anda nasıl gelirse gece
Kararmıştır bahtımız Ata'm sen de ölünce
Şimdi Türk'ün ağzında isminden iki hece
Ata'm, sen Türklük için bir güneş idin Ata'm
Yayılınca vatana ölümünün haberi
Bir an içinde yurdun değişiverdi seyri
Etrafı karartmıştı siyah matem çemberi
Dünya yasdır şimdi gittiğin için Ata'm
Gençlikand içmiştir bak korur emanetini
:BaR' ilerletmektedir Türk Cumhuriyeti' ni
Çalışıyor yeşertsin bıraktığın cenneti
3. cilt 10 Kasım 1950 s.1

2114

KUBİLAY RAUF
Lefkoşa · Türk Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği yaptı.
masteri yaptı. Avustralya' da öğretmen olarak çalıştı ve orda emekli
Türk

Bankası

Kültür

Sanat

dergisinde

aruz

vezniyle

şiirleri

ore Savaşı
· iirde çocuklarını Kore'ye gönderen anne, babaların vedalaşmaları anlatılmıştır.
'· ailelerinden metin olmalarını ve kendileri için dua etmelerini istiyor.
ocuklarının gitmesine annelerin gönülleri razı olmaz. Anneler, 2. Dünya
da evlatlarını vatan savunmasına göndermiştir. Savaşta evlatlarını da
korkmaktadırlar.
Vatan uğruna savaşmaya gittiklerini düşünerek
refah tutmaya çalışırlar.

Kore Türk Kahramanlarının Annelerine
Ayaş'ın her yanı taşkın gidiyorlar savaşa,
Anne, evlat, babalar hep vedalaşır başbaşa,
Böyle askerler veriyor ne şereftir Ayaş'a
Metin ol anneciğim bırak gidiyorlar dua et.
Duruyor kendine düşman Kara Moskof, Kore, Çin.
Gidiyor evladının, vatanının aşkı için,
,:t. -,-,Ydk mudur kendinde duygu, gitmesin, varsa niçin
Metin ol anneciğim bırak gidiyorlar dua et.
Ulu göğsündeki iman kocaman bir kaledir,
Vatanın aşkı yüzünde tutuşan meşaledir,
Bırak döğüşsün düşmanıyla anlasın cephe nedir,
Metin ol anneciğim bırak gidiyorlar dua et.
Yanıyorsun bilirim Harbı Umumi gördü gözün,
Feda ettin baba, evlat gece oldu gündüzün,
Sana son söz; ebediyen gülecek şanlı yüzün,
Metin ol anneciğim bırak gidiyorlar dua et.
2.cilt 23 Ağustos 1950 s.3

)
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fen :Yazılmış

$iir

. .

i

e deiıl~deg~ııç yaştl\ boğıllaiı Afat'ııı hikAyesi ıınlııttlııııştır. Boğulutkeii
yatı)~ edeıııeıııiştit. Bütüıı gı:ce hırçın dıılgaiatdıı hıtpalaııan ceset,
sahilı(mırur, Kardeşinin .Araz'ı kucaklaması herkesi duygulandırır. Araz'ın
hetke~hüzünlehmektedit. Yattığı yerin nur ölnıasııiı diler.

)'/:i\
Yazık

"'"ARAZ için~

:ba1galat onu mu sevdi alemden,
Göz öhühde çekip götürdü elden,
kucağında zalimce hırpaladı,
Hôt pençesini hağzına doladı,
Nasıl kıydı anlayanıanı cari.ma,
Kôymadı yatdiincı bile yahiha,
Sahki onu alnıak için kurdurdu, ı
Alır almaz öfkesi, hırsı durdu.
Göstetmedi kimseye bütüh gece
... Hırpaladı, satstı, boğdu gizlice
Sakladı, can almak mıydı hep bile
Ki ertesi gürt savurdu sahi1e
öırtsız füı aldı onu elimizden
Nettle cant soruyoruz denizden
İ3ir eliti Hızım bu dünyada Insana
Ouli:nek için geldi çocuk yanına
)ığlesin d,,iye. kucağına atıldı.
iNttHsin ki canı çoktan satıldı.
Bit kati11e olmazmış şaka meğer
Olsa idim billah yanında eğer
buymuş olsam kardeşinin sesini
Enıin ol verirdim sort tıefesinıi
.Araz sana ağlıyor bütün alenı
Nerde söylense adın orda elem
aşlıyor herkes acıyor yaşına
Genç yaşında vurdu talih başına
Gözierinı yaşlarla dolarken olsun
· ilerim yattığın yer nurla dolsun.

''ı}

2.cilt Iô Ağustos J950s.2
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MAHMUT İZZ:ıtT
fa İiz6t .{\diloğlu'nurt kardeşidir,

artlarda geçirdiği mutlu anları anlatmıştır. Ormanda eğlendikten sonra
bit ağacın gölgesinde uzanarak l4ış seslerini dinlemeyi tavsiye eder.
~elartlatın yeniden yaşanması içitfinsanların ormanları korunması ve ağaç
:kiiHğini anlatmtştir.
·
1

Ji::

·

·

· Atıl, koş, oyna ve gez
Yoruliınca yat yere,
kuş1at ninni söylesin,
_ Çağlasın güzel dere.
· Refik refik çiçeği kokla
Atı gibi bal topla
Dlnlerıdin mi yeniden ·
< Atıl; koş, oyna, hopla.'
Iler yerde bulunmayan

Buağaçlar, çiçekler,
Dikkat etmezsek eğer
. Mahvolur giderler.

Onun içirt kardeşim,
Q.çlli>iz'ı'fi~aç dikelim,
Çoğalınca ormanlar,
i:M:es 'ut ve şen gezelim.
5.cilt 20 Aralık 1951 s.2
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anımsar. O dönemlerde çok
yoktur. Odasını, emektar dadısını ve kedisini
air, artık yaşlanmıştır. Hayat yolunun sonuna gelmiştir. Allah'tan affinı diler.

Yollar
-Dostum Hami T. Özsaruhan'a-

Nerde o şen çocukluk; kaygusuzdertsiz başım:
Lastik topum, topacını, benim sonsuz yoldaşım.
Bahçemdeki çiçekler, regarenk kelebekler,
Hepsi bana gülümser neş'eme neş'e ekler.
.

.

Ne. de küçücük odam, emektar cici dadım,
Kırık aynamı süsleyen tavus kuşu kanadım.
Hele haşan kedim, bir "mırmır" dudağında,
Sanki ninni söylerdi her akşam kucağımda ...
Istırabı ne elem ne, hiç bunları bilmezken,
er~ Y 1,ıımış şen anları hatırımdan silemezken:
Alnımda çizgiler birden bire değişti ...
O sihirli şişeden gönlüm bir kadeh içti.

aş

Geçti o dar geçitten bir meçhule yol aldı,
Bambaşka bir aleme, tatlı bir düşe daldı. ..
Ah o sonsuz geceler, itip bitmeyen yollar;
Kendimi benden alıp göğsüne çeken kollar ...
Fakat bu sarp yollarda yolculuk çok sürmedi;
Dumanlanan gözlerim ileriyi görmedi.
Sen de eğerek döndüm. Benliğine gönlüm harab,
Affet ey yüce Tanrım, affet beni ey Rab ...
].cilt 8 Kasım 1949 s.3
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Duygusallık

-IŞair. sevgilisinin

derdiyle

ah

çekip

ağlar.

c:1.ynaklandığım sorar.

Sevgilisindeki· ' melalin
·

neden

•

Kim bilir!
Ağlayan gözlerim, inleyen kalbim,
Sanki hepsi onun yasıyla dağlı
Zevk eden sevgilim, insafsız Rabbim,
Kimbilir ne için, nelere bağlı! ...
Yanan ufka bakıp kanayan güller,
Yorgun odunlarla yaklaşan akşam;
Niye ötmez oldu artık bülbüller,
Kimbilir nedendir çektikleri gam! ...
Sanki gelin bir kız bu akşam mehtap,
Hele Zühre sanki parlayan yakut,
Niye soldu rengin, gözlerin bitap,
Niyedir bu melal, nedir bu sükut! ...
L.cilt 23 Şubat 1950 s.3

-11Şair kendist' gibi tabiatın da hüzünlü olduğunu anlatmıştır. Tepeler yasa
üş ve mehtap da bu matemden mahzunlaşmıştır. Doğanın bu halini görenler,
dertlerini unuturmuş.
Bu ıstırabın sona ermesini ve hayatın huzurla dolu olmasını istiyor.

Mehtapsız Geceler
Bir hulya mıdır bu, kalbimde yatan,
Ruhuma renk veren bu nazlı çiçek,
Bir hayat mıdır o, güneşle batan ...
Bitecek, bu ömür böyle bitecek.
Kararmış tepeler yaslı inan ki,
Onun matemiyle mahzundur mehtap,
Elemle dolu öyle bir an ki ...
Kalmamış yolcuda inleyecek tap.
Fakat dinsin, dinsin artık bu feryat
Dinsin şu baykuşun hıçkıran sesi.
Bulsun butün kalpler yeniden hayat
Gark olsun nur ile nisyan perdesi
2.cilt 28 Haziran 1950 s.3
~
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sorar.

Hele gelse bir dile;
Neler anlatacak bilsen,
Şu viran köy çeşmesi ...
Kimbilir!
Nice yanık yolcu ondan su içmiş.
Niceleri konaklamış,
Niceleri göç etmiş ...
Niceleri düşmüş bitap.
Varamamış sılaya,
Görememiş yarını ...
Sevdiceği bir ümitle yollarını gözlemiş.
Alamamış haberini görememiş düşünü
~yat oyle bir muamma ki her yiğit çözemez
Sunduğu mey bir zehir ki nice ayyaş içemez.
2.cilt 12 Temmuz 1950 s.3
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MUTALLİP DERVİŞ VUDALI
Serbest meslek sahibidir. Şairlik dönemi.liseyıllarındanibarettir.

Sevgiliye Sitem
Ayrıldığı sevgilisine ah etmektedir. Acı çektiren sevgilinin gönül yarasının deva
asını diliyor. Kendisine yaşattığı bu acıların daha fazlasını bir gün kendisinin de
asım istiyor.

Bulmasın
Elimde ne kaldı hatırasından
Baharı gün olsun gönül yasından
Bahtımın göz yaşı dolu tasından
Dert sunan yüreği deva bulmasın.
Gözlerinde yanan bir ahtım gibi
Bütün arzuların şu bahtım gibi
Yıkılsınkurduğum aşk tahtım gibi
Sevdiği her yarda vefa bulmasın.
4.cilt 23 Eylül 1951 s.2
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1:'L OZAN ZEKİ Fi.KRET
, ·"' .

(1935)

.

Le!1i,öti( dôğ\lhlludur, Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bö\üıuU
Stı\lll'ordiÜniversitesi' n4e (ABD) Eğitim Yön7ticiliği ıuasterliğini yaptı.
Y;I11atı arasında öğretmenlik ve okul yö11eticihği yaptı '. 1969-1983. yılları
!Ji Eği/itii Bakanlığı'nda buluntrıuştut, Halen Türk Bank~! Ge~el Müdürlük
İatak çalışmakta ve Türk Bankası Kültür Sanat !ilıl'Ulurtun sorıip\lusudur,
'
,/(>

l)ııygttsti

; dedesirtiti ölümünü anlatrtıiştır. Oedesitiirt son · zamanlarda beti bertzi
ptjliliU çok sessiz olmuştül'. iııleyip dicliştfiedelı hayam gözlerilıı kapaiıitştır.
,da bir gülürtısetne ile son nefesini vermiştit. Şair böyle bir ölümü ancak
ma yakıştırmaktadır. Dedesinin de şerefti bit adam olduğunu belirtmiştir.
dedesi için her gün dua edeceğini sôylemiştir.

Son Nefes
1-Iazart yaprağı gibi sararmıştı, solmııştıı
Dedemin o gül yiizü ya rabbim kül olmuştu
Ve her zartıart tebessüm eden. güzel çehresi
Ölüıtiüli getirdiği hafüır ile dolmuştu

Ne acıdan inleyiş rte ölümden şikfiyet
kapadi gözlerini o fani en nihayet
budaklarında mes 'ut bit babanın gülüşü
I-ter~es cledi:A'Şerefli bir adamm ölüşü"
Bit nehrin denize inişi gibi
Esen bir tüzgarırt dinişi gibi
Gitti o, bit daha gelmeyecek de
Kalbiın ona hergün dua etmekte

3.cilt 5 Kasım 1950
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Milli
Gün yurt topraklarım sardığı bir zamanda Türk milletinin uyanmasını
Şair düşmanın
Bir zamanlar bütün dünyaya hükmetmiş bir millete, köleliğin yakışmadığını
Türk askerinin şanlı zaferiyle düşman yurttan atılmıştır.
Şair 29 Ekim Cumhuriyet Bayranu'nda resroi geçit törenini izler. Türk milleti bu
e yürüyen askerlere sanlmak için can atmaktadır.

Bugün İçin
Koca bir memleketin taşına, toprağına
Bütün düşman yayılmış hep soluna sağına
Yurdun yiğit erleri dururken bir taraftan
Yabancı eller değmiş onun zümrüt bağına
Artık dayanır mıydı koca Türk bu zillete?
Layık mıydı kölelik bu efendi millete? ...
Zaten kıvılcım hazır, barut her yerde vardı
Bu volkansal infilak Türkiye'yi kurtardı.
Hatıralar geliyor bana zafer gününden
Geçiyor Mehmetçikler gözlerimin önünden
Yürüyün sert bakışlı dina yüzlü Mehmetçikler
Size sarılmak için koca bir millet bekler

3.cilt 29 Ek:iml950 s.2
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REŞAT HÜDA VERDİ
(1931-)

1931 Elya (Doğancı) doğumludur. 1949-1950'lı yıllarda Kıbrıs İslam
si'nden mezun oldu. Hürsöz' de düzeltmenlik yaptı. 1951 yılında Ankara Gazi
itim Enstitüsü'nde Edebiyat Kolu'ndan mezun oldu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik
"':m'ştır. 1975 yılında Eğitim Bakanlığı'nda müfettişliğe başlamış ve J 985 yılında
~<>:kli olmuştur.

Aşk

-1Şair

şiirde gülle bülbülün hikayesine yer vermiştır. Bülbül: "şakıyışlarıyla
p inleyen, dunnadan sevgilisiningüzelliklerinianlatan ve ona aşk sözleri arz eden
¥

.

,

~ıd·

,,286

ıgın
tımsa mevsiminde
ır.
Bahar
güller açar. Güllerin açmasıyla bülbüller şakımaya başlar.
.U hiçbir zaman güle kavuşamamıştır. Şair de bu gerçeği bilerek bülbülün boşuna
·

asını istemiyor. Bülbülün ömrünün ağlayarak heba olmasına gönlü razı olmaz.

Bülbül gün doğumundan, gün batımına kadar güle şakıyıp durmaktadır. Şair bu
alarm boşuna olduğunu söyler.

' Bülbülün derdinin, kendi derdi yanında çok küçük olduğunu söylemiştir. Şair
bir anlatsa, bülbül yaptığı figanlardan mahcup olacağını anlatmıştır.

Ömrüm Bitecek
Bir ~avak ağacının çıplak dalında,
o;;.; ~1\.ğfarsın bülbülüm, ömrün bitecek.
Bu hicranlı yılın şen baharında,
Ağlarsın bülbülüm ömrün bitecek.
Her sabah, ufkumda güneş doğunca,
Eşini ararsın safa bulunca
Güller solup da akşam olunca,
Ağlarsın bülbülüm ömrün bitecek.
Derdimi anlatsam mahcup olursun,
Ve biraz teselli şifabulursun.
Terennümde fakat, benden uslusun\
Ağlarsın bülbülüm ömrün bitecek.

Pala,Ansiklopedik

I.cilt 14 Mart 1950 s.3

Divan Şiiri Sözlüğü, ÖtükeriYayınları, 3.Baskı, İstanbul 1995,-s.75. 224

aşk tanrıçası olan Afrodit'ten daha gi!Zeldir. O, saf gilZelliğiyle gökten inmiş
O büyülü gözler, şairin kalbinde bahar sevinçleri yaşatmıştır. Bütün bu
tapınacak bir tanrıçadır.

avi kanatlarınla gökten inmiş meleksin.
deniz de yıkanmış "AFRODİT"ten güzelsin.
u yıl bahar başladı, kalbimdeki sevginle,
fsunlu gözlerinle ... Tapmaksın her şeysin.
en de gül,.biraz eğlen, zaten hakkın sevimnek;
· enim gibi yas etme mehtapta geceleri.
an bana sevgili ... Ağlaşarak sevişmek
rı güzel vakit yine, bu akşam saatleri ...

l.ciii 5 Nisan 1950 s.3

htaplı bir gecede, ağaçlarla çevrili bir havuzun başında sevdiğini bekler. Şair
sin benzettiği bir güle değil de, yeni açmış beyaz bir "çiğdem"e benzetmiştir.

Taze, yeşil ağaçlar etrafında büyümüş;
.Bir havz kenarında saatlerce bekledim.
Dal~ac_ı,kl~·üstünde parlayan mehtap gümüş ...
;

•\

·~"'"""

. .

.

1.Jyuyan...Dalgalanan ...Daldıkça uyuklayan
Gözlerinle, ilk gülen ve sonra da ağlayan ...
Bu rüyalı gecede çocukça sayıklayan;
Menner tenli sevgili, hep seni seyreyledim.
Bilmezsin sevdiğimi, bilsen de söylemezsin,
Benzettiğim bir şey var .. Güle de benzemezsin,
Gönlümde yeni açmış solgun, beyaz "ÇİÖDEMSİN",
rüyalı gecede saat1erce beldedir.n;
Menner tenli sevgili, hep seni seyrey1edim.

2.cilt 8 Haziran J 950 s.3

~
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yrrhk Acısı
üzel bir aşkta ayrılık yaşanmıştır. Şair mehtaplı bir gecede, sevgilisinin
de ayı izlemiştir. Ayrılık gecesinde, beraberce ağlamışlar. Bu ayrılığın
iyetten olduğu anlaşılmaktadır.
Şair, Mecnun'un dolaştığı çöllere düşmüştür. , Ayrılık acısıyla ağlamaktadır.
sinden ayrı, sararıp salmaktadır. Onsuz yaşayamayacağını anlamıştır.

Ayrılık
Aşk yolunda tutuşmuş ne güzel gidiyorduk,
"AYRILIK" türküsünü beraber söylüyorduk,
Bir ruh ... Tatlı bir nağme ... Bulmuştum şu serinde
Mehtap sanki rüyaydı, hülyalı gözlerinde ...
Ağlamıştık, dalmıştık, sessizce bekliyorduk
Bu gün uzak, çok uzak ve ıssız diyardayım.
MECNUN'un gezindiği, geniş bir sahradayım.
Ayrılık acı şeymiş benliğimi sarıyor,
Gönlümde bir boşluk var, gözlerim kan ağlıyor.
Yaşa yamam, kalamam, gül benzim sararıyor ...
l.cilt 29 Mart 1950 s.3
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ı,

k Acısı
bir aşkta

aynlık yaşanmıştır. Şair mehtaplı bir gecede, sevgilisinin
Ayrılık gecesinde, beraberce ağlamışlar. Bu ayrılığın
olduğu anlaşılmaktadır.
Mecnun'un dolaştığı çöllere düşmüştür. , Ayrılık acısıyla ağlamaktadır.
aynsaranp salmaktadır. Onsuz yaşayamayacağını anlamıştır.

,rı izlemiştir.

Ayrılık
Aşk yolunda tutuşmuş ne güzel gidiyorduk,
"AYRILIK" türküsünü beraber söylüyorduk,
Bir ruh ... Tatlı bir nağme ... Bulmuştum şu serinde
Mehtap sanki rüyaydı, hülyalı gözlerinde ...
Ağlamıştık, dalmıştık, sessizce bekliyorduk
Bu gün uzak, çok uzak ve ıssız diyardayım.
N!ECNON'un gezindiği, geniş bir sahradayım.
Ayrılık acı şeymiş benliğimi sarıyor,
Gönlümde bir boşluk var, gözlerim kan ağlıyor.
Yaşayamam, kalamam, gül benzim sararıyor ...
I.cilt 29 Mart 1950 s.3
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Şair, Ataturk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada ilk ve tek çocuk )Jayramı olan
Üç }lisan'ı anlatmıştır. Yirmi Üç Nisan 19'.23'te T.B.M.M. kurulmuş ve bu gün

ta hediye edilmiştir.
Yirmi Üç Nisan
Bu gün çocuk bayramı,
Bu gün yirmi üç Nisan.
ATA'nın armağanı,
Bu gün yirmi üç Nisan.
Türk çocuğu\ ... Gül, eğlen,
Senin hakkın sevinmek
Destarundır söylenen
Düşmanındır yerinmek.
Dünyanın en çalışkan,
Tüfk yavrusudur inan.
Bu vatan dağlarına,
Kartallardır hep konan.
"Büyük :tv1il1et Meclisi"
Kurulmuştu bu günde.

Sevindirdi herkesi,
Türk gücü İNÖNÜ'nde.
Sakarya, Dumlupınar
Kanlı savaşlarında;
. )?ir}ÜY,/gibi düşmanlar
· Dağılırdı her yönda
Bu gün çocuk bayramı,
Bu gün yirmi üç Nisan
A'I A' nm armağ1111,
Bu gün yirmi üç i'fü.an.

ı.aıı 23 Nisan

]950 s.3
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SALİH SUJ?lti LEMİ
Ecı:acthk . ve 1startbıı1. Belediye Kortse.rvatuar bölümü ınezurıudtir,
ge~¢l9e, Mustafa Nafız trmak ve Yahya Kemal'ih bugüne kadar
ıiş ğ{!.fteleti üzerinde çalışmıştır •
. ·!:}/:/:>.

lr tiısviri

tfiiitı';'ğüzelHğini tasvir etmiştir.; Şair yüksek bir yere çıkarak kuş bal<ışı
ülrtıüş\ cennet . gibi Lefke'yi izlet .. Yeşil bahçelerin. yakınlarından ,,ık:an .
ğlaytşfarını duyar. Rüzgar bahçelerdeki çiçeklerin kokusunu dört bir t~rafa
al vç hurma ağaçları Lefke'yle bütünleşen ağaçlardır.
.,:,
,,:y,

1.,¢tke
Lefke'nin çıkarım yüksek yerine
Bi~arıtrt her taraf yemyeşil ağaç
Toprağı süsleyen yeşil otlarla
Bif cennet köşesi sanki her yamaç ...
Lcifke'de pınarlar çağlayıp akar
Sular her yanını şen bahçeletirt;
Çiçek kokuları getirir füzgat
Lefke ıtğrağıdır kelebeklerin
Göğe uzanır asırlık hurırtalar:
13ü1utlara değecek sanılır
Portakallar atasında yükselen
Asırlar göreli bti ağaçlar
9.cilt 17 Kasını 1953 s.2

~ açılan balıkçılar ve sandallarından söz edilmiştir.

· Kıyılardan uzaklaşır
Balıkçı sandalla.ti
Sandalları kovalar
c j)ertiziii dalgaları
Satı renkli sandallar
İçinde balıkçılar
Y Gider sonsuza doğru
·•· Gider durmadan gider.
9.cilt 3 Kasım 1953 s.2
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t1LKi SEZA I AKÔENİZti OZAN
:{ı.tiKMEt AFİF MAPOLAR)
';(.J"

;,·.

,;/)''' .

.•

.. ··. .

(1919-1989)

,,,<.i
hh-( eğitim . görmemiş, kendi kendisini
1~te

yetiştirtrtıştit. Yazı hayatına
(1 L4J931-29.8J934) muhabir olarak başlamış, türlü gazete/dergiler
ôykii~ pyun ve roman da1latıtıda eserler vermiştir, Kokonoz, Akbaba ve
gazete/detgileriniti sahibi Ahmet Tevfik Efendi' den sonra Kıbrıs'ın
çok• yizınış gazetecisi sanatçısıdır, Şiirlerinde Akdenizli Ozan, Hulki
1arHidıi ise Muzaffer Gökmen takma adlarını da kullanmıştır, Geçimini
tk ka:fahan Mapolar'uı gazete sayfaları atasında kalmış onlarca öykü ve
tiİafütitianı1ş--rotna11ları, efsaneleri vardır. Son zamanlarında anılarını da
ırı: kahraman Kaplan (1936) (Uzun hikaye); Son Damla (1937) (uzun
Çiçeğf (1939) (uzun hikaye); Son Çıldırış (1939)(uzun hikaye); Üçümüz
(1953); Beya; Gül (1962), Kendime Dönüyorum (1943)(uzun hikaye),

':Toprak Aşkı (1943)\ Kahve Fincanındaki Aşk (1943),
ıDuman (1935), Altın Şehir (1945), Meşale (1942), Mucize (1943)" 287

, giHsinitı bakışların; üzüm . tanesine benzetmiştir '. Bilindiği gibi şarap;
edilmektedir. baha önce üzüme benzettiği sevdiğini bu defa şaraba
araptatı.Jki
yudum alarak sevgilisini anar.
-~,, ; '{
~-.

enim bahar bakışlım
Salkım salkım üzüm
=

~ akışlım.
en yeşile küs
Sen, yeşile hasret
Kadeh kadeh
atap bakışlım
İçtiğimiz mavi geceler
KalbittL.Bir, iki
bu.ttfü1.da11 heceler:
Şatap kadın, bahar kadın
Üzüm kadın.
I.cilt 8 Kasını İ949 s.3

"Kıbrıs Türk Edebiyatı" Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür

lan, Ankara 1997, s. 271.
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e Adem

ile Havva'rıın cennetten kovulma hikayesi anlatılmıştır.

Adetti ile Havva
Dallarda yaprak yaprak üstüne
Ay damla damla
·
Aktlföt: . ,
;, Ağacın dibindeki kıza!
•·. Delikanlı bakınıyor bile .•.
· .Karşısıtıdaki kadın
··yapraklar içine gömülmüş!
Ayı dinleyen kim?
Dallara bakan kim?
'.ÔeHkaıılı baykuşun sesine hile
Aldtrmıyor,
Ö. ötüyor ötebildiği kadar. , ,
Getiçadamın kollarında
Genç ktz ...
Ötüyor baykuş gibi ...
Ay damla damla dökülüyor,
Yaprak yaprak üstüne
Bu Adem ile Havva'dır!
İşte bu yüzden ...
Ay't dinlemeden
Baykuşa cevap vermeden
Kadeh kadeh
Pın~t- pınar
.
Aşk' şarabı içen
Adem ite Havva
Cennetten kovuluyor.
Periler göz göze
kuşlar hıçkırmakta
Kızlar ağlamakta
Havva'nın kovuluşunal
Yazık oldu
Bu aşka ... Bu sevdaya
Damla damla Ay doldu
Gönüllere dolabildiği
Kadar
Adem' siz Havva
Havva'sız Adenı
Yazık oldu Cennete.
I.cilt 29 Kasım 1949 s.3
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-IDBir balıkçı ile balıkçı kızının evlenmeleri anlatılmıştır. Deniz ürünleri çok
eten çiftin ahtapota benzeyen kızlan olur.

Balıkçı Güzeli
Verin müjdeyi
Bir balıkçı güzeline
Başka bir balıkçı kızı
Aşık oldu ...
Barbunyanın göğsü kadar
Beyaz teninde
Deniz gözlerinde aşkın pırıltıları
Yanıp yanıp yanıyordu.
Balıkçı kızı. .. Balıkçı güzeli ile evlendi
Mis gibi balık yiyerek eğlendiler.
Eğlenebildikleri kadar.
Barbunya, Uskumru, Istakoz
Habire habire yediler
Sonra ahtapota benzeyen bir kızları oldu.
l.cilt 22 Kasım 1949 s.3
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ide, . çartı1arırt arasında saçının te~gini . güneş ışıklarından alan bir ..· kızın
.pttııştıt; Bu kı:z,.yanan kalplerdeklyangını ya artırır, ya da su verip serinletir;

G~ııeş
Vadisindeki
Kıt
y····
.
· Çafillatdan·dökülen güneşleriçınde,
· Vadide bit kız duruyor. ..
Saçlatında
Yumak yumak güneşler;
Yasemenler dizili.
Aşk bardağı omuzunda
İçinde alev alev 'yanan
Bit kalp taşıyor sanki.
Gürieş vadisindeki kız,
Su verecek, ateş verecek;
Vanan kalplere,
Güneş vadisindeki kız
Bir güneş gibi
İniyor kalplere!
l.cilt 13 Aralık 1949 s.3

Feride 'isimli bir kadınla yaşadığı anlardan söz etmiştir. Yaşanılan geceden
tel saç kalmıştır. Savaş yıllarında tanıdığı kadını baktığı her yerde
Feride hayalinde yaşattığı bir kadındır .

. . -· _ .v:

Fetlde''Ye Seranat
Feride
Dün gece mehtapta ...
Göğsümde saçlarım buldum,
El attım onlara çekinmeden ...
Akdeniz' e bakarak
Şarkılar okudum sana,
Feride.
Cigaramin ateşinde,
Hayal olmuş seni gördüm ...
İçimdeki havuzda
Su içi denizlerinde ...
Serti hasretle andım.
Bu Feride, harp yıllarının
Bana getirdiği kızdır.
Zavallı Hayal Feride.
2.cilt 8 Haziran 1950 s. 3
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Kişisel Duygular

-IŞaire ilham veren perinin ölümü hikaye edilmiştir. Her gece ay yüzlü bir peri
gelir. Bu peri kızı, şiirlerin yazılmasına yardım eden ilham perisidir.
Şair, peri kızı ile dolaşır. Kızın saçları güneş gibi sarı, gözleri ay gibi parlak, teni
köpükler gibi bembeyazmış.
Peri kızı ölür. Şair bu ölümü' güzellik tanrılarının peri kızını kıskanması
ucuna bağlamıştır.

Perimin Ölümü
-Muhterem Hocam Nejmi Sağıp Bodamyalızade'ye-

Her gece gözlerimde ayın ondördü vardı
Beni bir peri kızı sarayımdan aradı.
Aşkın denizlerinde kanatsız bir kuş gibi
Dolaşırdık göklerde sevdalı uçuş gibi.
Onunla dağlar gezer, ormanlara dönerdik
Aşkın sarhoşluğuna ancak böyle ererdik!
Saçlarında bir güneş, gözlerinde ay vardı
Sapsarı parmaklarım saçlarını tarardı.

~.. ~,,

Köpükten bir dalgaydı beyaz teninin rengi,
Bir sevda rüzgarıydı sesindeki ahengi
Ayağında nalınlar, saçlarında bir tarak
·tSesinden dökülürdü yıldızlar ağlayarak.
Bakirelerle, perim dün cennete döndüler
Kalbi üstünde yanan yıldızlar hep söndüler.
O muhteşem gözleri göğe dikildi kaldı
Güzellik Tanrıları onu kıskanıp aldı.
Artık masalım bitti, perim de dönmez oldu:
Mermer bir heykel gibi bu toprakta kayboldu!
Ben bu dekor içinde değişen bu zamanla
Topraklara götürdüm dudağımı imanla.
Bu seferden dönerken bir pay yoktur gönlüme
Gökte yanan güneşi düşmüş gördüm önüme!
l.cilt 15 Kasım 1949 s.3
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Uzadıkça uzuyor...
Arabacının dudaklarında
Ciğara üstüne ciğara
Dumanı duman üstüne
Şarkılar şarkı üstüne.
Yollar upuzun ve karanlık yollar
Sevdalıların aşk şarkısıdır yollar.

}.cilt 27 Aralık 1949 s.3

-ID-

Şair sigaraya olan tutkusunu anlatmıştır. Sigaranın dumanına, güzel bir kadına
anlık duyduğu kadar hayrandır. Sigara şairin hayatının vazgeçilmez bir unsuru
ştur.
y ,, .,...;:'

·"'"cigara
Dumanın hayranıyım:
Dudaklarımda duman ...
Duman üstüne;
Ver Selçuk, ver Ahmet
Üç beş, beşte beş ... ·
Duman duman üstüne ...
Hk:ım'ın gelişini dört.gözle beklerim .. :
Muhasip cigarayı kesti,
İş bana yaradı. ..
Dumanın hayranıyım .
Güzel bir kadın kadar .
Duman duman üstüne
Dudak dudak üstüne ...
Benimb,ayalim, ilhamım
Duman ...
Ahl Duman, vah duman!

2.cilt 3 Mayıs 1950 s. 3
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lVIitolojik I.Jnsurlar
Venüs, Afrpdit'le anılan bir . aşk tanrıçasıdır. Bilindiği gibi Afrodit'in, deniz
,püklerinden yaratıldığına inamlm.aktadır. Afrodit, midye kabuğundan çıkmıştır.
de de bu özelliklerdile getirilmiştir.
Şair Akdeniz'deVenüs gibi güzellerindolaştığmı anlatmıştır.

Venüs, Venüsler
Dalga dalga ışıklar ...
Midye kabuğuna alıyor.
Güneş gibi... Ay gibi,
Alev alev doğuyor Venüs.
Uçuyor göklere
Altın tarağını,
Sarıyor saçlarını dalgalar
Kumları yer yer,
Akdeniz' de dolaşıyor
Venüs, Venüsler.

Lcilt 6 Aralık 1949 s.2

Hayata Bakış
-1Şair sıcak y~z gününde bir oduncunun eşeğiyle yolculuğunu anlatmıştır.
, ....••,,:

\;P

·.'J

Yaz Güneşi
Oduncu ter içinde
Susuz yanıyor ... Kan düşmüş gözüne,
Odun odun üstüne
Eşek hep yerinde sayıyor ...
Yollar çakıllı
Güneş görüyor, yollar
Ve eşek esniyor susuzluktan,
Kulaklarında güneş, içinde güneş
Baharın türküsünü söylüyor eşek!
l.cilt 7 Mart 1950 s.3
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limana gelip giden · · gemiler ve

Rüzgar yürekli gemiciler
Dudaklarında temiz sevda türküsü
Gözlerinde güneş yanığı kızlar
Gönüllerinde tüten
Ayışığı.
İpek fistanlı kadınlar gibi yelkenler,
Rüzgar alıyor rüzgar ...
Güneşten hançerlenmiş yüzler,
Menekşe kokulu deniz ...
Tavadaki son balık
Ve yüreklerdeki son acı!
Gemiler gelir, gemiler gider
Sevda telli oltalar gibi
Bizim limana.
2.cilt 31 Ağustos 1950 s.3
·,·,;
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iatürk'ün milli mücadelede yaptıklarını anlatmıştır.

"19 Mayis" Destanından
Bugün on dokuz mayıs, bin dokuz yüz on dokuz
Kalblere ateş alan maziyi gömüyoruz ...
Bu gün çıkmış Samsun' a "Zaferlerin Kartalı"
Tarihlere ün salan ateşli Anibalı,
Gömmüş topraklara bir tarih yaprağı gibi;
Şafaklar omuzunda Allah durağı gibi. ..
Tarihleri kapayıp, tarihlere gidiyor,
Saçlarında yıldızlar zaferlere gidiyor,
Başında tuğ taşırmış, ateş yelesi!
Göğsünde iman varmış: Anadolu beldesi.
Dehşetinden yıkıldı, parçalandı tarihler ...
Önünde diz çökerek selam durdu fatihler,
imanı kılıç oldu, ruhunda doğdu şafak;
Göğsünde yandı alev; önünde ateş, toprak. ..
Bakışında yıkıldı esaretin kalesi
Şu küreyi kapladı, "Kemal'in meşalesi"
Bastı toprağa, manzara oynadı yerinden
Gökler alevler saçtı, kanlı enginlerinden ...
,.,.On parmağıniçinde, alevden bir şamdanla,
Yürüyelim şahlanan şu şanlı kahramanla ...
Samsun topraklarında doğan güneşe doğru ...
Maziyle yanacak kızıl ateşe doğru ...

v

f

6. cilt 19Mayıs J952s.1
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enel BiFIJeğetlettditttıe:
I

net Afif Mapolat'ııı İstiklal gazetesinde yayımlanmış on bit şııri
adır. İstiklal gazetesinde yazdığı şiirlerin hepsinde ''Hulki Seza" takma adını
~ır. Sadece ''19 Mayıs Destanından" isitnli şiirinde "Akdenizli Ozan" takma
ı, etmiştir.
,rıs. Tütk edebiyatında daha çok yazdığı romanlarla tanınan Mapolar'm
ve dergilerde şiirleri de buluıımaktadır.
.
'
·olar'm .· şairlik yönünün üeden ikirtci. planda olduğunu . Harid Fedai şöyle
dır: "Mapolar'm bir de şairlik yanı var; ama kendisi nedense bunu hiç ön
adı ya da çıkarmak istemedi. Nasıl olsa şiirle uğraşanlar var; ben de
aha ağırlık verip . bit denge yatatacağirit;. gibi bir tutkuya füı. kapılmıştır
a başarılı şiirlerin yanında . kendi yazdıklarının sönük kaldığından mıdır?
e) yaptıklarına bakılırsa O, zorun peşinden koşmuş ve romana ağırlık
tütfnuştur.
.. .
e~i •birikimleri .: uzun yıllar dizelere dökmüş ama .hiçbir 'zaman şairlik
·~:ya çıkmamış hep "kenarda-kıyıda" kalmayı yeğ tutmuştur." 289 .
fyatta yazılan eserlerde yerel motiflere yer verilmesinden yana olan
·çardak dergisindeki yazısında. şunları dile getirrııiştir: ''Şait. var şiir yok.
tt hikaye .yok. Şiir yazıyotlat. Fakat bizi bizim -. toplumumuzu, bizim
bizini hayaınızı, renklerimizi bülamtyoruz o şairlerin şiirlerinde. Aşktan
denizi dile getirenler, ağaçla konuşanlar, tstıraplarını .yaşa.yanlar var ama;
ar yok. baha açık konuşalım; bu şiirlerde Kıbrıs yok, yeşil yurt yok.
olmalı, dilediğini yazmalı; fakat bizi, bizim insanlarimızda dile getirerek
iyata.tma yolunu tutmalı;' 290
esim, Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular adlı kitabında Mapolar'ın
edebiyatında'. getirdiği yenilikleri anlatmaktadır: '' ...toplum sorurılarma
. akta,~kalmıyot; insanlar arasındaki eşitsizliklerin ve ahlaksızlıklatın
adalete olan uygunsuzluğunu da vurguluyor. Mapolar tüm yaptıklarında
an bu içiçeliği korumuş, halkı; kültürü, folkloru edebiyatımıza

n

ar kendisiyle yapılan söyleşide' şunları söyler: "Yerellik ulusallıktan
ce evrensel olamaz. nu inançla, bit gün mutlaka topluma döneceklerdir
toplum sorunları içinde bulacaklardır. Biz, bunu denedik ve bunu yaptık.
amadığımiz yargısını tarih yapacak, 'tarih vererek, değerlendirecek.
~. içerisinde bert yatım, yaşamış insanlaf yar. Yaşartmış olaylar vat. Belki
':tik. vat. Bundan da amaç, yazında şiirselHği korunıaktır. Romanda şiirsel
htkta., tet¥<lenditnıekte ve okutmaktadır," 292
inde yerel konuların mutlaka olması gerektiğini savunan Mapolar'tn
bu özelliklere yet verildiğini görmekteyiz. Şiirlerinde yerel konular
.ilk yaşantıdan izlerde bulunmaktadir.

Mapolar, kıbrıs Efsaneleri, Yayına Hazırlayan: Harid Fedai, Galeri Kültür Yayınları,
1997, s. 6-7.

ms Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Lefkoşa 1986, s. 7 .
.apolat;a.g.e., s. 14-17.
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Mapolar, çevresinde olan biteni iyi gözlemlemiştir. "Yaz Güneşi" isimli şiirinde
~ak yaz gününde bir oduncuyla eşiğinin odun taşırken çektiği sıkıntıları anlatmıştır.
·.uncunun sıcaktan gözlerine kan inmiştir. Eşek susuzluktan esnemiştir. ''Yollar"
i şiirde ise arabacının yol boyunca sigara içip şarkı söylemesini anlatmıştır:
"Arabacının dudaklarında
Ciğara üstüne ciğara
Dumanı duman üstüne
Şarkılar şarkı üstüne"
Bütün

bunlar

onun

gözlemlerini

eserlerinde

ıyı

bir

şekilde

işlediğini

,termektedir.
Kıbrıs evlerinde yasemin ağacı olmayan bahçe görmek imkansız gibidir.
ıemin çiçeği elde kaldığında çabuk kararan bir bitkidir. Suya da konulmadığı için ipe
ektedir. Yaseminin o güzel kokusunu her yerde duymak için, açılmamış yasemin
kleri ipe dizilir ve evin herhangi bir yerine asılır. Yaseminin ipe dizilmesini şair,
'füeş Vadisindeki Kız" isimli şiirinde işlemiştir:
"Saçlarında
Yumak yumak güneşler
Y asemenler dizili"
Şiirlerinde yer yer konuşmaya

yakın bir üsluba

rastlamaktayız.

Özellikle

igara" isimli şiirinde bunu görmekteyiz:
"Duman üstüne;
Ver Selçuk, ver Ahmet
.Jiı;'
*
*
Hazım' ın gelişini dört gözle beklerim ...
Muhasip cigarayı kesti.
İş bana yaradı. .."
Kıbns'tan
söz açılınca Mrodit'ten bahsetmemek imkansızdır. O, Kıbrıs
köpüklerinden doğduğuna inanılan aşk tanrıçasıdır. Şair, "Venüs,
isimli şiirinde onu tasvir etmiştir .

.I
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CEM SUAL
(MtJSA iRF AN)
(1919-1980)

ilçesine bağlı Yakacık köyünde doğmuştur. Asıl adı Musa İrfan olup bağlı
polislik mesleği yüzünden Cem Stial'i takma-ad seçmiştir. 1940'lı ve SO'li
ete/dergilerinde hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerle tanınır. · 1952 yılının
düzertlenert Şiir Gecesi 'ne. katılanlar arasında onun da adı vat; ancak 1960 ·
~larırtdaki ikinci Şiir Gecesi'nde yer almaz; ve de şiir etkinliğini 1963 yılında
göçehe değiftsürdütüt.
·
293
Ieri henüz bir kitapta toplanmış değildir."

" bttygular
d~. Allah'ııı yüceliği aniatıhmştıt .. Geçmiş ve geleceğitl tek hakimi O'dıır.
:tçekleşetl her olayda Allah'ın varhğırtııı izi bulunmaktadır.
a sonra canlılar için kaçınılmaz son olan ölümden söz edilmiştir. ölümle
. !rttiaka Allah'a olacağını söylemiştir.

tarttım
Avııcunda bir nokta Ezel ve Ebed,
Ve onun bir anda sönüşü, Tanrım!
Bütün özellikler senden işaret,
Güneşin toprağı öpüşü, Tanttm! !
iji1in:ıtıeZtffiıkta doğan gürıe dek,
Mukadder peşinde sendeleyerek,
Bazan gonca iken, bazan b1r çiçek;
Hayattan ölüme dönüşü, Tartrim! !
Bak yine mehtap da sulara gülmüş
ömürden bit yaprak daha sökülmüş
13ir gün alev iken, bu akşam ''küi"rtıüş,
Yaşamak dünyanın bit ı,süs" ü, Tarırım! !
l.cilt 7 Mart 1950 s.3

[ı~:~~~~~%Ja~ıı::t!~;%.

Türkiye Dışın,daki Türk Edebiyatları Antolojisi, c.9, Kültür
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~,thatY azılınış Şiir

< . . <i

<

azif..Süleyman. Ebeoğlu'nuıı '~13.,.,(:l"ın Çiçeklerine•·•·Kar Diiştü" isimli şiirine
aiılınış bir şiirdir.' \ • . . . • ; ;,
i . . . :'
adem çiçekleri baharm nıüjdecisidir.,$anki ·. ilaM biL güç, ölü tabiatı. yeniden
ştır. Şair bu manzarayı bir. şiir gibi. güzel bulmaktadır. Badem çiçekleri onu
adır.
· ··
·

rı ' ;;;

y ..

.

-:-Bay Nazif Şüleyrtıan Ebeoğlu'na-

Beyazj·.•tertıız,incecik,
"Bahaf'adlı gelincik
Göğsünde m~nekşe9i~
Şü badem çiçekİerLı • ·
'

Şimdi şiir her anim
ilahi heyecanım
Her bahar ağlatanıın,
Şu badem çiçekleri.
Adın nevruzdur senin
Kilidi bahçelerin;
Beıi d~ Ö'~ııcileyin
Ştı Badem.çiçekleri,'.'
Okşa yüzünıü tüzg!f
İçimde çırpınan var<:
Baha nevruz sana yar ,
şu bad~rn çiçekletL
Ilık rüzgar esince
Gençlik zincirlerince
Fısıldaşma enince
Şu badem çiçekleri ...
Neş'e çığlık, işve, sam

Coşup coşup· durulsam
Sual'i Cem'de bulsaın
Ey badem çiçekleri. , .
1 .cilt 21 Mart 1950 s.3
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jl)uygusallık
Şair hayatta . . her şeyi
lyor., ·

n¢ş'.eyik1saca . her şeyi. 'sevmek

!:lP.vmP.ıc

Seve Bilmek
Seve bilmek dednden, .?e~ın olatı her şeyi
Hayalleri .gerçeğe verer~k ~ev~ bilmek,
Miraç'tan kopup gelen.ıstırabı; neşeyi,
Sevgilimle baş başaJçerek•seve.bilniek!
· Hayalleri gerçeğe ver~reks¢ye !Jilnıek!
Bilmem harıgigüzelin' çiçek'açmışsevdası,
Aşkının mevsiminde hangi .güneşi: sevmek ...
Bence en güzel aheııkrbir kav~lıtı edası;
Ve fecirler güzeli.uçuşattb.if.~~lel>ek.
Aşkının mevsiminde hangi. gtize1Lseyniekl
' ..

·· ..

'

.:.,;··.

'.

.· : . .'.'•,:,,,·,·,.·.-.s·'-'.',-

·., ... _.-,,.

:,.;._y.:,:•,·._,'·i":,,:.,_·'

·,:

Mevsimler süs~ ,sıri~}i:'~qnij!.~erıf hetşeye
Böyleyken dHsiz. k~lmış !Jana yerilen emek.
Sağtr·• ttıesafelerdetrh.a1ase~Jstettıek,
. çünkü dilsiz katmıştır bami'verilert emek!
1.cilt 29 Kasım 1949 s.3
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Genel Bir Değerlendirme: ·.

• • . .. >; < . üç.
• şiiri
·.· bulunırtaktadır.
.·...•
'
• ..
· Cem Sual' in İsıik.laA. ı gazetesirıd.·. e.. . ayıtnlaıuillŞ
Y·...

\)"J'ıtnrınth .isiıııtl şiirinde' taııilfutl(yüı\eİiğİ, insaııırt · acizliği, din ve ölüın
ştır{' BU tıedetıle şürde l<arııtı!iar\ık., öl) p\ıitıdıu\ır, "Badeın l;içelderi" isimli
!''.fanrıın" isimli şiiri içeri\< ba\pınllldall bit tezat oiuştutmaktıu\ır. ".Tannın"
·~rµıde karamsar .bit ruh hali hakimken, tBadeın Çiçekleri» isimli şiirde ise

verdiği coşkunluk bulunmaktadır.

·

Süİeyınıın • Nazif . "Ba!lent ·. ÇiÇeld•l'.!"f ~öt .. Düştü'\ Jsinıli şürii1de balıarıtı
. ~art~
fark edip ettneıli\'1"'1J/1 50n¢d:adır, C~ Suııl i'Ba!leın Çiçeld•ri"
üıiyle Süleyinıitı.Nazif'e bııl\art)I;güzelljkler\nin far!Qnda olduğuııu . gösıenneye

füii •

.:

~S~tbllnttk''

. ,.

. ·,' , , ... ""'''"°''°

;,,•c,;;i;ic((M;i

,,

CO '

,(t(,'(

.

isit\ıli , şiitiıi<\f' is<\}; !ıaY~tı.' !,ülilil gözellik.\09 i\e

sevdi!1;inİ

.
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·-------ATOM
·asi Eleştiriler
..
. ..

;·.

(·

. ',

.'ütk ttıiH¢ti}V~tahint.kurtarmak için·carıından bile Vazgeçer. Bu. uğurda dökülen

1çbir zaniaii boşa gitmemiştir. tarih sayfaları Türk milletinin bu uğurda yaptığı
a doludur. , . . ·.·
.
.
·
brıs,. tozan aiılaştnasiyla. İtıgi1iz1ete verilir. Şair, Kıbrıs'rn. Anadolu'nun
,7 bir parçasi oldliguıiU Ve htitıtirt hep böyle olacağını a111atrntştir. Kızıl rüya
ı..•n bit an önce bu rüyadan uyanmalartııı istiyor '. Gerektiğinde Türkler, çizilmiş
silip yertt haritalar çiztniştif, İşte kızıl rüya görerılerin kafalarında çizdikleri bu

llmelerini istiyor.

kızıl Rüya Götertlete
-Akel

294Metkezi

Korrrisyonunaithaf-

Ütku saran kabusla. titreşme&: duygular,
Bunda seksen bin Türk'ün asıl coşkunluğu var!
kaynıyor için için yüreklerde heyecan, . .
.
. Fakat Türk'ün gönlüne mümkün mil gülmesin tan!
Hiç bit zaman boşuna akmadı Türk'ün kanı,

İcabında canlarla kurtardık bu vatanı».
Türk, bir bütün olarak; kainatın evveli.
Ney! tutarsa yapar; kopanr Türk'ün eli!

tür~~iip gpnlündeki aşk iki hece1ik:Vatan!
Tarihten baştan sonra Ö; mucize yaratan!
Kıbrıs ki otuzbeş yıl önce koprtıtiş koludur,
. kim inkür edebilir, kalbi Anadolu'durl
· Yaba11cıt1H1 götclüğü şimdi kızıl bir tüyal

ı

Tesirinde kalarak, endişedeyiz güya.
Guya diyorum, çünkü.tüyadıtneye yörsak,
Böyle saçına bir rüya manasız bfr kere Sotsak!
Fakat Türk'ün huyudur coşmak eze1den beri,
"KtıtU gürültülere pabuç atmaz" Türk eri!
türk ne istediğini; yaptığını bilendir ...
Çok defa haritayı baştan çizip; silendirl
Yabancı malı için böyle rüyalar gören,
Olur kendi başına bela çorabı ören!
Herkes Türk'ü biliyor, bunu da böyle bilsin:
İçinden kızıl rüya hatırasını silsin!
Lcilt 2 Kasım 1949 s.J

an 1941 'de AKEL (Çalışan Halkın İlerici Partisi) kurulur. AKEL, her ne kadar sendikalarla
, p işçi hareketi kimliği ön plana çıkartmaya çalışırsa da, bu parti de Rum Kilisesi gibi
partinin başlıca amacı olarak kabul eder. Buna karşılık AKEL, adanın komünist partisi

dadır,
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· it/siyaseti. el~şti~•4.it,?f 1!f\<l!" 4üşiil)""r.• sahipyj14iPl\flinl.~ (l(.A'f,ı\K ve
t>, birleşınesin<\•P 9.ıt.a~'."ç!k,.şiıJ.~·l~Wıi~l!,Lrl~Y\Wı;~}m'~'r·<Jclu,Pol'tıı'/1],,..
ıçııt .beyaz \derse,, dığerı ,,sıyııfi!'9!¥~~ıır
ııt;, g~~ııeı-~,. ~P1'en• .tıaıtl1,;e
'!1•' atıl•tıı•·vereıniyor{ı:)~ııtl.J bu;e''i~cc~· üJkeyld~,,d~~, beIIZ!'tlI\iştir,
'flisler l<tırıısııtıla halkı"''ıt:\'ôfillt.
içiıı. çaıırtdıı
bulıüıul'i .
' ';,' : .· •. ,, . ;. ()ltnalııl'.1
,:·,.:.;:·· ,., .... : .·, . ::/.:,-·:",;}·i:'::o::::·\.)?.',;,:>+·,.•
' ·,;,:, .\,·· ··:::>:•,,:,.
.ı,

İki Müflis Birleşmiş .·
....

İki yuva dağıldı

-.-.,:

yin• $e<;~güiı birı:\en, . .

Hayatta iflas bence doğrusu ölmek demek ...
Fakat tuh.afi şu ki; küçük sahiplert şen,
Nikbinliği bu· kadar·· o1uyof benimsemek!
Dün inkar ettikleri bugüııJayık dostlıığa,
Siyasetleri işte böyle oltıf denemek\ .
Birleşmekle yaşarızdiye yitıeBELKtye
Hiçten sermaye ile karıştı .bir az em.ek!
Biti süte ak derkens kara diyot d.iğeri,
Böyle o1uri1k. günden sermayeyi beklemek\
İki akıl tüccarı.ayı11-dü1ckanda şiındi.
Acınıyor doğrusu, bir kapta ikiseıne,~I
Satıcıları yine aynı ol~~ktan soııra, > · ·
. 13öyle ahş verişe ak1ım~~y9tpekl ·.·
. . . /Kanmayatılar s~rsetiapta1mış .• yariların4a,
... Akıl satan kendiler kalmış gibiisatıl<ltekl
,Böyle gil.ıünç bir vak'~ karşısında söyleyin
1¥iıne dlişer sık örme,k, ve inceclen eleınek?
Dostlar uyanık olun, kanttıayitı. müflislere,
Asıl böyle günlerde bizebırleşmek gerek\
Pirelerine kadar tellaLolmuş bu yolda,
Doğrusu ayıp.değil buJşe gülmemek!
Sen de nereden çıktın bre:Atoııi ortaya?!
Haydi çekil oradrul:, btı· günlük dilini çek.

I.cilt 9 Kasım 1949 s.3
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i.Ş~'.•e.n/~ıımaııtar?f

\~Pll\m!~(i.~.~Y,t~\ıttO)'?~ ?~letl .~eğlşiklildet~!ıt

';t,i,}IU,,f deği~i\<\~ff>,

.~1,,,ı,;0,~~;';:;, g~,z!~.,· \ı~Ş~t

sö,z

'· · · ·.•. ,Siyasette, · ·•· ,tilkiler

l\lıınY!ıı••••hıılkı(kantlırınakta;~W'~it·l~i~!l
·•.~yuıilfa k~tan
·µsafi!lll§tır.
~f .~ulunanlar·, çok;•icraat,ıY•Pıııt'~\Yllıctur,• Bif/•. ,~.>sahibj .olnuık. için
otıışatılarln, neleryapııkJııt'/'1 ~a ~ayıttıtlf • ..• . . .
~inenıadabir tıikah. için .sO~lii, dıı~etİy~ dağıtılır. Bil d~ğiltıi1d siyasi parlinirt
esidir, zaınanında ayn, olan bu ilğ siyasi . • parti "hullel' yaparak yeniden
·ıtir• Şıılr, siyasiler\n,ya~
kendi kendilerin• gelin güvey obııaya

< . .

-~.

.

. ··

.

Olaylar

-Günün Mizahı·

Son günlerde değiştiher şeyde usul, nizatn,
Nerede eski günler,·· ner.desin intizam? .•.
,.·

.'

:,,\',<

Safsata seyretmekten. usandıahaliıniz,
Yineeskltill<i'er.~~~~~~erx~
.. ,
Her, ic#ad~bit hi~~ S,~~~~olay·
.Hani qrtacla biz~' ' iş',, göş\~tenl:>ir
aµam?! • · . .
. ·.-·- ''.', :::._::·<

fıi}:

,':·>,::·.,'(·' ··:·.:', ·, ·:.·-·'

iki cııınbaiı,ir ip\6 oyıııın\~ği\'~kıştr,
Billahi her ahlimiz görülücelc .•bir dram!
'.·. ·.. ,,•.'_,..,::-·.:/,/·.,,-,::,._.i:t'i

._)'' -. .'·.'. .-;,./:i,,.:

~~~ijif sip~nıac\a,

Evvelkigünbi!". nik~f
Y)ldızh kart dağıldi, şaştıkbµ

neih.tiram!

•..·.-.·.:·.,-.,-... ,ii'·,.:.:.::.:·',·'.: ..

İlk defa görülüyor "l:luile" den sonra davet,
Karışlasınlat varsa akıllan,.1:>ir gramI , . ,
Cemiyet ailevi. gibitenhayclrama
Beş on kişı alayçih etmişti arzı endam!
Kendi kendine gelin güvey olmak ne hoş ya,
Doğrusu bulunmuyor• söylece!{ bir kelam...
Kaş yapayım denirken, gözlef çıkarılıyor,
Söyleyeyim böyle günde kime düşer intikam ••.

bi\~i ı;'~şır,

Herk,e$ boyilrt\laİl
Ile hoş.
Haber.sizce yollanır ~~H""'¥'~,itı.sı,J~I,
Siyasetin{S) .sini biletamnuyaniar,< .
Hak kuşU gi~i be'4<)t8~~i~/),~ ınakatnl,,
' ATOM diyor sahartın birini yol1am.asın
Gücenen varsa eğer ağır gelmişse şakam! ...

Lcılt 16 Kasım1949 s.3

247.

şiirde aşk, tabiat v.b. konuların yanı sıra güncel şeylerin de bulunacağını

ştir. sandalyenin nıetazl anıamıarından söz edilıniştir. insanların sandalye,
erde . de gündemde olan siyasette koltuk kavgaları- uğruna neler yaptıklarından
aı'!]1ştir. Bu )<avgaya karışanlar arasındaKüçük'ü (Dr. Fazıl Küçük) eleştirmiştir.

Sandaliye Kasidesi
Saçmalıyor demeyin dostlarım bu gün bana,
Kasidenin böylesi de olur anlayana\
Şiirler hep aşk demek, hayal demek miydi ya?
Sırasında şiirdir turşu biber, lahana\
Sandaliye ki çeşitli kullanışlı bir şeydir,
Niçin şiir olmasın kafiye uydurana\
Sandaliye var kırık, oturan derhal .düşer,
Sandaliye var sağlam destek olur tabana ...
Sandaliye var altın, sandaiiye var tahta,
Sandaliye var ilham verir oturana\
Kalpler bile çok defa sandaliye kavgasıdır.
Çoğu var sandaliye için gelir cihana\
Sandaliye sevgisi öyle yaman sevgi ki,
Gülmeyelim görürsek sandaliyeye tapana\
Sandaliyenin kaybı ölüm kadar acıdır,
Bunun.:çin baş vunılur en sunturlu yalana\
~~ Eğe:it'bir sandaliye varsa işin içinde,
Söz, namus feda olur onun gibi canan' a!
Ben bu yolda didişen bir Küçük tanırım ki,
Kendinden küçükleri çok düşürür kapana\
Küçüklük bir şey değil deniliyor bu yolda,
Lakin kaç·sandaliye var bu her sapan!
Herkese dil çıkarmak sana düşüyor Atom,
Dikkat kimse konmasın şu mizah sandalyana\ ...

[.cılt 24 Kasım 1949 s.3
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LGeııel Bir Değerlendirme:
Ifi~tonı•. takma .ismiyle.•lstik/a/.·gazet.esi1de··.Y~Kıınlanmış·
~iiri bulunmaktadır.
i"Kızıl. >Rüya.••.·•. .Görenlere''< isiınli,.:\şiir, !.Rumların·•·•• l94Q'.da •••yaptığı plebisit
~da yazıldığı anlaşılmaktadır,.Aşağıciaki bHgilerden bunu ~nlıyomz:
f''1949' da Enosis . meselesini mill~tlerarasL'bif' mesele haline getirmek . amacıyla
~Ş. Milletlere bir heyet ve· tnuhtıra .• g?.nderHmesi . için, Kiliseye işbirliği teklifinde
~- . •Fakat . Kilise . · önderliği .••.. kiın~eye : bıra~~mak .· ve kimseyle•. paylaşmamak
~sinde olduğundan,•·· bu. teklifi reddeder,.;. Bir süre sonra. .da Kilise, Kitium
j,i>.su Muskos tarafından· teşkilatlandırıhnış bir plebisit yaptırır. Rumlar arasında
jı bu. plebisit . · sonucunda, .· oylam~ya . katılanların· %Q6' sının ''Enosis"i istediği

dö~..

i.( ·. ,,294
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~- .....
·
'.·
>
C
. ~brıs'ı isteyenlere Urkiye ·wn~:Bıılman·i'tfTürk Adası" isitnlişiiriyle ağır .dille
'.J> yerıajştir:
· ··
·
.,., ....

,.·.·',·'

,'·,•

"Saldırma ırkıma kudurmuş kelp gibi dur,
Sesini duydukça kalbittı 11efretle vtirtıt. .·
Bir yığın·Türk eridir,: bu toprnl<laı-dayatan
·. Koşar imdadımıza bir gün elbette .yatan.

*·

*

"i \

;,>.*

Kaptırır mı ellere. Aı:ıayutt yavıusunu7
Kıbrıs' a göz koyanlar öğrenmeli bunu!
Bırakmayız adayı Yunan gibi bit.ele ,.
Uğraşmayın gafiller helak olm~ ııafıl~! ...
Zafer tacı takacak başımıza a1 sancak
Ktzı1 rüyandan uyan! Kıbrıs bizim olacak!"295
•

.·

tj

•

"SaıtdalY;e ~asidçsı'' isimli şiirirıde .sandalye, yani koltuk kavgasını anlatmıştır.
erde . iyaşanan bu olayın günümüzde . de yaşandığını görmekteyiz. Siyasiler
ni < yapmak . yerine, . birbirlerinin >i ayağını kaydırmak için komplolar
.aktadtr\ İştç .şair, • bu ola~lafı· şHtjn.e•. yartsıtıt11ştır.
ermet . . Sami Dedeçay, 1945 . ·yıİıııd~: ~bns/ Türk Hderliği ite ···emekçi halle
1c: ilişkileri·· şöyle anlatmakta<iıt: )\Lo IyıHarın . üç . •. • politik! derneğinin veya
··.··.bir~irlerine ···.karşı çep~e ilıhşı,• ye1'\ liderlerinin.. ·birbirleri.. . ile. haddinden fazla
•S~etsı;z;/ye .. sürekl.i dargm+hald~ p1tişİar1, /işçi. ·birliklerinin.·.•. ·de. gerekli sosyo··)·····.m
. ik·.·•·.·.,ort. amı
... ·. bulu.. P gel·i·ş·m.esinı··.. ·•.:>.birii.nökta. ''<'d. a. ·: du.'' ra...klatıyordu.
s.ayirt.D. r. Küçük
:'.
_---.-.
-•,,
~'ôlığırtdaki ·· Mini . Parti ...: Işçi >• pirliklerinin ,'piitün···/ faaliyetlerini: destekleyeceğini
!ş ise de, Necati· Özkan gaşkanlığındaki KATAK ve İrfan. Hüseyin
" . ığındaki.·.·Çiftçiler. Birliğij İşçi.·. birliklerini hakir • görüyor ve aleyhlerine basında
lfflletde bulunuyorlardı. Özellikle KATAK'tan Necati. Özkan ·. ve Çiftçiler
]1pden Behçet. Mirata, Necati Özkan, kendi. açısından hem işçiye, hem de politik
';¥.'Qara çatıyor hiç bir kurumla dostluk etmeyi arzu etmiyordu."296
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Ofnırlu, "Kıbrıs Meselesi II", Yeni Hayat, 1995; s.21.
· e Mine Batman, Yurduma Giden Yollar, BozkurtBasımevi, Lefkoşa 1952, s.7.
.et An, Kıbrıs'ta Fırtınalı Yıllar (1942-1962), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 1996, s .15.
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· ir "İki Müflis Birleşmiş" ve "Olaylar" isimli şiirlerde KAT AK'tan
n Milli Birlik Partisi 'nin kurınalarını eleştirmiştir. Şair, bu şiirlerinde "küçük"
· sıkça kullanması dikkat çekmektedir. "Küçük" kelimesinden kast edilen Dr.
çille, olsa gerek.
airin şiirlerinde neden Dr. Fazıl Küçük'ü eleştirdiğini şu olaydan daha iyi
akta dır:
Necati Özkanm çıkardığı İstiklal gazetesinin basıldığı modem baskı
:ri.ni öğrencilerin görebilmeleri için yaptığı ziyaret Dr. Fazıl Küçük'ün
298
neden olmuş ve ders yılı sonunda görevden alınmıştır."
u şiirleri iyi anlayabilmek için dönemin siyası olaylarına kısaca bir göz atmak
Iacaktır:
18 Nisan 1943 yılında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) adı
ar.
.. ginçtir ki, daha senesine varmadan Katak'm içinde hizipleşme başlayacak, onu
övenlerin ve de kurucu üyelerinin bir bölümü Katak'tan ayrılıp, başka bir siyasi
şturmakta ve vaktiyle öve öve göklere çıkardıkları Katak'ı bu kez yerin dibine
a, bu "Birlik ve Beraberlik Ocağı"nın kuyusunu kazmakta bir sakınca
ceklerdi ...
ilindiği gibi Katak'm kuruluşundan bir yıl sonra Dr. Küçük ve bazı arkadaşları,
tten ayrılarak, 23 Nisan 1944'de "Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi" adı altında
parti oluşturmuşlardı. 12 Aralık 1946 tarihli Ateş gazetesinde bu durumu şöyle
· ilmekteydi: "Katak kurucuları, post ve sandalye çekişmeleri yaparak ayrıldılar,
parti kurmaya çalıştılar. Bu suretle yeni kurulan parti ile Katak'çılar arasında
şmedir başladı.
· ugüne kadar cemaat hak ve hukuku koruma ve müdafaa yolunda takip edilen
ak siyaset" ten ayrılıp, daha sert çıkışlar yapmak zamanının geldiğini,
leyh kawırı,,çeffç,evesinde sömürge hükümetine karşı bir savaşın açılması teklifi
dilmemiş ve bunun üzerine bir müddet daha beraber çalışılmışsa da, sonunda
uz cevapla: "Biz hükümete karşı sert çıkışlar yapamayız. Zaten Rumlar her gün
alinde gazetelerde mütemadi surette hükümete saldırmakta, tertip ettikleri
rde İngilizleri Ada' dan kovmakta olduğu bir sırada biz de aynı yola gidecek
· o zaman hükümet, madem ki beni ne Türk ne de Rum istemiyor, adayı Rumlara
eder, çıkar giderim diyecekmiş." İşte böyle bir düşüncenin tesirinden
ayanlar ile bir arada kalmanın faydasız olacağına inanarak, dört arkadaş istifa
iyetinde kalmış bulunuyorduk. Genel Sekreter Av. Fadıl Korkut iki grubun
bulmaya çok çalışmışsa da muvaffak olamamıştır. Zaten bu iki kurumun·
e bir bağlantısı yoktu. Ben ve arkadaşlarım adanın büyük ihtiyacı olan siyasi bir
ak kararım aldık ve 1944, 23 Nisan, Milli Birlik Partisi'rıi açmış oluyorduk.
FDr.lKüçük'ün bu hareketi tamamen parçalayıcıdır. Gayeleri Katak'ı yıkmak ve
ri cemaatin başına geçmektir. Bu iddiaların tamamen yersiz olduğunu parti
ni kurmaya çıktığımız günlerde halka izah ediyor, .bir ayaklı, bir elli insanla,
iki ayak ve iki kola sahip olan bir kimse arasmda ne kadar fark varsa, bir
da da aynı siyaseti takip eden bir iki partinin· el ele vererek çalışması· zarar değil,
tirdiğini.anlatıyordum." 299
.

Nesim, Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, KKTC Mill! Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,
a 1987, s. 33.
ıet An, Kıbrıs 'ta Fırtınalı Yıllar (1942-1962), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 1996, s. 7-13. ,_
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aırımız o dönemin siyası olaylarını şiirlerine yansıtmıştır. Şair şiirlerinin
siyasileri eleştirmiştir. Siyasileri eleştirirken ağır ithamlarda bulunmuştur:
"Eğer bir sandaliye varsa işin içinde,
Söz, namus feda olur onun gibi canarı'al
Ben bu yolda didişen bir Küçük tanırım ki,
Kendinden küçükleri çok düşürür kapana!"
'air eleştirilerinde ilginç benzetmeler de kullanmıştır.
inin birleşmesini "Hülle" yapmaya benzetmiştir:

İki faklı siyası görüşe

"İlk defa görülüyor "Hülle"den sonra davet,
Karışlasınlar varsa akıllan, bir gram!. .. "

~r:;
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EJ:t
Kişisel Eleştiriler
-1-

Şair saldırgan bir şekilde kendisini eleştiren kişiye şiirinde cevap vennektedir.
solda hararetli hikaye anlatan kişinin, yalanlan eninde sonunda gün yüzüne
ğım söylemiştir. Çamur, önce taş atanın üstüne sıçradığını hatırlatmıştır.
Şiirde taşlanan kişiyle daha önce tanıştıkları anlaşılıyor. Kendisine karşı
ar yaparken geçmiş günlerin hatırını bile göz önünde bulundurmamıştır. Şaire
içinde biriktirdiği nefretini, kini, garazı ve iftirayı bir anda dışa yansıtmıştır.
erek şuursuzca hakaretlerde bulunan bu kişiye kızgınlığını söndürmesi için buz

Hep Seının
Y avuzlandı hikaye, ateşin söndürmeli,
Yağır mikrop yuvası, dili uymuş büstüne;
Sırsız ayna, küllü küp, yüzünü göstermeli,
Çirkefe taş atanın, hemen fırlar üstüne.
Kaşif yapmış ezberden çok yanlış bir ihtiras,
Kudurmuş saldırıyor, saymaz ki gönül hatır;
İçinde saklı meğer, garaz, kin ve iftira,
Atıyor çitmeleri, sanki kancık bir katır.
'''şub~nu kaybettin, dalmışsın çok engine;
Hararetin yükselttin, yürü buzlarda dindir.
Senin tipte olanın, gelmemişsin tam dengine,
Saralanıp köpürse, söylenen hep senindir.
4. cilt 26 Temmuz 1951 s.2
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-U-

Şair kendisi hakkında eleştirilerde bulunan kişinin, birilerine hoş görünmek
yaptıklarım anlatıp, yaptıklarının insanı küçük düşürücü davranışlar olduğunu

Esafot vre Sdafot
Hakkı varmış diyorlar, kırk sene bir kahvenin,
Benzer ash bozuğa, saldırışı kahpenin!
Gemi azıya almış, çitmeler çifte ve tek,
Sırıtmış saldırıyor, sanki kudurmuş köpek!
Havlaması duyulur, pek uzaktan tiz titrek,
Şaşmayın öpüşüne, terslediği el etek!
Asil olan yapmaz ki herkese vurmak kara,
Bunu yapanlar ancak, aslındadır maskara!
Namus nedir bilmeyen, teklif etmiş ırzını!
Demiş ER hayır hemen, ondan almış hırsını
Red cevabını alınca, vurmuş ateş başına,
Koşmuş küçük yoldaşa, su kattırsın aşma!
Erler merdoğlu merddir, kıymet vermez kahpeye,
Önde Yavuz cihan, şimdi küçük rahleye!
Kırdığı cevizle-re, lazımdır hesap sayı
KcınJbağ't'?foparlarmış, kazandığı fersayı !
Aşağılık duygusu, kabül etmez asla ER,
Arif olana bu laf, ölümden daha beter!
tnsanlığa yakışmaz, buna tenezzül etmek,
Bunu yapmak tamamen, asalete ihanet!
4. cilt 14 Ağustos 1951 s.2
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Toplumsal Eleştiriler
-1.;

Şair ikiyüzlü insanların maskelerinin düştüğünü, bu insanların gerçek yüzlerinin
çıktığını anlatmıştır. Seçimlerle halk, bu ikiyüzlü insanların maskesini
üştür. Seçimlerle haklı ile haksız birbirinden ayrılmıştır.

Çıplak
Cephe açıldı: şükür, maske indi sahneden,
Görünür her tarafı, çıplak aktör ortada.
Erlik benim soyumdur,bunu sorun dedemden;
Sığınmaz gölgesine, er olan sıkılır da.
Gönül suyun kaybetti, sersem engine daldı,
Alet olmuşlar; sana ne, olduğunu bilmeden.
Namus, tohum, esastır; acep nedir bu kasdm?
Kuyruğun mu basıldı? Bu hezeyanın neden!
Er meydanı görünür, giderim adım adım,
imtihana hazırım, gizli açık reylerle.
Alnın açık gezerim, yoktur gizli tarafım,
Ölçmeye muntazır, efkar umumiyeyle.
Bırak erler çarpışsın, muradın nedir kadın?
Ayrılsmhaklı haksız, kabahatli bigünah;
Er oları,:medetummaz, onun da aslı kadın,
. )-.ı
f.falcsızlarçekecektir,binbir
gecelerde ah...
Şuuru zayıf olan, över kendi kendini,
Kıymeti yoktur çünkü, halktan olmaz mükafat;
Kendine malik değil, bayağılık timsali,
İyice haşlayıp da, etmek olur mu azat?
C

4. cilt 25 Temmuz 1951 s.2
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akti\ıll,QI ürün alinsa da akil ve izam o)rnayart iruıanlar füii11\erini yararlı bir
anaınAz; Bunun içitı doğrUlart söylemekten yanlış yoldaki akılsız ve izansız
lıırlntJi)zillı• Wtmaktıırt, onlatJt1 ayıplarını ortaya dökıneldeıi çekiıuneıtlek
'.,·····

Yerift~ Göre

-kalıbı taşlama-

Bereket olsa da mahsulde bu yıl, ·
Akırve izahı yok o1aff.9oktur,
tylaharet me:rt1erde kahpede değil,
ôyieyse vurun kahpeye merhamet yoktur.
Doğrudan aytıltnayıfi, Insan desinler,
Fena kalplileri yesin yılanları kurtlar;
İşinle iftihar et seni takdir etsinler,
Atomdan Hidrojenden yılar mı hiç bozkurtlar? :
Elindeki diploma biraz kıymet etse de,
Aslın değişmedi hakikaten çok yazık.
:Kurtlar kuzu postuna bürünselet de
Yine vahşet tinısali yontulmadık bir kazık.
Şiitden dem vutrtıartı saçmalasaın da.
Her işih ehline hakkın verrtıeli;
Çekeıneyenlerirt gözünde diken olsam da,
ı~k~şıwutanmayana ayıp yok demeli.
Sureti haktan götürtse de sahteler
Geçikrtıez vutrtıada dışa için aynası;
Yalan yalandır, hakikat karşısında sendeler
Hicap düytrtaz çünkü patlaktır ha.yası.
tJosthıklat bir hikmettir ihsan olana,
Arkadan vura.rt alçak, lanet olsun kahpeye;
Doğru yoldan kaçıp da iğriye sapana,
Merhamet gerekmez, öyleyse vurun kahpeye.

4.cilt 19 Tenınıuz 1951 s.2
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'"
üzlü insanlann portresini eleştirel. bir biçimde çizmiştir. insanlarlfi iyi ya da
Ian aııbtıaki ·. izlerden belli olsa da bu ihsanlar ve ·kendini. bir maskeyle
ek ortaHgı~dolaşınaktadır. Onların bu tavırlarını bilen kişiler, kendileri de
ôlduklartıçifroniarın yaptıklarını görmezden gelir.
Tarif
bile gelmiş kalplerde. ovada,
Çatar yolda erkeğe kadına.
l3atırsan sakıza hem katrana;
Ashndan döner mi hiç katrana?
Erkeği 5.cizdir idareden.
Sırıtır sahipsiz köpek gibı;
Savtıtsan sopayı gürleıned.etı,
. Yükselit feryadı kuduztipL

beliler azdır tıfüarharted.e;
Ne yaptığıtıi bilmezler ortada;
Dosta çatınak varmış haritada;
Aklını kaçıranlar meydanda.
Söylet yalanı binlerce ekler,
kazıma sakın. görünür dibi;
Salçalı biber1idir yemekler,
Tencere kapağa uymuş gibi.
Sorma aslını ,¥tkek ve dişi.
Sa)'11.lrttaz 'kırdıkları cevizler;
Sii değil ôlem bilir bu işi,
Göri.ilınez her an maskeyi gizler.
Okunsa da alfündaki izler,
Kapalıyı· açmaktır marifet,
kahpeler daima aslını gizler,
büşmanlara mutlaktır hezimet.
4.cilt. 22 temmıızl951 s.2

256

enel Bir Değerlendirme:
, takına isimle İstiklal gazetesinde yazılmış beş şiir bulunmaktadır. Bu

Ieştiriler bulunmaktadır.

I

erine Göre" isimli şiirde toplumun yozlaştiğır», insani değerlerin değiştiğini
"Dostluklar bir hikmettir insan olana,

Arkadan vuran alçak, lanet olsun kahpeye;"
salet ve Sefalet;, isimli şiirde Engin Gönül eleştirilmiştir. Engin Gönül,
etesinden ayrılıp Dr; Fazıl'ın çıkarttığı Halkın Sesi gazetesine geçmiştir.
önül, Halkın Sesi gazetesinden eski kalem arkadaşlarına saldırılarda
tur, istiklal gazetesindeki şairler de bu eleştirilere şiirlerle cevap vermişlerdir.
nül'ün Dr. Fazıl 1<.üçük'ün yanına gitmesini şair şöyle anlatmıştır:
"Red cevabını alınca, vurmuş ateş başına,
koşmuş küçük yoldaşa, su kattırsın aşiıia!"
arif'' isimli şiirinde insanların ikiyüzlüleri anlatılmıştır.

Şiirin yapılan
cevaben yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu kişilerin eski dost oldukları da
adır:
'1belilet azdır tımarhanede,
Ne yaptığını bilmezler ortada;
Dosta çat111akvatıriış haritada,
Aklını kaçıranlar meydanda,"

ep Sertin" isimli şiirinde şair, eski dostunun eleştirilerine cevap vermeye
ıektedir. Bu eski dost Engin Gönül'dür. Bunu şiirdeki mısralarda kullanılan
rden anlaşılm,aktadıf:
"Kfişi{yapınış ezberden çok yanlış bir' ihtiras,
Kudurmuş saldırıyor, saymaz ki gönül hatır;
Şuıırtınu kaybettin, dalmışsın çok engine;
Hararetin yükselttin, yürü buzlarda dindir."
~Çıplak;; isimli şiirinde siyasi eleştirilerde bulunmuştur. Halkın seçimlerde

kararla. kötünün . iyiden ayrılacağını.· belirtir.
ı,,_iştir. Bti imtihandan korkmadığını da söyler:
7~

Seçimleri bir. imtihana

'

''Er nıeydanigörünür, giderim adım adını,
İmtihana hazırım, gizli açık reylerle,
Alnın açık gezerim, yoktur gizli tarafım,
Ölçmeye muntazır, efkar umtımiyeyle."
Şair eleştirilerinde ağır bit üslup kullanmatnıştü. İnce bir alaycılıkla eleştirilerini

e almıştır.
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~,

•.
.
I
-1:şair
o·. yıllardaTütkiye'den
gelen öğretmenkafilesindebulunalıiki
kişiden söz
~!CI-IP çorum .• nıilleıvekill Hasan• llgaz'ı ve iffet Halim oruz'u Dr. Fazıl

"4Je yakınlıklarından dolayı eleştirnıiştir.

Oruzname
Geldi bahar, ses çıkınadttaraf-1 Nazdan;
Oruz geldi, söz.açmadı yaldellgaz'dan
Muhterem Mahmut Kamil'e isnad etmekle
Federasyon kurulamaz tam inkir.azdan\
"Ne dana, ne kaynıakve n~de.yoğuft''
Onu azad edemez esen·ayazda11I ·. ·
Elazığ\ Kayseri'Yi unutup• ()ruz.
Adamızda söz açıyor hayal yobazdan ·
Laikliği savunurken.hanım 'ninemi.z ·
011a tırpan atan1an alkışlar hazdan\
Bu işlerin hikmetine söi olmadanZikril
Oruz geldi, söz· açmadı valdeIlgaz' darıl ...

8.cilt 21 Haziran 1953 s.1
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,·
~·.••·-II!'iı/.Bir
... . . zamanlar.
' . aynı
. ·:gazetede!
. .
·. şiirlerhy,yınlarıan
. . >

Engin Gönül'üceleştirmiştir.
~{Gönül 'ün, .· Zikri ·. hakkında . eleştiriler4e···:•bul~nd.uğu •. · anlaşılmaktadır. . Zikri takma
· . şair, Engin Gönül'ün eleştirileriııe·.. cevap :Vermektedir. Eleştiriye yazdığı şiirin
· aşlamıştır. Kayanak; acınacak.durumdaki kadın.anlamına gelmektedir.
ngin Gönül'e, eleştirdiği istiklal gaz~t~~in~e .bir zamanlar kendisinin de yer
o kalenin bir bekçisi olduğunuhatırlatm ·•· . · ''
·. •
u •. yolda, kolay ·yoldan şöhret olmak.isteyenlere yerlerinin olmadığını, bu yolda
in • kolay olmadığını söyler. Küçük olaylar karşısında bile, çok: büyük şeyler
asına tepkiler gösterenlere bu yolda yer.yoktur, Onunla bir zamanlar bu yolda
'l&:şlar, fakat Engin Gönül'ün bu mücadelede erken. yorulup ayrıldiğını hatırlatır.
Bir Kanayaklıya
-Bu şiir Engin Gönül'ün mülhemdir

Okudum herzelerini nonoşum
Biliyorum: '··•·· ••• •· .• · .>.
''Hazıınnamey" mi kızdın <: .
Haklı mücadelemize mi
Ey eski sütun komşum!
Ey Kanayaklı
Bizim ne yutulmaz bir demir leblebi olduğumuzu
Bilmez misin?
Topa tuttuğun "İstiklal'? kalesinin
Eski -··:'.bekç,ilerdenolduğunu
e<:ı:r ·_
Utıüttun mu nonoşum?
,_:.,r,1:._

.,:<:.

Bizim tuttuğumuz yol çetindir, çetin
Bu yolda Kılıbıklara, imansız Kayanaklılara
Kolay şöhret peşinde koşan alıklara yer yok!
Bu yol .
. > .
\
/. \ <
En küçük yorgunl~klardatı tı~fes, ıııf~s~ gelen,
Tıkanıp sar'a nöbetleri geçiren).
· · ·
Kaprisledne kurban.gidip
Saçlarını yolarak . •
Tırnaklarını kemiren ·.
Kayanaklıların yolu·.değilI · ·

>

'Sen de bu yolda bulıındun.
Kısa bir müddet,
Sen de bu kalenin bekçisiolarakyuruştun,
Fakat tez yoruldun Kanayaklı'm ·
Tez yoruldun!
9.cilt 4 Kasım 1953 s.3
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-mZikri, "Emine Abla" kelimesini kullanarak Engin Gönül'ü eleştirmiştir. Bilindiği
J,:Engin Gönül'ün gerçek ismi Emine Otan'dır.
Şair, Engin Gönül'e çirkin ve ağza alınmayacak ithamlarda bulunmuştur
Ateş Aldı Hurmalar ...
-Tezek Destanı' ndan mülhemdir-

Erkekçe sese karşı söver Kanayaklılar
Çirkef düşkünü domuz, bulmazsa .oku yalar
Nane mullalarını kılıbıklar oyalar
Bizden layık olduğun cevapları alınca
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
1,"',',\.:;

Bre hey kancık yılan, sar'alı Kanayaklı
Bizim her mısramız tekmeli ve dayaklı,
Endamından bahsetme, be hey topuz ayaklı
Yankeşliğine dair yazacak daha çok var
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
Bir zaman şair iken taptığın birtek ündü
Şiirlerine ilham: oynaştığın her gündü
Pencereler açık kaldı Halid Arap göründü
Oynaklığın babında söylenecek neler var!
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
Eşekler anırsa bülbüle hiç ar olmaz
Kenarın dilberi ne yapsa kibar olmaz
Köpekler . ok yemekle deryalar murdar olmaz
Yediğin herzeleri sığmaz oldu mısralar
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar

i

Şu geçici dünyada ölüm hak miras helal
Senin mirasın sar'a, gerisi hayal meyal
Ancak sırtındakini dellallar, her bir dellfll
Rezilliğine dair yazacak destanlar var
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
Zeytin tabaklarından hikmet çıkmazey nonoş
Biz yüzüne tükürdük, varsın yalasın godoş
Kuduz köpek boğulur, ona denilmez "hoşt"
İnsanlarla aranda ne büyük mesafe var
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
Biz yedi kıt' a yazdık, sen ise yazdan sekiz
Bizim her mısraımız birer zehirli sakız
Şiirden nasibin yok, bari nesir yaz yalnız...
Yine de uslanmazsan, daha göreceğin var
Küfreyle Emin Abla, ateş aldı hurmalar
9.cilt 12 Kasım 1953 s.2
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Genel Bir Değerlendirme: ·
"Zikr:f, takma ismiyle .İsttkldl. gazetesinde·yayımlanan üç şiiri bulunmaktadır. Bu
,n hepsi taşlama özelliği görülmektedir.
·
i

i "Oruzname"

isimli şiirde, İffet Halim .OnJ:z: ve Hasane Ilgaz eleştirilmiştir. Bu
~ hakkında, Urkiye Mine Batman'la yaptığız sohbette şu bilgileri edindik: "1948
~·· ilk öğretmen kafilesinde İffet Halim. Oruz ve Hasane Ilgaz bulunmaktaydı.
~ Ilgaz, CHP'den milletvekiliydi . ve Kıbrıs sorununu ilk defa TBM.M:'ine
ltldır. Hasane Ilgaz, Kıbrıs ziyaretlerinde köy köy gezerek şiirler okumuştu. İffet
!fOruz'u~ o dönemlerde Kadın gazetesini çıkarmaktaydı."
,!'i\Yine bu şahıslardan Mehmet Yaşın'ın .da söz ettiğini görmekteyiz."1940'lı11i yıllarda, . Kıbrıs'a gelip döndükten sonra, anılarını yayınlayan, duygu ve
~lerini dile getiren Hasan Ali Yücel, Basene Ilgaz, Namık Görgünay, Aşık Ali
!iD.lirsu~ Cevlani, İbrahim Zeki Burdurlu, Arif Nihat Asya Kıbrıs Türk edebiyatını
ıÇ1IUşlerdır. 299
·

ili
'l Zikri, bu kişilerin Dr. Fazıl Küçük, taraftarı

olmalarından dolayı eleştirmektedir:
Di,ği gibi o dönemde Dr. Fazıl ·• Küçük'Ie Necati Özkan . arasında bir rekabet
;ı; ııaktaydı.

'zikri/Engin Gönü.l'ü de.eleştirmiş~ir.Eııkiııüönül'ün İstiklal gazetesinde eili iki
·· · yayutılanmıştır Gönül, İstiklal.gazet~~inden. ayrılarak Halkın Sesi gazetesinde
maya . başlar.. Şiirlerden ,'arilaşıldığı/ ,kaciartyla . Engin Gönül,. Halkın Sesi
inde.lstiklal gazetesi hakkında el~ştirH~rd.e bulunmuştur. İşte bu nedenle İsttkial
inden. Zikri takma . isimli . bir . şahis, onun bu eleştirilerine, şiirlerle cevap
"' tedir, Ona eskiden nerede olduğunu? "Bir Kanayaklıya" isimli şiirindeki şu
'"''arla hatırlatır:
·
·
. "Topa tuttuğun "İstiklal" kalesinin
~skitbekçifbrden olduğunu
·
Unuttun mu nonoşum?"
.

'.

.

.

.

- . · Harid Fedai·ile. yaptığımız sohbette300, ortaokulda iken -Selimiye meydanındaki
'"'· okul civarlarında gezinen ve "ateş aldı hurmalar" sözünü duyunca küfür eden
isimli bir kadından söz etmişti. Zikri "Ateş Aldı Hurmalar,' isitnli şiirinde ise, o
.~de yaşayan Emine isimli bir deliyi Engin Gönül'e benzetmiştir. Asıl ismi Emine
~olan şair, şiirlerinde Engin Gönül takma.ismini kullanmıştır. İşte o deli Emine'den
\[/çıkarak Emine. Otan'ı eleştirir. Diğer şiirinde de Engin Gönül'ü eleştiren Zikri
:~•. 'sinin dozunu · bu şiirde artırmıştır, · Hatta · kullandığı bir kelimeyi kendisi

ie

Iemiştir.
,

.

"Çirkef düşkünü domuz; bulrriazsa:oku yalar"
'·

',

Emine isimli bu deli kadın "ateş 'aldı hurmalar" sözünü·duyunca karşısında kim
olsun küfredermiş. Engin Gönül'ü de herkese.küfreden o kadına benzetmiştir.

(ehmet Yaşın, Kıbrıslitürk Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, s.55.
iran ayında Lefkoşa'da Harid Fedai ile yapılan görüşme.
261

Zikri, Engin Gönül'e
söylemiştir:

ithamlarını daha da. ağırlaştırarak. özel hayatı hakkında

"Bir zaman şair iken taptığın bir tek ündü
Şiirlerine ilham: oynaştığın her gündü
Pencereler açık kaldı Halid Arap301 göründü

Oynaklığın babında söylenecek neler var!"
Engin Gönül'ü hafif bir kadın olarak göstermiştir.
Zikri, diğer takma isim kullanan şaire göre eleştirilerinde çok ağır bir üslup

Arab'ın destanı isimli bir destan yazılmıştır. Halid Arab, sevgilisi Gülsüm Hanım tarafından
ııuçuılince onu öldürür ve dağa çıkar. Yakalanınca idam edilir.
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ABDURRAHMANSARAÇOGLU
-I-

Şair. sevgilisinin gözlerinde aşkı bulmaya çalışır. Sevgilisinin gözlerine baktıkça
anlamı değişir.
Türk müziğinin bir makamında kendi derdini bulur. Şair, aşkın diğer dertlerden
cı olduğunu belirtmiştir.

Haz
-Sayın Edip Ayel'e-

Elemin gönlüme efsunlu bakışlardaki haz,
Severim hatta filizlense dudaklarda. niyaz
Ararım sırrını aşkın dalarak gözlerine;
Gülerekten çile çektirse de kiilrengile naz.
Takılıp gözlere gittikçe hayattatlılaşır,
Eriyen günlere bakmamuçar erken diye yaz.
Gecenin kuşları. çırpındıysa ufuklarda kanat
Dile gelsin yine peşrev çalarak içteki saz...
Ne sükuti elemin çok diyerek çekme için
Şarabın aşk dileğin hazsa eğertattığın az.
J.cilt28 Şubat 1950 s.3
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B. H. HAKSEVER
-11-

Şair sevgilisini, Kordonboyu'nda . gezmeye çağırır. Sandaldaki balıkçıların
arına aldırmadan onunla içki içmeyi arzular.
Sevgilisinin güzelliğini anlatır. Yeşil gözlü, beyaz tenli sevgilisini güzel bir şiire
miştir,
Gezmeye davet ettiği sevgilisi gelmemiştir. Beklediği halde gelmeyen
isinin mazeretlerini dinlemek istemiyor.
,,

Dörtlükler
-1-

Gel güzelim seninle kordonboyu gezelim
Sandaldaki balıkçıdurupdurup da baksın
Aldırmadan şerefe·kadehleri:dikelim.
Gönlümüze yavaşça gecenin sihri aksın.
-11-

Bilir misingüzelim kardan daha beyazsın
Yeşil gözlüm canını saçların çini gibi
Gülüşünle bakışın güllerin güzeli
Bırak da şair seni methede ede yazsın.
-111-

Sen misin sen misin bana seslenen
Artık geçti her şey bırak sesltmme
. Kıywetjivar mı söyle gönlüm ağlarken
· Ni olur · Allahaşkınayine dil dökme.
9.cilt 6 Ekim 1953 s.2
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HİLMİ MUSTAFAHÜSEYI.. N
•'

...

,

'...

..

.

·.·

ıevgilisinden . kendisini . terk · • etmemesini.·· istiyor. Bir zamanlar sevgilisinin,
i . . sevmesine sevinirken, · şimdi terki edildiği için üzülmektedir. Ondan ayrı

için ah · çekip . ağlamaktadır. · Ondan i ayrı·.. kalmaktansa, kapısında esir olarak
yeğlemektedir. Sevgilisinden tek istediği kendisini biraz sevmesidir.

Beni Bırakma
Hakir miyim bu kadar ben,
Bırakıp kaçıyorsun beni.
Söyle ne yaptım sana ben, ·
Karanlıklar boğuyor bt}nL
Dün benden hoşlanırdın diye, . •.
Sevinip dururken ben,
Bugün beni bırakıyorsun diye,
Ağlayıp ah çekiyorum ben.
Dün benden hoşlanırdın diye,
Sevinip dururken ben, . ·
Bugün beni bırakıyorsun diye
Ağlayıp ah çekiyorum ben
Bırakma beni ey sevgili,
Esir olayım yanında
Yeter.beni sev biraz,
I3ymı bekliyorum ben

9.cilt 29 Aralık 1953 s.2
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-IVŞair gördüğü tüyayı anlatmıştır. Rüyasında güzel bir kız. görür. O kızla cennet ·
ormanı gezer, Rüyasında.gördüğü .kız• aşık olan şair, birisiı:)ilı kaldırmasıyla o
rüyadan uyanır.

·

·

Bir Rüya
Dinlenmek içih yatmıştım
İçinde bir ormanın
Ansızın her. şey değiş~şti.
Kendimden geçmiş idim. · ·
Bir cennet yerde bulunuyorduın.
Etrafımda uçuşuyordu bülbüller,
Bir de ne bakayım bir kız geliyordu bana,
iki iri gözleriyle·bana ilerliyordtı.
Saçları kömür gibi, teni esmer
Ellerini uzatarak geliyordu bana
Aldım, götürdüm kendisini bir dere kenarına;
Söyledim kendisine orada sevdiğim bir tangoyu
Şimdi hiçbir şey düşünmüyor aşkımızla meşgulduk ,
Baktım ve yine baktım o ,siyah gözlerine,
Okudum aşkının temizliğini gözlerinde
Bir gülüşü vardı anlatamam.size,
Sanki hayatımda ilk işittiğim gülüştü o,
Sonra kalkıp yürümeğe başladık
İçinde y~şil otların
Am.sızınYbir el beni dürttü
Sonra baktım bir, bir orman içinde bulunuyordum
Anladım bir rüya, bir rüya gör111üş olduğumu.

,'ıt;

9.cilt 5 Ocak 1954 s.2
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V
t;. Şait
bir b,OOşla aşk ateşine düşmüştür, Sev!llğinitı gözlerine baktıkça kendinden
~ .ii·:

~';/

~edir. .Onu tanıdığı günden. itibar"') hayal dünyasında yaşamaktadır. Aşkını
~c1iğine haykırır. Sevgilisinden inadı bırakıp seycliğini haykırmasını istiyor. ·

Sen

Yüzüne baktığımda kendimden geçiyorum
Kalbim aşk ile dolu yanıyor içerimden ·
O ela gözlerine baktıkça yanıyorum
Seni görüp sevdiğimHlc ~ünden
Tam üç ay oldu seni göreli
Herşeyi bıraktım bert şitndi
Hayallere. daldım seni.göreli
Fakat sende hiçbir şey görülmedi
Duy! Bu sözleri. sen de biraz
Söyle aşkına; söyle eğer istersen
Bırak bu inadı Canan
Uzaklaştırıyorsun beni he rşeyden

9.cilt 22 Aralık 1953 s.2
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HÜSEYİN S. ALTAYLI
•VI
Şairin sevgilision beş yaşlarında. kara/kaşlı, · siyah· gaçb • biridir. Bu kara kaşlı
vurulmuştur. Hayatını ona bağlamıştır.>Ondan Altaylı'ya biraz yüz vermesini

.. ,

.:

,:

,: :' ·

·, ';'· '.·.,:_·, :.·.<, ,:,° .;, ..,/-.:·,/.:

. ', ·.', _, \ _'..·.,\'.\

;°,·;.\

,,:)\ı\ : . ..,:, '.,.:,

C

,,: •

.

·, .. •·.

_ ,·

:

,I

Kara Kaşlı
Sevgilim karadır kaşın
Ön beş midiryoksa yaşın?
Kara mıdır senin saçın?
Hayatım bağlıdır sana:
İtimat etAltaylı'ya ·

\i, /,
> /

Bilınem, hangi ilden geldin?
Nerden gelip nereye geçtin?
· Acep hangi sudan içtin?
Hayatım bağlıdır sana;
İtimat et Altaylı 'ya.
Doğru mudur senin sözün?
Acep nedir senin özün?c ·
Kara mıdır yoksa günün?

Hayatım bağİid!r sana;
İtill'l~tet"Mtaylı'ya
9.cilt 15 Aralık 1953 s.2

\
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İBRAHİM ETİKAN
-VII-

A.ynldığı sevgilisi, .•. onu göıilnc~ bif'(suçlu gibi başını;' yere ·. eğerek, utangaç
.sergilemiştir. Sevgilisinden·.geç1!1İşte .X~ş~cl.ıl<ları o•. anlan hatırlatarak, kendisini
ttitamadığını itirafetmesini istiyor.
·. . . . . . .
.

Geçerken
Ne eyersin başım yere.
Söyle utanıyor musun?
Korkma söyle.
Bir zaman ne idi, o göz göze gelme.
Küstün mü şimdi,
Korkma söyle.
Eski ateş unutulmazı
Ne kadar gizlesen de
Vazgeçtin mi?
Korkma söyle.

9.cilt 6 Ekim 1953 s.2

. Şair, sevgilis!l)e kendisini seviyorsa o eskigünlere dönmek için:çağrıda bulunur.
·şkının ateşiyle' yanmıştır. ·Aşk ateşinin onu da 'yakıp yakmadığını sorar.

Şiındi
Sevdim seni beş yıl önce ...
Eğer sen de seversen, gel verelim el ele.
Sevdiğim günden beri,
Aşkınla oldum deli, hele bir de sözlerin,
Etti beni serseri.
Söyle güzel sevgili,
Korkma söyle,
Yakıyor mu seni de,
Aşkımızın ateşi?

9.cilt 13 Ekim 1953 s.2
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J.H.R:ENGİN
-JX.;.
I

Şair, arkadaşına bu fani dünyada -.sevmemesini tavsiye eder. Çünkü bu dünya
ız sevgililerle doludur. Arkadaşın da diğer sevenler gibi acı çekmesini istemiyor.
insanların dünyada ne kadar az olduğunu belirtmiştir.
Şair de bir zamanlar cefakar bir yari sevmiştir. Onu bir gün bile görmezse
üş. Sevgilisi şimdi· başkaların yanında gününü gün etmektedir. Şair ise onun
JJgözyaşı dökmektedir. Kendisine çektirdiği · bu acılara rağmen: sevgilisine mutluluk
li:c:o~ştir.
.
.
·•c"C

Sevme Sakın
-Arkadaşım

ô. Kıvılcım'a ithaf-

Bu alem-i fanide sevme her güzel şeyi
Çünkü karşılık vermez, ancak bi vefalanır,
Sen. ağlasan da bile ''zehr()ldu ömrüm" diye;
O dilazar inanmaz. bir naz, bir qilye sanır.
Her hangam fırsatta bir göz at·etrafına
Gör kaç kişi mes'uttur bu amansız dünyada;
Sevgi sardırsa bile kalblerin safına,
İkisinden birisi muhakkak düşer yada.
Ben de sevişıniştim pek çok o yar-ı cefakarı
Bir kuş kadar mes'uttuk nesim-i nevbaharda;
Bir g\ingörffieyecek olsam şuh-u dilara yarı
Sihırdim ömrüm geçer ye'sle köhne baharda.
Bu günse beni bırakıp başka ellere
Avutuyor gönlünü onlarla her fırsatta
Şimdi göz yaşlarım denk coşkun akar sellere,
Yine de mes'ut olsun o bu zalim hayatta.
4.cilt 3 Ekim 1951 s.2

\
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KEMAL GAZİ
air geçmişte sevgiliyle yaşadığı .arılara duyduğu özlemi anlatmıştır. Yalnız
arda aklına sevgilisi gelmektedir.
air, sevgilisini hayalinde o kadar yaşatmıştır ki, yanından geçen bir farenin

bile sevgilisinin ayak sesine benzetmiştir.

Yalnız
Yalnız kaldığım zamanlar
Alaca karanlıkta
Hayalde görürüm,
Geçirdiğimgeçmiş zamanları

/,

·'

Bir fare geçti mi yanımdan
Ayak sesidir diye
Yarim: .
Göz önünde
Hemen aklımda
En hafif bir ses .
En küçük bir tıkırdı
Hatırlatır seni

ı,

Bir köşede gözlerim kapalı,
Sanki uyurmuşuni,
Me~~f ~al~im yaralı
Sızlıyor.
9.cilt 15 Aralık 1953 s.2
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KEMALHASAN ZEYBEKOÖLU

-xı.
.
Hayatm

zorluklarım yılmadan taşımakta olan şair, zorluklara rağmen hayata
rolu bir gözle bakabilmektedir. Taşıdığı ağır yüke bir de sevgilisininverdiği sılantı
enince.sevgilisinden biraz vefa diliyor.

Ümit
Gönlümün ümit taşır, hayat bir çığır
Sürünen aşkımın derdi ne dersin?
Yürüdüm kaymadım yükümden ağır,
Varsın hayat bana hep küskün gelsin ...

/,

'

Kader deyip küsmem hayata ancak
Küstahım zillete ve cefüyadır
Arna yine Ümit, parlak ve sıcak,
Kalbimde yer almış birtek mayadır. ..
Saadet sevinci dolu gözforim.
Suluyor her yeri aktıkça şıp· şıp
ümit var hayattan medet beklerim
İstikbalin fenasına kapılıp ...
Gönlüm ümit taşır hayat bir çığır
Cefakar dedimse darılma sakın
Hayatta çekilen bu yük çok ağır
· .,, ·tfosaf çekilen bu yük çok ağır
İnsaf sana kuzum bana ol yakın ...

2.cilt 12 Temmuz 1950 s.3

. 27.4.

-XIIŞair, sevgilisinin . şüzelliğinl anıatmı$tır.\ sevgilisini, baharda açan güllerden daha
"bulur. .. Güzeliın' çiçek:·~ahçesind~:,fgülebenzettiğL,sevgilisini,
gizli .·gizli
ektedir. Qndaki güzellilderin baharda' bile olmadığını anlatmıştır. Bu güzelliğe
olmanın bir suç sayılmayacağını söylemiştir.
'
Bahar ve Sevgili
Çiçek bahçelerinde gezersin sevinerek
Bahardan da güzelsin, eşsin sevilene sen!
· Kat, kat, güzelleşirsin demetler yüklenerek
Sevmek seni bir suç mu? Bana layık iken sen!
Hayatı gizleyerek peşinde koşuyorum,
Çiçek bahçelerinde seni seyrediyorum.
İlahi sevgilerledertleşmek istiyorum,
Sevmek seni bir suç mu? Bana1ayık iken sen!.

t.
·'

Kanat açmış çırpınırheyecanlı olarak
Sevgini yudum yudum gönlüme doldurarak,
Baharın esrarinda;.var mı.senden.daha.pak?
. Sevmek seni bir suç mu? Bana layıkiken sen!
l.ctlt 29 Mart 1950 s.3

-XIIIŞair sevgilisini" bülbüle, . kekliğe+.ve güvercine benzetmiştir, Sevgilisinin
ızelliğini anlatmak için çeşitH benzetmeler yapmıştır. • So.nunda sevdiğini bir güvercine
nzetmiştir. Bu güvercinin, çırpınarak, kendisine yaklaştığını anlatmıştır.
'

.--,~:

. 'it.';}

. .'

Güvercinim
Bülbül gibi kırmızı yüzlü,
Güneş gibi. allı tüllü,
Bakışları hep gülüşlü ·
Gündüz·gibi pak,
Su gibi berrak,
Keklik gibi oynak.
Benim nazlıgüvercinim
Her an karşımda çırpınır,
Palazlarlahep oynaşır;
Bana doğru yaklaşarak,
Kanat çırpan güvercinim.
2.cilt 31 Ağustos 1950 s.3
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LAMIA AYITKAN
-XIV-

Şair, sevda · denilen o yakıcı ateşin,' gönle düştüğü andan itibaren insanın hayatını
t:üst ettiğini anlatmıştır. Bu ateş insanı hazan sevinçten uçurur, hazan da hiç olmadık
mlara düşürür.
·
·
Sevgiliden gelen bir haber, .· insanın ayağını yerden keserken, onun arayıp
aması kederden yerin dibine sokar . Şair hayata küsüp ,her şeye lanet ederken,
düfen gördüğü sevgilisinin bütünbu acıları silip süpürdüğünü anlatmıştır.

Sana Bana Dair
Seni düşünüyorum,
Gittiğin gündenberi;
Bir masal yazmak istiyorum,
Sana, bana dair...
Hiç böyle düşmezdi derine.
Bu sevda denen ateş...
Bir düşmeye görsµn yoksa;
Kavrulur içlndışın.
Kuş misali göklerdesin
Bugün hurda yarın Çin' de
Herşeyden evvel içimdesin;
Eni konu aşık olmuşum.
Allah beterinden korusun
Gülünç,1plınak da var hesapta
: Pelf'kolay değil kurtulmak,
Fena tutulmuşum sarta...
Gün olur göklere uçmak gelir içimden.
Bir haberin gelmiştir mutlak.
Gün olur yedi kat yerin dibine.
Geçesim gelir kahrımdan.
Boş vermişsindir çünkü,
Ne arar ne sorarsın,
Böyle sevgi mi olur derim
Herşeye lanet eder, kahrederim
Birgün aniden görüveririm karşımda
Hersey unutulur, affdiler;
Dünya silinir gözümden,
Yalnız seni görürüm.

-

I

ı',,

2.cilt 24 Temmuz 1950 s.3
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-XVşair, ufukları izlerken uzaklarda olan sevgilisinin hayali , götünde caııJannnştir.
· güzelliği fecrin ışıklarıyla sahile eşsiz güzellikler kauıuştır. Sevgilisini sonsuz bir

i~ benzetmiştir.

·

Özlediğim

Ufukta yine; hayalin mi beliriyor ne?
Ruhum gibi gam ile ürperiyor sular da ...
Sen uzak diyarlardan gelirsin de hayale;
Bir tatlı rüya gibi erirsin duygularda ...
Fecrin pembeliğiyle 'sahil efsaneleşti.'..
Sihirli birfüfütü.n nağmeleri mi.sesin?
Renk deryasına. dalıp dalgalarla !itreşti;
Yoksa sen özlediğim sonsuz bir. alem misin?

5.cilt 30 KasımJ951 s.2

.MUST.ı\.F A HÜS.EY~ .ı\.LTINT.ı\.Ş

.şair,
.xvı-aşk uğrutıa hayatım zehir.eden bit kişiye öğüt vemlİŞtir. Vef'asız bir yar için
ntıları çekmenin yersiz olduğunu anlatmıştır.
Neden

Neden böyle ağlarsın
Sular gibi çağlarsın?
Bir vefasız uğruna
Yüreğini· dağlarsın
Neden böyle kül oldun
Bir vefasız uğruna;
Dün henüz gonce iken
Bugün sararıp soldun?

9.cilt 17 Kasım 1953 s.2
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-XVIIŞair, Filiz ismindeki sevgilinin güzelliğini anlatmıştır. Filiz kelimesi tevriyeli ·
ak kullanılmıştır. Filiz kelimesini hem bir isim olarak, hem de yeşeren dal
iıtıtnda ele almıştır.
Filiz
Koncanın·büyüğü,
İnsanın güzeli,
Benim kibar elli
Güzel sevgiHrp.,
Dalın küçüğü .
Yaprağın büyüğü
:Beninı kibar yüzlü
Güzel sevgilim.
Kalbimin.dileği
Rüyamın bebeği,
Benim altın saçlı
Güzel sevgilim

.. ;¢,

;:·~,

9.cilt 1 Aralık 1953 s.2

.•.

"'

<.

278

ö.z.KIVILCIM
-XVIII-

Şair, sabahın erken vaktinde deni'.'" yelken açan bir gemiden !!Ö.' etmiştir. Denize
~... denizcinin, . her yerde sevgilisıni gördüğü)lü anla(m/ştır. Detrlzci, denizde

{ilisini bulduğu için mutludur.

·

Seherin ilk vaktinde
Dalarak hülyalara,
Ufkun kı~tlrenginde
Yelken açnıış sulara
Beyaz Yelkenli Gemi.
Hava fena ayazlı
Yarlardan ses alacak,
. Giderek nazlı nazlı
Aşıklara solacak
Sularda derinlerde
Sevgilim nefesini,
Anıyorken her yerde
Buluyor şen sesini
BeyazYelkenli Gemi
·., Şiı:ndi, adikbahtiyar
· 'Vererek sevdasını
Bulduğu sevgili yar
Silecek·her yasını.

i>.

3.cilt 7 Aralık 1950 s.2
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· Şair, sevgilisipin güzeUiğini tabiaıt,uı. \'-1d•ğıııı söyletJlİştİr.• onun saçının teliiıde
V(O ••• gütıdOZün · öztılJiklerini ~~\:11'!iştiif<•Sı,vgili~inde Yat•\thş\atı · ilah! özellikler .
~qır, )'.üz!inij.n, pp.tlıı!<l)i!\\1!·•ay y~ yılıiı,:latdatl aiınıştırV Bııkışları ise gecelerin
· sa.kbınıııJctadıt, Sevgills!ııes~da ôjk¢şiİıin&"1\8Jll olup olnıadığinı ıormuştur .
. ,.,

.. ·.·.·<.,·'

Nesin?

.. '······

:'.;;

..

:.,•'.·);'> ,},·'.

··, . · ·,

'

· .. :<'

.'!

'

,:·:·.'<':} ,·.' ',·- .··.:.-.. ,( .•... ''

Saçının·telindeu···ğünütt.gfindüzüll,
Gece karanlığırt·rengi yükselir · ·
Hilkatten renk ala,n ilahi yüZiln
Siyah kirpiklerle yelpazelenir.
Bakışında saklı..sırrı geceııi ·•· .· .• .·
Aydan, yıldızlardatı, ,nurcla11tms111 ki? ·
uyur bir teselli kalbinde senin ' .: '
Sevda beldesinde sultan trtısın ki?

3.cilt 4 Şubat 1951 s.2

-XXşair,. gurbette g~Cıssız ~o1¥'da dolaşırken, sevgilisinin, hatırası gözünde
ştır ı Gurbette tek yolclaşt~~vgilisiQi11 h~yalidit..• , · ....··

. . ·•·•

Sıl"1a\q ~ Blj.Vdiğlı\dı,tı/ ,bir./ lıı\\J~rp~ştıf·
Rü~gilt'i ••Divan edebiyattnda
en Jıkl,tir'getipr. Şi\rl~rde. hah~' gtı\jrı,tı .\il'gar, bu şür4e şaire sevgilisinden
!'liınıenıiştlr.

.

.. . . . .

Batıran
Sensiz tenha yollarda; dolaşırkeıı her. gece
Sarar gamlı gönlümü yavaş yavaş hatıran ...
Bilinmez bir sevdanın elemiyle gizlice
Gözlerinıde dolaşan bit damla yaş hatıran ...
Ne senin bir eşin var dünya güzellerinde
Ne de senden bir haberfser güz yellerinde
Her gün gönlüme yakan bu gurbet illerinde
Şu kimsesiz gönlüme sanki yoldaş hatıran ...

3.cilt 18 Nisan 1951 s.2

"
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{

~xxıi;:;

fııir sevgilisinin sevdiği müziği dinleyerek; o~u yid eder. Onu andıkça kalbi aşk
lıyanmıştır.. Onun aşkıyla yanıp tutuşurken, · ha)'alinden bile yoksun kalmıştır.
'ij dünyada işinin olmadığını. söyle111iştir. . . · · ·
Boşuna Yine Geldim
-A'ya ithaf-

Besteler dinledim bütün mevsim.şarkım
O seslerde coşuyor hatıralar akını.
Bir hummalı acıyla eridim damla damla,
Yanıyorum sevginle kalbim yanıyor gamla.
Hicranla geçti günler dinmiyor.ıstırabım;
Sevda çölünde yandım, görünmüyor serabını.
Hülyaların ardında sürüklenen emeldim,
Sensiz ben bu dünyaya, boşuna niye geldim?
4 cilt JO Haziran 1951 s.2

SİNAMANSOY
att\Şttıden}olayt a!\l•Y3!1 şaİfin/ .hayali~d.~ /sevgilisi bulunnıııktadır, Bu sevda
· ak gibi stı~~pip, sottlurmuştur. Ümitleri kiinı bit yaprak gibi yere düşmüştür .
ünün-ltınk· bir · saz gibi sürekli . inlemeye devam edip etmeyeceğini merak
-diğine bu sevdanın bir dramla mı sona ereceğini sormuştur.
·

Ona İthaf
Karanlık
Kasvet verici bu gece
Figanlar boğulur
Solar içimde...
Derunumdan ah çeker ağlarım, gizlice.
Senin hayalin gözümde
Sana bağlı gönlüm.
Sanki hazin bir sonbahar yaprağı
Solar sararır
, ömrüm.
\

Koparken;
Hayatımdan bir yaprak"'daha, her günün sonunda.
Kırık emellerle,
Söyle;
Söyle bana,
":-.,.-
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Günlerce,
İnleyecek mi, bir kırık saz gibi>
Gönlüm?
Acı bir haile ile mi;
Hitam bulacak sevgim?

9.Cilt 15 Aralık 1953 s.2

Ill-

a düşen şair, bir gü~ gibi günden güne solmuştur .. Onu andıkça kalbine hüzün

ip de . karşılık görmeyenler için hayat çekilmez bir hal 'alır. Şair, sevmeyi
gönüUere verilmiş kutsal bir kine benzetmiştir.
gun . bir . deniz iken aşk ateşiyle •· fırtınalar yaşamaktadır. Sevgiliye sitemde
:rişanettiği için onu, zalim olarak nitelendirir.
Sevmek
Seygin,
Bana esrarlı bir keder oldiı;
Gönlüm,
Açtığın hicranla doldu.
Gün geçtikçe cismim bir
Hazan yaprağı gibi soldu...
Anlayamadım,
Bu ~)1QP,. s~nu ne oldu?
Aridilcça adım,
Kalbimi bir hüzün sarar,
Ayın,
Mehtaptan duvağına takılan
Gözlerim,
O yerde,
Seni arar..
Sevmek
Meğer ne kutsal bir kinmişI
Sevmeyen gönül,
Bir yaz gecesinde,
Bürünmüş gibi menekşe bir tüle
Hülyaya dalan,
Sa19n bir deniz gibiymiş...
Zalim,
Beni perişan ettin
Bu hak seninmiş!

"

9.cilt 12 Ocak 1954 s.2
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TEVFİK FİKRET.BEYDOGL\N;
xxv ...
?air, Gülten isimli sevgiliye seslenmiştir.: Onun· gül bahçesi gibi olan sinesinde.
tuşmak istiyor.
3ülten, bir hırsız gibi şairin kalbini çalarak kaçmıştır. Şairden çaldığı gönlü
ıa satmıştır, Böylece şairin gönlünde onulmaz yaralar açmıştır. Şair, aşkın
.naz acısıyla yandığını anlatmıştır.

Yalvarış
Gel ey Gülten gönlüme gir,
Hep aşkınla tutuşayım,
Gülistan gibi sinende,
Yana, yana tutuşayıml
Sen gönlümü çalıp, kaçtın
Dayanılmaz.yara.açtın,
Etrafıma ateş saçtın.
Koka; koka tutuşayım.
Beni Mecnun, mecruh ettin,
Yaralara, yara kattın,
Gönülcüğümü alıp sattın,
Ateşlerde tutuşayım... ·
2.cilt 7 Eyliil 1950 s.3
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TURGUT AVKIRAN
-XXVI-

Uzaklarda olan sevgilisihih Sesini. duyan şair, o sese doğru gitmek için can atar.
p!isi yanına gelirse ona bir tanrı gibi tapacağım söylemektedir. Şairin hayattaki tek
~ sevgilisine kavuşabilmektir.

'

Yarime!...
Ta uzaktan bir ses coşar kalbimde,
, Sesidir yarimin aşkındaıttaşan; ·
Yakıyor hasretin ismin dilinıde,
İçimi göresin halime şaşan! · .
,··.':.·

.,, .. ·

·,·.<'

.,.,.·,.':i·,·.::·"···,··.·.'

... ·.y·.·.-';:'. :•

isterimgideyim doğru o sese,
Kalbimdeki aşkın her zaman duru;
· istemem sorasın soru yarime,
Diyecek mi acebTanrı'yakoru! ...
Gelirsen yoluma taparım sana,
Hayatım boyunca sensin hevesim;
istemem üzülmek bundan o yana,
Ermektir sevdana budur muradım.

4.cilt 26Ağustos 1951 s.2
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-XXVII-

!;, Şair ormanda suyun çıkardığı. sesi dinlerken

sevgilisini hatırlamıştır. özellikle de
i.e.. · aşk ateşini düşüre. n. sevgilisinin ela gözlerini.. dü.şünu.r.
~ Aşklarının başladığı bu sihirli yerde, ona aşkıtıl itiraf etmiştir. Onun, o güzel
•ti
,c'.!~!n dünyalara bedel olduğunu anlatmıştır.
Güzel Gözlerin

Ormanı seyretmek ne kadar hoştur,
Musiki yaratır suyun akışı.
Tatlı
'güiüşünle gö nlüm sarhoştur,
.
Içimi yakıyor. yarin bakışı. .
.

.

.

\,

.

Derin nağmeleri·dinle oyalan,
Arılar bal yapsın binbir çiç~kterı;
Çözülmez bağımız olamaz yaian,
Seni seviyorum inan gerçekten.
Dünyama bedeldir güzel· gözlerin,
Aşkımız başladı sihirli yerde;
Kalbimdesin her an seni özlerim
Açalım hayata yeni bir perde.
Gönlüm baştanbaşa aşkla doludur.
Kalbimi yıkıyor içli sözlerin.
Şimdi varlığımız aşkın yoludur,
ilham kaynağımdır ela gözlerin.

4.cilt 9 Eylül 1951 s.2
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CELAL
B•.·HASAN
Şair, Atatürk'• olaıt sevgisini şiirde dile getirmiştir, Bizleri düşmanlardan
Atatürk'ü unutmayacağını belirtmiştir.

Ataın'a
Kalbimdesin ey Ata'ml
Kalbimde yaşıyorsun büyük Ata'm
Seni hiç unutmadım.
Sen değil miydin,
Bizi·kurtaran düşmandan?
Ben severim Ata'mı;
Atam severdi vatanı
Türkü kurtaran sendin
Seni de ağlayan Türk?tü.
Bizim sevgili Atam'ız: .:

9.cilt 15Aralık 1953 s.2

\if •...•......
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LAMİA AYITKAN
,-1Şair ayrıldığı sevgilisine duyduğu özlemi anlatmıştır. Sevgilisinirı yokluğunu
.iuyarak onu aramak için. yollara. düşmüştür. Onu havuz kenarında bulacağına

-'-adır, fakat unuttuğu bir gerçek vardır. Sevgilisi artık bu diyarlarda değildir.
Sevgilisinin özlemiyle gökyüzüne bakarak yıldızları · sevgilisinin gözlerine
miştir. Yıldızlara bakarken yalnızlığım unutur. Çünkü yıldız bakışlı sevgilisiyle

•·;_1

ünde bir araya gelmişlerdir.
Seni Düşünürken
Dün gece yine:
Gönlüıne düştün ansızın,
Yokluğunu hissettim.
Seni aramak için,
Yollara düştüm.
Çakıl taşlıydı yollar,
Havuz şırıl şırıldı.
Seni orada bulacağıma
İnancım vardı.
Uzak diyarlarda
Bilmediğim yerlerdeydiıı ama,
İçin;ıde yaşıyordun.
·. t:···Biltrıiyordun
Bilmiyorum.
Ben de senin içinde miydim?
Arzuyla yanıp semaya baktım.
Lacivertti.
Yıldızlar gözlerin gibi,
ı>ırıl pırıldı.
Ve bana; "ümit ve emellerin,
Biziz işte"
Diyorlardı...
"Dünya o kadar küçük ki sevgilim"
Deyişini ve vaadini
İşitir gibi oldum.
Ruhum semaya yükseldi
Kalb,im sevinçle doldu.
Artık yalnız değildim,
İşte ... Sen benimleydin...

3.cilt 15 Aralık 1950 s.2
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NEZİHE SAYGIN
air, kendisini sevgilisindenayıranın doğa olduğu düşünerek, doğaya sitem
Doğa yüzünden · sevdiğinden ayrılmıştır. Sevgilisinden ayrıJınaktansa,
kopmasını yeğlemektedir.

Ne Olur!
Ne olur yarılsaydı bizi ayıran dağlar
. Ateş saçsaydı sema, tutuş saydı ovalar.
Ne olur kararsaydı gökte bütün ışıklar
Bulutlara girseydi leylak renkli ufuklar.
Ne olur eğilseydi diındik duran yamaçlar
Serilseydi yerlere çıplak kollu ağaçlar
Ne olur çekilseydi yerde uzanan raylar
Kabarsaydı nehirler kapansaydı hep yollar
'

Doğmasaydı hasretin karanlık istikbali
Yaşatırdı ruhumu·istikbalin hayali
Yükselirdi göklerde mucize ışıkları
Serpilirdi·gönlümde emel tomurcukları
D'ôfaşin~,;~ydı ruhun hayal denizlerinde
Saadeti bulurdum aydınlık gözlerinde.

4. cilt 10 Ekim 1951 s.2
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Şair. sevgilisinden ayrıldığını. anlatmıştır. Ondan ayrılırken ayrılığın acısını
liyütekten hissetmiştir. Mehtaba bakarak gözyaşı dökmüştür. Gökyüzü sanki hüznü
f?kalpleredoldurmaktadır.
ll:i
Denizde gül renkli ayın yansımasını izlerken aşkı hatırlar. Aşkı hatırlatan bu
limanzara bir çığlık gibi şairin gönlünü yakmıştır.
Artık sıladan ayrılıp gurbet ellere gitme vakti gelmiştir. Şairin gözü arkada kalır.
· · Bekleyenlerini düşünerek ağlamıştır.

f

Ayrılırken
Firakın hüznü mevcud olurken,
Mehtap gözümden yaş gibi akar,
Sema melaliher dem içerken,
Evca kalbimde durmadan kanar.
Deryada gülgün rakseden hale,
Sevda lebindenbuseler alır,
Aşkın nefesimüpki bir nale,
Sanki gönlüme hicran saldırır.
Açılıncayol yad ellerine,
Gözüm arkada dembedem ağlar.
Bülbül.şakırken gurbet illerine,
· · rflmyJ kalbimehasretle dolar.
3.cilt 5 Ocak 1951 s.2
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ff.
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dağlan aşıp

Önüme gerilen sisli dağlar,
Geçip de sılaya varmak istedim,
Hayalimde olan eşsiz çağları
O şirin beldede görmek istedim.
Turnalar alçalır ses verir bana
(Nağme yaz verelim nazlı canana)
Bu asırda misli gelmez cihana.
Sılaya varıp da sormak istedim.
Bu engin hicranlar bitmez mi ola?
Avara şairim düştüm bu yola.
Bakındım dağlarda sağa ve sola,
Bu uzun çileyi deşmek istedim.
3.cilt 28 Ocak 1951 s.2

-V-

9"

~'.\'.'

.. ':.

Şalr ,l'fstek"

isimli şiirde bahsettiği duygulara bu şiirinde de yer vermiştir. Şair
asına kavuşmayı arzulamaktadır.

İsteğim·
-Yine sana ithaf-

Önüme gerilen sisli dağları
Geçip de sılaya varmak istedim
Hayalimde olan eşsiz çağları
O şirin beldede görmek istedim
Turnalar alçalır ses verir bana
"Nağme yaz verelim nazlı canana"
Gelmez bu asırda misli cihana
Sılaya varıp da sormak diledim.
Bu engin hicranlar bitmez mi ola?
Avere şairim düştüm sarp yola
Belendirri dağlarda sağa ve sola
Bu engin çileyi dermekistedim.
4.cilt 17 Haziran 1951 s.2
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SİNAMANSOY
-VI-

Şair, sevgilisiyle geçirdiği o güzel anları andıkça ıstırap çekmiştir. Onun
:özlerinde yeniden aşkın izlerini. bulmak, başım onun dizlerine koyarak ağlamak istiyor.
na kavuşup bu ayrılığın sona ermesini diliyor.

Sesleniş
Beni
Böyle bedbaht eden hep emellerim.
Geldikçe hayale o anlar,
inlerim ...
Sanırım yok sonu bu ıstırabın.
Bırakın
Aşk ateşi ile yanayım bırakın.
Okusam gözlerinde tekrar
Sevgimizin nağmelerini,
Bulsam gözlerinde,
Mazinin tatlı demlerini ...
Başımı
Dayasam dizine,
Ağlasam ...
Kana kana,
Artık-son versem
.,•?' .. ·-~'.':.; '
· .,~ Kalbimdeki hicrana;
Bk nihayete erse
Bu muamma! ...
.·,J

9.cilt 22 Aralık 1953 s.2
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TANBİAY
-VII-

Gurbete giden şair, sevgilisini tekrar görmeyi istiyor. Birbirlerine kavuşmadan
rbet onları ayırmıştır. Şair, bu ayrılığın sevdayı öldürüp öldürmediğini sorar.
Sevgilinin yanağını öpüp, o mutluluğuyla ölmek istiyor.

Ruhum Ayrılırken
-N.R. benzetiş-

Cananı görmek istiyorum ..
O kıpkızıl yanağında cananın,
İz bırakıp ölmek istiyorum.
Cananı görmek istiyorum.
Sevgilim gitti, gitti gurbete ...
Erdi mi sorarım aşkımız nihayete?
Katlandı mı gönlüm bu hidayete?
Kaçtın! .. Daha kavuşmadan biz saadete.
Orada ... Gittiğin alev diyarda
Tekrar murada ermek istiyorum: ..
Cananı görmek istiyorum,
Cananı görmek istiyorum.

I.cilt 18 Nisan 1950 s.3
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DUYGUSALLIK
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J.H.RENGİN
-!-

Şair, gece ile sohbet etmektedir. Gece, onun dert ortağıdır. Derdini ona anlatıp
;özyaşı dökmektedir. Şairin derdi sadece sevgilisi veya ayrılık değildir. O, içli bir
apıya sahip olduğu için hüzünlüdür.

Gece ile Başbaşa
Uzat bana elini geldim sırdaşım gece,
Akıtayım yaşlarımı kucağında gizlice;
Duyurayım sana da kırık kalbin sesini
Bil ki onun varlığı oldu bana bilmece.
Sensin benim tesellim, sensin benim yoldaşım;
Sen itimat et bana kalsın kolunda başım
Bu sessizlik içinde bu ızdırap yolunda,
Bitsin bu gamlı ömrün; dinsin artık göz yaşım.
Sanma ki hicran için yükselen bu feryatlar,
Sanma ki canan için çekilen ızdıraplar;
Şimdi gamlı gönlümün yalnız kahra mıdır
Yeşil yapraklar kaplı hayaller, hatıralar.
4.cilt 23 Eylül 1951 s.2

KEMAL H. ZEYBEKOGLU
-IIŞair, baharın verdiği coşkuluğu baharın sonunda da duyduğunu anlatmıştır.

Bahar Sonunda
Duyguların izi izinden izedir
Bir kalbin çığırı hayat tezidir,
Gönüller neşesi bizden bizedir;
Gonceler açıldı bahar sonunda ...
Bekleyiş bekleyiş kalbimin sesi
Saadet mevhumu hayat beldesi
Nice hakikatın ölmez neşesi,
Sarmış gönülleri bahar sonunda.
2.cilt 23 Ağustos 1950 s.3
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ô.Z.KIVILCIM
-IIIBahar

mevsiminde sadece tabiat değil, insanlar da canlanır. Şair bu mevsimde

ert, keder, yerini neş' eve mutluluğa bıraktığım anlatmıştır.

Bahar ve Arzu
Bahar bahçelerinde her renkten çiçek açar,
Her yerde keder diner, neş'e, saadet uçar.
Gönüllerde bir sevinç coşar, titreşir, hisler,
Akşamla ufuklara iner hulyalı sisler.
Harelenir ışıklar mehtap çiçekler derer,
Aşk, ızdırap yerine neş' e, saadet bezer.
Bahar bahçelerini başıma çelenk taksam,
Ve ışıklar içinde aydın yollara baksam\ ...

3.cilt 30 Kasım 1950 s.2

-IV-

Şair bahar mevsiminin, canlılar üzerinde bıraktığı etkileri anlatmıştır. Y aşanı bu
ayda güzelliklerle dolar, Tabiattaki güzellikler insan ruhuna da yansır. Baharda,
aşıkların kalplerine neş' eve ümit ile dolduğunu söylemiştir.
',,,,,;,
·.··~, .....

Yaşamak Ne Kadar Hoş!
Yaşamak ne kadar hoş bahar olunca,
Gönüllere aşk, kalblere haz dolunca.
Pervasız yaşar güzel hayat boyunca,
Saadetin rengine mehtap uyunca\
Bir ömür ki bahar gibi ışık ve renk,
Örüyor periler bak, her ömre çelenk.
Şu diyardan ne tatlı çıkıyor ahenk\
Hayat öyle güzel ki tabiata denk.
Yaşamak ne kadar hoş bahar olunca,
Gönüllere aşk, kalblere haz dolunca.

3.cilt 15 Aralık 1950 s.2
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Şair ölen sevgilisini ziyarete gider.. Maziyi anınca sevgilisi aklına gelmiş ve
tağlamaya başlamıştır.Onu ömür boyu unutmayacağım söylemiştir.

r

Gözyaşlarım
Mazinin karanlık yolu önünde
Uyandı sevgilim gözleri yaşlı.
Teselli arardı gönlü ölümde
Yürürken bir yolda hep çakıl taşlı.
Yaran yalnız benim, ey göçen melek! ...
Kalbim deniz gibi heran köpüklü.
İmkansızdır senin için ölmemek
Nefesim alevden hicranla yüklü.
Mezarlık kalbime beş on damla yaş
Gömüldü o hayal, hatıralarla.
Şimdi gözyaşlarım hakiki yoldaş,
Yükselir bağrımda hıçkırıklarla ...
4.cilt 3 Ekim 1951 s.2

ÖZKAN DERVİŞ YOGURTCUOGLU
-V.\I- ,,, · ··,,
.

·._
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Şair sahilde sevgilisini beklerken tabiatın güzelliğini izlemiştir. Güneşin batışını
seyrederken hayallere dalar. Dalgaların sevgilisini getireceğini zannederek bekler.
Akşamın kızıllığı yerini, kül rengi bulutlara bırakmıştır. Gece olmaya başlar. Sevgilisini
getirecek olan dalgalar da yavaş yavaş uzaklaşmıştır. Dalgaların da uzaklaşmasıyla
· _beklediği sevgilisinin gelmeyeceğini anlamıştır.

Beklerken
Güneş al renklerini emzirirken engine
Gözümde hatıralar döner akşam rengine,
Ruhum bir başka ilin ufuklarına dalar. ..
Beklerim yadellerden gelecek sevgilimi,
Gül renkli ufuklarda ne yelkenli ne gemi,
Uzaklardan
sahile kadar mahsun dalgalar ...
,
Boz renkli bulutlar kaybolur perde perde,
Sevgilimibeklerken, bu tenha sahillerde
Son defa uzaklaşır gibidir dalgalar. ..
3.cilt 11 Şubat 1951 s.2
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-VIISıkılan şair, bahçede yürüyüşe çıkar. Çağlayanların sesini duyar. Bahçede nar
cıçegıne, gelecekte mutlu olupolamayacağım sorar. Ne kadar dolaşırsa dolaşsın, içinde
ateşin sönmeyerek sonsuza kadar yanacağınıanlatmıştır.

Ezeli Meşalem
Sonbaharda ruhuma bir gün gıda aradım
Çıktım bağa bahçeye yürüdüm adım adım.
Ta uzaktan duyduğum bir çağlayan sesiyle
Gezdim bağı bahçeyi hasret düşüncesiyle
Dikenli bir fidanda gördüğüm çiçek nardı
Kopardım onu yalnız, açamadım kanardı.
Gelecek mesut günü ona sordum anarak,
Ezeli meşalemle ebediyen yanarak. ..
3.cilt 24 Şubat 1951 s.2
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İSMAİL SAFA ENGİN
Gece av bulmak iyin 10\aşan tilki, bk şey bulamadan inine dönerken bir horozun
' duyar. Tilkinin ·geldiğini gören horoz ağaca çıkar. Tilki her zamanki kurnazlığıyla
kandırmaya çalışır. Onu aşağıya sabah namazı kılmaya çağırır. Tilkinin oyununa
ayan horoz ona oyun oynayarak, "sen uyuyan imamı kaldır, ben inerim", der.
da köpeği gören tilki oyunu anlar ve "abdestim bozuldu", diyerek oradan kaçar.

Tilki ile Horoz
Bir tilki bütün gece köyden köye dolaşır
Bir lokma av bulamaz fakat sabah yaklaşır
İnine dönme vakti bir horozun sesini
İşiterek usulca ta yanına yaklaşır.
Avluda bir sessizlik tavuklar kümesinde
Horoz kanat çırparken ağacın tepesinde
Tilki der horoz kardeş nafile etme telaş
Civcivlerle piliçler tatlı esnemesinde.
Namaz vakti geçiyor in güzelim beraber
Şurda toplu bir sabah namazı kılalım der
Horoz ben inmekteyim bak şu yatan imamı
Sen uyandır gelirim diye gür sesle öter.

•ıt/

Tilki iri köpeği görünce işi anlar
Bakar ki köpekte de biraz kımıldanış var
H9rozun seslerine hiç aldırış etmeden
.,, Stis abdestim bozuldu der de durmadan kaçar.

3.cilt23 Nisan 1951 s.2
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-Ikibrit çeşitleri anlatılmıştır. En ıyı kibritin Türkiye kibritini olduğu

Kibrit
Ah o kibrit, o kibrit
Bir yakayım deyince
Hemen elimi yakarım
Çeşitleri var mübareğin
Atlı, insanlı, develi, Ay, Yıldızlı,
Daha neler neler
Hepsi de Karabaşlı
Yan tarafları kara ... Hep· kara
En iyi kibrit yine
Türkiye'nin kibritidir.
9. cilt 22 Aralık 1953 s. 2

LAMİA AYITKAN
-IIŞş,i.r" . Ankara' da Ulus meydanındaki bir fotoğrafçının camekanındaki bir resimle
konuşur. R;simdeki kişi halinden, çok mutludur. Hayatın zorluklarına aldırmayan resme
şair gıpta ile bakmaktadır.

Bir Portreyle Hasbıhal
Yerini beğenirim arkadaş;
Hani; Ulus meydanında,
Heykele bakar,
Bir resimci: tabelasında
"Foto Spor" yazar.
Seni hep orda görürüm,
İyi tanırım hem de.
Kalbe sokulan bir halin var,
Gözlerinde; hayatı hoş gören
Bir bakış var. ,,ı
Metelik vermiyorsun cihana
Alfalı bilir; sevda da çekmiyorsun.
Keder bir yana, ben bir yana diyorsun.
Gülüp duruyorsun.
303

Rahatın iyi olmalı hani;
O· cam mekan içinde
Taht' a oturmuş gibi;
Gıpta ediyorum sana doğrusu
Seyredersin dünya ahvalini ...

3. cilt 30 Kasım 1950 s.2

SEMİHA TÜRKSEVER
-III-

Şair bir yaşındaki kedisini anlatır. Diğer kedilerde olan özellikler bu kedide de

örülmektedir.

Kedim
Çok cicidir benim kedim,
Bu yıl henüz bir yaşında.
Soğuklara dayanamaz,
Mırıldar soba başında.
Ufak bir fıkırdı duysa,
Kulakları dik dik olur.
Hele fare cik cik etse,
Onu hemen arar, bulur.
Ôçan sinekleri tutar
O pek aman bir avcıdır.
Yanına kimseyi sokmaz.
inatçıdır, kavgacıdır.

3.cilt 23 Nisan 1951 s.2
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HÜSEYİN HASAN
-IV-

Şair, hayattan memnun değildir. Bu yüzden mutsuzdur. Hayatta mutluluğun bir

riı.ucize olduğuna inanmaktadır.
Zor durumda olan birine yardım edenin, zorlukları aşarak başarıya ulaşanların
mutlu olduğunu söylemiştir. Bu insanların yaptıkları iyiliklerden dolayı mutluluğu hak
ettiklerini anlatmıştır.

Hayat ve Ben!
Hayatım yaşıyor bir dem vurarak
Günlerim geçiyor zevksiz olarak
Hayat zevkini mucize sanarak
Soluyor hayatım hüzün duyarak. ..
Kimlerdir hayatın sırrını bilen,
Mes'ut mu birinin yaşını silen
Müşkili yenerken tüyü irkilen
Onlardır dünyada daim sevilen.
Zevk midir hayatın istenen şeyi,
Olmalı merhamet müşkilin beyi ...
Bilesin ızdırap veren her şeyi.
İşte o zamanda yaşarsın iyi.

4. cilt 12 Ağustos 1951 s.2
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HÜSEYİN S. ALTAYLI
-V-

Şair karanlık gecede bir mezarlığın tasvirini yapmıştır '. Köpeklerle kurtların
esleri duyulur. Servi ağaçlarından. ve diğer özelliklerden uzakta bir mezarlık olduğu
·· aşılır. Ölülerin dirilerek ayin yaptıklarım anlatmıştır.

Mezarlıkta Bir Gece
Pekkaranlık bir gece etrafta ses seda yok
Bu karanlık gökte tek bir yıldız bile yok
Karanlıklar içinde ince bir şerit gibi
Uzanır mezarlığın daracık ince yolu
Uzaklardan duyulur köpeklerin sesleri
Bazan buna katılır kurtların ince sesi
Bu karanlık gecenin içinde görünüyor
Selvilerle süslenmiş ölülerin diyarı
Ayinlerin sesleri duyulur mezarlıktan
Yavaş yavaş çıkar ölüler mezarlardan
Çift çift olup başlarlar birlikte dans etmeğe
İskeletler teker teker rakseder sonra da

• ?ıt~· -,,

Karanlık gecede yapılan eğlenceler
Gecenin korkunçluğunu bir kat daha artırır.
(}ıkınca gökte ay çekilirler mezarlarına
Ay çıkmazsa gökte eğlenirler bütün gece
9.cilt 29 Ekim 1953 s.1

-VI-

Şair denizin yaşantısındaki yerini anlatmıştır. Denizi· beşik, vatan ve mezar
· olarak görmüştür. Denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'yı, denizcilerin önderi
olarak saymıştır.

Deniz Şarkısı
Deniz bizim vatan bizim
Kadırgalar ocağımız
Deniz gibi mezarımız
Sahil boyu durağımız
Deniz bizim her şeyimiz
Dalgaları beşiğimiz
· Fırtınalar eğlencemiz
Barbaros'tur önderimiz:
9.cilt 13 Ekim 1953 s.2
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J.H.RENGİN
-VIIŞiirde hayatın, insanl$fa acımasız bir

oyun oynadığı anlatılmıştır. Hayat bugün
jıüldürürS<ı,. yarın mutlaka ağlatacakl1r. Hayatın insanlara oynadığı bu oyuna şair artık
kaıılllllyactığııu söylemiştir, ömrünü artık yasla geçirmek yerine, yaşanılan anlardan
mutluluk çıkarmaya başlamıştır.

Hayata Kanma
Kalbime doğru giden hülya, ümit yolunda
Dağılmış her tarafa tatlı, kıvrak bir ahenk
Bilmem neler olacak orda hayat sonunda,
Acab sönecekmidir sahip olduğu her renk?
Anladım, zaten hayat hep o menhus sesiyle
Bugün güldürse bile yarın mutlak ağlatır.
İlk önce başlar işe ümitli nefesiyle,
Sonra da kalbleri hep ateşiyle dağlatır.
Hayır inanmam, kanmam, aldanmam sana asla;
Boşuna uğraşma sen dökmek için zehrini
Şimdiye kadar ziyan olan ömrümü yasla
Bırak anlasın şu anda her şeyin değerini.

4.cilt 9 Eylül 1951 s.2

:5.f::~· ••.,,.,

MUSTAFA HÜSEYİN ALTINTAŞ
-VIIIŞair, deniz kenarında otururken bir balıkçının neler yaptığı anlatmıştır. Balıkçı
akşam çıktığı avdan sandalı dolu gelmiştir. Balıkçının balıklarla dolu sandalım
boşaltırken, söylediği türküyü dinlediğini anlatmıştır.

Balıkçı
Ben gazinoda otururken
Ben mayomla denize girerken
Balıkçı da hazırlıyordu sandalını
Balıkçı boşaltıyordu sandalını
Gecenin sessizliğinde ufuktan
Yükseliyordu balıkçının sesi
Hep geliyordu kulağıma
Balıkçının Av Türküsü.

9.cilt 5 Ocak 1954 s.2
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-IXŞair, bir kış günü ateşin başında Kıbrıs şarkılarını çalıp söyleyen gençlerden söz
etmiştir. Sıcak bir yaz gününde vatanından ayn olmasına rağmen o kış gününde
duyduğu ezgileri hatırlamıştır.

İşte Bir Hayat
Bir kış günüydü üşüyordum.
Yollar çok sessizdi.
Ufukta bir ateş vardı
Etrafında Kıbrıs delikanlıları oturmuş
Şarkı söyleyip çalıyorlardı
Çalıyorlardı Kıbrıs havası çalıyorlardı
Söylüyorlardı Kıbrıs kızlarım söylüyorlardı.
Bir sıcak yaz günüydü
Kalabalık denizde yıkanıyordum.
Ufukta bir gemi vardı
İçimde Kıbrıs havası vardı.
Delikanlılar oturmuştu.
Şarkı söyleyip çalıyorlardı.
Çalıyorlardı Kıbrıs havası çalıyorlardı
Söylüyorlardı
Söylüyorlardı Kıbrıs kızlarım söylüyorlardı.
9.cilt 29 Aralık 1953 s.2
' :(:,.: ~-::ı
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TURGUTAVKIRAN

-x~
Şair hayata dair görüşlerini anlatmıştır, Hayat, kısa ve gelip geçicidir, Bu kısa
difünininçok iyi değerlendirilınesigerektiğini söylemiştir,
Hayat beşikten mezara kadar zorluklarla doludur, İşte bu zorluklar karşısında
şair. yılmadan, kararlılıkla direnmek insanları başarıya götüren en büyük sır olduğunu

:zaınan

anlatmıştır.

Hayat
Dünya gençten gencedir, zamana uymak gerek.
Asırlarca yaşansa, denilir yine azdır;
Bir kapıdan girip de, diğerinden geçerek;
Hayat zevkini tatmak, şiirle bana hazdır.
Ne kadar hoştur hayat, tam birleşmiş hislerle,
Zevkine doyum olmaz, meyvası bol ağacın;
Cıvıldasın veletler, sevinç dolu seslerle,
Bırakırsın cihanda tek içini hayattır.
Vazife mukaddestir, çalış zevktir diyerek,
Doğru yoldan ayrılma, lüzumsuz gönül hatır:
Gençlik çağını yaşa, eğlenerek gülerek,
ihtiyarlık insana ölümü hatırlatır.
". ,., B~şikten başlayarak, ömür boyunca gider,
.·.,., Hayat mücadeledir, yapılır bir çok akın;
Yollar dikenli olsa, demeyin sakın yeter,
Başka sır beklenemez, zevki budur hayattır.

4.cilt 12 Ağustos 1951 s.2
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-XIŞair dağda bir sabah manzarasını tasvir etmiştir. Yamacı sabahın erken
ıatlerinde yoğun bulutlar kaplamıştır. Şair, bu yoğun bulutlan pamuğun gökyüzüne
ağıtılmış hali olarak tasvir etmiştir.
·
Sürüsünü otlatmaya çıkaran çobanın kavalının sesi duyulur. Su doldurmaya
elen .kızlar anlatıhnıştır. Bülbülün şakıması, kekliğin ötüşü ve baykuşun sesi de
uyulan güzellikler arasındadır.
Sonunda gelin yüzlü güneş, pamuk bulutların arasından çıkmıştır.

Dağda Sabah
Yamacı kucaklıyan, çiğ bulutu çok kesif,
Sanki atılmış pamuk, yorganla kaplanmıştı;
Güneş ışığı sönük, ceylan olunmaz keşif,
Çağlayanın başına, tasasız yaslanmıştı.
Çoban kaval çalıyor, sürü seferber olmuş,
Koyunlar yayılıyor, otlak yayla yerlere;
Pınara varan kızın, desdi bakracı dolmuş,
Kuğu kuşun ötüşü, bedel olmuş Neyillere.
Pek hafiften duyulur, bülbülün şakrak sesi,
Aşkını anlatıyor, sihirli nağmelerde;
Avcılar kovalıyor, kekliğin dar nefesi,
Baykuşa mukaddermiş, hayat viranelerde.
Yükseliyor ufuktan, tay gibi-şahlanmıştı,
Kainatı ağartan, gelin yüzlü bir güneş;
Tatlı bakışlarını, kalbine saklamıştı,
Sadık h~yat yoldaşım, münis ruhlu eşsiz eş.
-~t...

\/1

4 cilt 26Ağustos 1951 s.2
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Ö.Z.KIVILCIM
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-~Şiirde Divan edebiyatının vazgeçilmez mazmunlarından, aşkı temsil eden "gül
te bülbül" anlatılmıştır.
"Gül ile bülbülün aşkları dillere destandır. Gül, bülbülün sevgilisidir. Aşık da
denen gül karşısında şakıyıp duran bir bülbüldür."302
Bu şiirde de gülle bülbülün aşkları hikaye edilmiştir. Gülün boynu bükülmüş,
gülden mahrum kalmıştır. Bülbülün gülsüz olamayacağı anlatılır. Bülbül sus pus
Çünkü sevgilisi sonbaharın gelmesiyle solmaya başlamıştır. Sonbaharla
nırnxıe gülle bülbülün.aşkları da son bulduğunu
anlatmıştır.
•i

Gül Bülbül
Neden bugün sararmış boynu bükülmüş gülün?
Neden mahrum kalmış gül şakısından bülbülün?
Nerde bülbülün gülü, gülün bülbülü nerde?
Gülsüz münkün rnü bülbül, şakısın başka yerde?
Bülbül şakımaz oldu gülü soluyor diye
Hayat ışıksız kaldı güneş soluyor diye
Akşam karanlık oldu mehtap doğmuyor diye,
Renksiz kaldı tabiat aşık göçüyor diye.
3.cilt 23 Kasım 1950 s.2

-II-

:.':f•.:

ayında çiçeklerden ve kuş cıvıltılarından mahrum kalınmıştır. Aşk
ijvcıu...,ı;;:;ı, bahar ayını yaşarken, sonbahara dönmüştür.
Aşıkların mevsimi olan baharı aşıklar hasretle arar. Şair, bahar bitmiş olsa bile
gilisinin aşkı gönlünde bitmeyecek bir bahar olduğunu söylemiştir.

Eyyam-ı Nevbahar
Baharın ezharı melal içinde,
Kuşların sesinden bivaye kalmış.
Esrar vardır bu gün aşk bahçesinde,
Eyyam-ı nevbahar hazana dönmüş.
Hamuşane ağlar rengarenk ezhar,
Şebnem gibi titrer lehinde encüm.
Aşık nevbaharı hasretle arar,
Sönse de nevbahar ayındır gönlüm!
3.cilt 29 Aralık 1950 s.2

IskenderPala,AnsiklqpedikDivan
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Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1995, s.156.
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AHMET BAYÜLGEN

-1-

Şiir İstiklal Partisi'nin ve İstiklal gazetesinin sahibi Necati Özkan'a ithafen
yazılmıştır. Şair, önderleri Necati Özkan olduğu müddetçe Kıbrıs'ın refah içinde
olacağını anlatmıştır. Ayrıca Necati Özkan'ın yardımseverliğinden de söz etmiştir.
Ktbrıs'taki tarihi eserler, Kıbrıs'ın Anavatan'm ayrılmaz bir parçası olduğunun
belgesidir. Bu gerçeği bilmeyenlere hatırlatmıştır .

.,

Leymosun Yolunda ...
Önderleri kaldıkça muhakkak Necati
Elbette ki Kıbrıs bulacak feyzü Necati.
Kalbinde vatan sevgisi azmindeki kudret
Kıbrıslılara yad ediyor şüle-i nusret
Kıbrıs vatanın parçasıdır her köşesile
Mektepleri, camileri, Türk abidesile.
1. cilt 30 Ekim 1949 s.4

B. H. HAKSEVER
-11-

Şiir, Özker,yusuf Kahvecioğlu'na ithafen yazılmıştır. Şair, şiirde bir arada olan
insanların.\ zaftiaiıla" ayrı düştükleri anlatmıştır. Bu şiiri, arkadaşına bir hatıra olarak
yazmıştır. Arkadaşından bu şiiri okudukça kendisini anmasını dilemiştir.

Zaman Zamanı Saklar
-Özer Yusuf Kahvecioğlu-

Hepimiz de bir yana gideceğiz değil mi?
Öyle memnun olurum bilir misin kardeşim;
Eğer bu küçük şiir hatırlatırsa beni
Aradan günler geçer ölmez hiç hatıralar;
Tek bir kelime hazan bir anı hatırlatır
Bilir misin kardeşim zaman zamanı saklar.
9.cilt 27 Eylül 1953 s.2
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CEMAL YÜKSEL

.-111Şiir, İstiklal Partisi ve İstik/dl

gazetesinin sahibi Necati özkan'a ithafen
yazı}mıştır. Necati Ozkan sayesinde Kıbrıs Türkü öksüzlüğünü unutmuştur. O,
düşünceleriyle Türk ateşini alevlendirmiştir. Kıbrıslı Türklerin tek koruyucusu olarak O,
Şair, Necati Ozkan'dan yardım elini bu milletten eksik etmemesini diliyor.
görülmüştür.

Gençler, onun izinden. yürümeye ant içtiğini anlatmıştır.
Büyük Öncümüz Necati Özkan'a

Al sancağın ufkunda alev gibi gözlerin,
Bir yıldırım kadar kudretlidir sözlerin,
Coşturuyor Türk'ün Kıbns'taki varlığını,
Unutuyoruz seninle öksüzlüğü gamını.
Önümüzdesin, başımızda bir taçsın sen,
Kalbimizde yaşayan bir varlıksın sen,
İçimizde yanan ateşi söndüren sen,
Bu adada Türklüğü yükseltecek sen.
Bağrımızdan koptun, her zaman ufkumuzdasın,
Yanarken içimizde yalınız sen varsın.
Kalbimizde bir güneş, her davanın öncüsü,
...., K:ıbns Türkü'nün yalınız sensin bekçisi.
Gençlik seninle, senin izinde,
Kıbrıs Türkü'nün ateşi sesinde.
Uzat elini koruyuver bizi,
And içtik yürümek için izinde.

1. cilt 30 Ekim 1949 s. 4
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KAMİL BOZDAG

-1-

Şair, Kore'ye giden Türk askerlerinin kazandığı zaferle gurur duymuştur.
Türkler tarih boyunca zaferlere imza atmışlardır. Bu savaş da: bir zaferle sonuçlanmıştır.
Bu savaşla şair yaşanılan o şanlı savaşları hatırlamıştır.
Türkiye, Türk askerlerinin zafer haberleri ile gururlanmıştır.

Şair, Allah'tan bu

şanlı orduyu korumasını diliyor.

Kore'nin Aslanları
Kabardı yine göğsüm, yükseldi yine başım
Yine aktı gözümden gururla sevinç yaşım ...
Yine doğdu tarihim, güneş gibi tepeden
Yine şahane vasfım, şaha kalktı Kore'den ...
Çanakkalem canlandı, Sakaryam ele geldi
Estergan'la, Plevne, Niğbolu dile geldi
Mohaç'ın ruhu yandı yada geldi o Varna
Fatih, Yavuz, Alparslan çarpışmada düşmanla ...
Göklere ışık veren süngü destan yazıyor
Kat, kat katmer düşmanın mezarını kazıyor.
Kuşatmadan eriyor Türk Gücü'nün elinde
Eğiliyor dik başlar, diz çöküyor önünde.
•

1:>

0

Mihlanıyor yerinde çivi gibi yüz binler,
Alıyor ilk dersini Türk Mehmed'inden Çinler.
Harika denilmiyor, küçülür diye vasfı
Mevziler görünür Türk kanlı, Türk erinden ...
Tatmakta bütün dünya bin zevkle er cengini
Görmekte emniyetin Türk' e olan rengini
Bulmakta huzurunu, ümidini bir cihan
Seninle müftehirdir, gurur duymakta Vatan ...
Duynaktayız her dilden yarattığın şanları
Allah sizi korusun Kore'nin aslanları.

4. cilt 2 Haziran 1951 s.2
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" ÖZKAN DERVİŞ YOGURTCUOGLU
-IIKore Savaşı'na giden Türk askerlerine ithafen yazılmış bir şiirdir. Türkler tarihte
ek çok savaşta zaferler elde etmiştir. Şair, zaferleri kazandıran kılıcın bu savaşta da
Iürklere yoldaş olup, zafer kazandırmasını istiyor. Bu zafer sırasında kendisi de orda
ılmayı arzuluyor.

Kore'deki Türk Kılıcına
Her savaşta bana yoldaş kılıncım
O ne vakur duruş ne yaman gurur
Baktıkça içimde tutuşur hıncım
Alevi başımı sarar kavurur...
Tarihte pek şanlı şerefin ünün
Onu sona kadar yaşatacağım,
Elbet bir gün zafer denen düğünün
Tadını seninle ben tadacağım...
Bir demir bilekle kavrayıp seni
Hududdan hududa koşasım gelir
Duyunca zaferin çılgın sesini
Benim de Kore'ye koşasım gelir...
4.cilt 2 Haziran 1951 s.3
;::t-.-:
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-1Atatürk'ün öğütleri Türkleri doğru yola ulaştırmaktadır.
Kıbrıs Türk gençlerine anlatarak nasihat vermiştir.

Şair, bu gerçekleri

Kıbrıs Türk Gençliğine İthaf
Her şeyi yalnız bekle,
Herkesten önce güven kendine.

Dayan başarırsın düşünme öyle;
İnan, Atatürk'ün öğütlerine.
I.cılt 30 Ekim 194Ç} s.4

J. H. RENGİN
-11Düşmanlar aralarında topraklarımızı paylaşırlarken Atatürk, Anadolu'da vatan
savunması için destek arayışlarındaydı. İnançla savaş zafer kazanılmış ve Cumhuriyet
ilan edilmiştir.
Şair, Kıbrıs Türklerinin uzakta olsa bile Anavatan'dan gelen bu haberle
sevindiklerini belirtmiştir. Çünkü Anavatan, Kıbrıs Türkleri için bir yuvadır.

Cfımhuriyet
Yirmi sekiz yıl önce yükselen ulu bir ses
Koca Cumhuriyet müjdeledi Vatana
Ey hürriyet rüzgarı, daima durmadan es
Bizden selamlar götür o mukaddes Atana
İstibdat. bulutları kapamışkerı her yeri
Ata'm bir güneş gibi parladı ufüktan
Paylaşırken düşmanlar gizlice öz Vatanı
O, kuvvet topluyordu onlardan çok uzakta.

ı

Gönlü iman, gözleri ümit dolu olarak
Mehmede önder oldu geçtiler iş başına
Son damla kana kadar azimle savaşarak
Vatanı getirdiler Cumhuriyet çağına.
Şimdi bizler mesuduz uzakta olsak bile
Çünkü Anadolu bizim en mukaddes yuvamız
Ta gönlümüzden kopan azimli bir ses ile
Haykırıyoruz ruhun şad olsun, Ey Ata'mız.
5.cilt 29 Ekim 1951 ız
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-III. Osmanlı devletinin son dönemlerinde ülke çok zor bir durumdaydı. Şair, milleti
kurtaracak birilerinin çıkıp çıkmayacağını sorar.
Bu karanlık günlerde yurdun üzerinde güneş Mustafa Kemal doğmuştur.
Mustafa Kemal, güneş ışıklarınıdünyaya yaydığı gibi yurda Cumhuriyeti yaymıştır.
Şair, Kıbrıslı Türkler de Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesini örnek
alarak bağımsızlıklarınıkazanmak istediklerini belirtmiştir.

Cumhuriyet
Padişahlar devrinde yıkılmışbu millet,
Her yerde vardı matem, her yerde vardı zillet.
Bu milleti zindandan yok mudur kurtaracak?
Yok mudur yaşatacak, yok mudur parlatacak?
O zamanlar ufukta bir parlak güneş doğdu.
Bu parlak güneşe Yıldızlar da eş oldu.
Bu güneş öyleydi ki ortalığa nur saçtı
Bu güneş öyleydi ki yeni bir devir açtı.
Bu güneş alevlenip Cumhuriyeti yaydı
Cumhuriyet nur saçan sanki parlak bir aydı.
Cumhuriyette vardır milliyetlehürriyet
Yaşasın Türk milleti!Yaşasın Cumhuriyet.
Bizler de istiyoruz kavuşmak hürriyete
jstiyortiz bu aşkla varmak ebediyete
·çünkü Türklük dünyası baştan başa hürriyet
Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet.
5.cilt 29 Ekim 1951 s.2

"Padişahlar devrinde yıkılmışbu millet,
Her yerde vardı matem, her yerde vardı zillet.
Bu milleti zindandan yok mudur kurtaracak?
Yok mudur yaşatacak, yok mudur parlatacak?"
Ö.Z.Kıvılcım'ın yukarıdaki "Cumhuriyet" isimli şiiri ile "Vatan Şairi" Namık
Kemal'in "Vatan Mersiyesi" isimli şiirinde aynı konunun işlendiğini görmekteyiz. Her
iki şair, vatanın bu kara bahtını kurtaracak birilerininçıkıp çıkmayacağını sormuştur:
"Ah yaktık ·şu mübarek vatanın her yerini
Saçtık eflake kadar dı'.ldunu ateşlerini
Kapadı gözde olanlar çıkacak gözlerini
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini"303
303

Mehmet Kaplan, İnci Enginün ve Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II, İstanbul Üniversitesi,
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'ÖZKAN DERVİŞ YOGURTCUOGLU
-;IVŞair, doğup büyüdüğü topraklar uğruna canını seve seve verebileceğini
ylemiştir. Vatan, Türk milleti için her şeyden önce gelmektedir. Şair, vatanını
esinden ve canından çok sevmektedir. Hürriyet uğruna savaşmak gerekirse, savaşıp
rut olmak istiyor.

Yeşiladaya
Senin bağrında doğduk senin için ölürüz
Sende biter yasımız sende neşeleniriz
Seni, ana babadan ve candan çok severiz.
Benim aziz vatanım yeşil Kıbrıs'ım benim...
Bağrında filizlenipgöğe yükseleceğim
Seni ellere veremem uğrunda öleceğim
Hürriyet havasını sensin bana emziren
Bu naçiz vücudumu bağrına gömeceğim.
4 cilt 13Mayıs 1951 s.2

TEVFİK FİKRET BEYDOGAN
( -V, YirmLüçtNisanfda Atatürk, bir güneş gibi Samsun'a çıkışmıştır. Onun bu çıkışı
şair, "sarışın baş karanlıklar içindeki ufukları mavilendirdi" olarak tasvir etmiştir.

Günümüz
K harfinde toplandı, yirmi üçünde harfler,
Sarışın baş nihayet, mavilendirdiufku.
Birlik oldu gönüller, bir tek oldu hedefler,
Altı asrın bir güneş, sığdığı büyük gün bu.
3.cilt 23 Nisan 1951 s2
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MUSTAFA HÜSEYİN ALTINTAŞ

Şairin dışında herkes mutludur. Aşk tanrısı Venüs, aşıklar adası Kıbrıs'ta nasıl

nutlu 'ise, şairin sevgilisi Filiz de. o derece mutludur. Şair, sevgilisine "sen gül, ben
.ğlarım",diyerek sitemde bulunmuştur.

Venüsler Gülsün, Ben Ağlıyayım!
Şarkı söyleyen deniz,
Şarkı söyleyen yıldızlar
Hep gülüyorlar!
Şehvet Tanrıçası Venüs
Aşıklar adası Kıbrıs'ta
Gülümsüyor sevgilim! .
Gülmeyen bir ben varım
Cümle gülerken
Ey Filiz
Artık sana eştir gülen Venüs
Beraberce gülün
Gülebildiğiniz kadar
Ben ağlayayım
Çünkü kahkahalar
Artık sizindir Filiz!
9.cilt JO Aralık 1953 s.2
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.ir çok sevdiği ninesınm ölümünü anlatmıştır. Sevdiği kişileri teker teker
şair, kendini talihsiz olarak nitelendirir. Ninesinin ve sevdiklerinin ruhlarının
anı diliyor.

Ölüm
Dedeme hasretim yıllardan beri
Rüya diyordun gördüm dedemi
Dedemi, nenemi, hem de dayı
Sizlere malummuşyolculuk nine
Kadıoğlu der ki talihim kötü,
Ninemi kaybettim gözlerim söndü
Dostlarım ağlarken düşmanlar güldü
Ruhunuz şad olsun elveda nine.
9.cilt 22 Aralık 1953 s.2

NECATİA.ORMANOGLU
-11Şair, hastahanede ölüm döşeğindeki bir hastayı anlatmıştır. Hasta, ölüm
ıde Allah'a dua etfuektedir. Hasta, son nefesini şairin kollarında vermiştir.
Hastam
Hastanede bir yatak
Çarşafları kar gibi beyaz
İçinde hastam ediyor Tanrı'ya niyaz
Kapalı gözleri
Sapsarı yüzü
Muztarip nefesler
Daraltıyor göğsünü
Solunda ağlayan ben
Sağında doktor, lamba;
Etrafında hemşireler pervane
Kandilde de yağ bir damla.
Yavasça elimi
Göğsümü çekiyor
Bir öksürük
Ağzında köpük l5aşı, yana düşüyor.
v.cilt 27 Eylül 1953 s.2
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-1Şair, kibirli bir arkadaşını anlatmıştır. Arkadaşını merhametli biri zannederken,
nın taş kalpli biri olduğunu öğrenmiştir.
Onunla geçmişte yaşadıkları günlere lanet okur. Ona karşı kin ve nefret duyar.
rıunlagörüşmek istemediğinibelirtir.

Bir Kalbin Feryadı
İsmet, gurur, şeref, şan yükseltti seni arşa
Ardından koşuldukça kalbin dönmüş bir taşa
O kalbi ki sanmıştımbir merhamet yuvası
Meğer dolu imiş hep zehirle baştan başa.
İzim idin; sen benim bir gençlik yoldaşımdın
Gece rüya, gündüzümde hayal arkadaşımdın.
Şimdi lanet ederim içimdeki saf kalbe
Çünkü arkadaş değil, kalbsiz, hain başımdın.
Şu an kalbim yalnız kin ve nefretle dolu
Belki bana olacak hayat ıztırap yolu
Seni aramayacam, istemeyeceğim asla
Elbet gelir avucuma bir gün ölümün kolu.
Bu bir kalbin feryadı onu iyice dinle
Sanma ki susturursun onu menhus sesinle
Haykıracak durmadan ebediyete kadar
Bütüri''ömrü geçecek sana demekle "inle".
4.cilt JO Ekim 1951 s.2
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Şair ayrıldığı sevgilisinden gelen haberleri duymak istemiyor. Sevgilisi,
affedilemeyecek bir hata yapmıştır. Onu sevmesine rağmen, yapılan o hatadan dolayı
ondan uzak kalmayı tercih etmiştir.
Ondan ayrıldığı için ah edip üzülmeyeceğini söyler. Ona ümit vermediği halde
gelmesinde bir anlam olmadığını, onunla konuşacak hiçbir şeyin kalmadığını
· anlatmıştır.
İstemem
Bilki yavrum istemem gelse de senden haber,
Affetmek elde değil yalvarsan bile bana.
Bürüyorken ruhumu her an bin türlü keder
Gönlüm razı olacak benden uzak kalmana.
Ah ederimi of derim, zannetme senin için
Kalbime gir demedim, yanaşıyorsun niçin?
Sakın ha gelme gülüm, sana yok hiç bir sözüm
Dünyada bile artık, inan kalmadı gözüm.
Ne siyah gözlerinin rengine yanıyorum
O büyük aşkı anıp ne de·kalbimacıyor
Görmesem tekrar diye her an sızlanıyorum
t., ~u4um bil ki senden de sevgindende kaçıyor.
3.cilt 4 Şubat 1951 s.2
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Şair kış mevsiIIlindeher{arafinkarlarla örtülü, tabiatın da bu beyaz örtü altında
uykuda olduğunu anlatıpıştır. insanlarda hareketlilik görülmediği gibi ırmaklar, nehirler
ve.. çağlayanlar. buz tutar.
Baharın gelmesiyle uyuyan tabiat uykudan uyanır. Buz tutan ırmaklar, nehirler
ve çağlayanlar çözülür. Buzların erimesiyle su seviyesi yükselir ve taşkınlar yaşanır.
Şair her şeyde bir canlılıkgörülmeye başladığınıanlatmıştır.

~a

Kıştan Bahara
Kışta herşey beyaz, ağaçlar beyaz
Her taraftan eser soğuk bin poyraz
Beyaz karlarla örtülür tabiat
İnsanlarda faal görünmez hayat
Irmaklar hep donar akmaz olurlar
Nehirler bir dahataşmaz olurlar
Çağlayanırmaklar çoğalmaz olur
Donar her şey donar kaskatı olur
Gelincebahar çözülüp hep sular
Beraber akmağa hepsinde başlar
Hep ırmaklar akar dereler taşar
Faal olur her şey ırmaklar çağlar

.
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9.cilt 24 Kasım 1953 s.2
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ffievsiminde tabiatın uykusundan uyanması gibi insanlarda da bir
ınluk göriildüğünü anlatmıştır.
Şair,bugüzel bahar gününücennetten bir gün gibi görmektedir. Baharın tazeliği
şin doğmasıyla daha da belirginleşmiştir. Yaşadığı bu bahar mevsimini hayatında
ımamıştır.

BirBahar Sabahında
Sabah güneş doğarken ufuklar pembelendi
Ağaç ve çiçeklere gökten çiğler elendi.
Kuşlar tatlı sesiyle ötüştü; neşelendi,
Ve nihayet, tabiat uykusundan uyandı.
Güneş yükseldikçe bir taze hayat yayıldı.
Serin bir yel estikçe sular hazdan bayıldı.
Ne tatlı o hatıra! Sulha can veren yıldı.
Gönlüm o gün cenneti yere iniyor sandı.
Ne güzel şey, saadet sevinciyle ağlamak!
Gönlümü ilahı bir sevgiyle bağlamak!
Taptaze arzularım toplandı yumak yumak,
Ve kanım, öyle ılık; damarlarım da yandı.
2.cilt 3 Mayıs 1950 s. 3

MUSTAFA HÜSEYİN ALTINTAŞ
-IIIŞair gecenin tasvirini yapmıştır. Geceler karanlık ve sessizdir. Gecelerin yol
ericileri ise; ayla yıldızların olduğunu anlatmıştır.

Gece
Her karanlık sessiz
Gökte ay ve yıldızlar
Yerler sessiz, yollar sessiz,
Gece ... Gece
Karlı dağlar görünmüyor
Mavi hava, mavi deniz
Yalnız gökte ay ve yıldızlar
Gece ... Gecee,
9.cilt 15 Aralık 1953 s.2
332

RIZA PULAT
-IVŞair güneyde yaşanan baharın çok farklı ve çok güzel olduğunu anlatmıştır.
Güneyde Bahar
Bir başka bahardır Güneyde bahar,
Tatmadım bu şiiri asla bir elde.
Akdeniz ufkundan esen bu yelde,
Saf, sedef köpüklü çocukluğum var,
Bir başka bahardır Güneyde bahar.
Şu billur sabaha serpilen ötüş,
Şu güneş yağmuru som altın saçlar,
Şu çiçek dudaklı gelin ağaçlar;
Gülerek der gibi kollarıma düş;
Şu billur sabaha serpilen ötüş.
Şu akşam ufkunun menekşe rengi,
Şu sonsuz hülyası ilk masalların
N erde var üstünde nefti dalların;
Böyle bir gecenin altın hevengi,
Şu akşam ufkunun menekşe rengi.
Şu kendi ıtrıyle mest olan mevsim,
Şu yollar boyunca ötüşlü zaman,
Duyulur gibidir her saat, her an;
Narlı bahçelerde çocukluk sesim,
Şu kendi ıtriyle mest olan mevsim.
Bir başka bahardır Güneyde bahar,
Tatmadım bu şi'ri asla bir elde
Akdeniz ufkundan esen bu yelde,
Saf, sedef köpüklü çocukluğum var;
Bir başka bahardır Güneyde bahar.

((Ji

l.cilt 24 Ocakl950 s.3
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VATAN ÖZLEMİ
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FATMAÜLKER
Şair serin bir akşamda havuz başında ördekleri izleyen anne ile çocuğunu
anlatmıştır. Anne ördekleri izlerken, Anavatan'a duyduğu özlemi su yüzüne çıkmıştır.
Ada'nın Anavatan'ın bir parçası olduğunu düşünerek burayı da vatanı olarak kabul
etmiştir.
Havuzlar ...
Ne güzel sular akıyor şırıl şırıl
Rengarenk elektrik yanıyor pırıl pırıl
Havuz başındayız yavrum
Yüzüyor sürülerle ördekler
Bu serin Lefkoşa akşamında
Bir şarkı geliyor uzaklardan
Kucak kucak ümit
Kucak kucak arzular
Akıyor sular ...
Havuzlarda yüzüyor ördekler
Fakat ne yazık ki yavrum
Biraz sonra hepsi de
Uykuya gidecekler ...
Meğer ne güzel yerlere gelmişim ben
Farkında değilim ne kadar
Uzaklardayım güzel memleketimden
Ama ne çıkar uzak da olsun
içim hasfet ve ümit dolu,
Her Kıbrıs Türkü' nün kalbinde
Yaşıyor Anadolu
Havuzlar sular pırıl pırıl
Kalbimde şimdi bir sevgili
Bir başka arzu vardı: Kıbrıs
Uzak olsam da vatanımdan
Şimdi gam yemem
Çünkü bu şirin ada
Bir parçadır anayurttan
Kıbrıs bana vatandır.

,.

6.cilt 5 Temmuz 1952 s.2
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SONUÇ
Kıbrıs Türkü kendisini hiçbir zaman Türkiye'den ayrı görmemiştir. Kıbrıslı
Türkler kendilerini gerek hissi ve gerekse jeolojik olarak Türkiye'nin devamı olarak
benimsemiştir. Ada, 1923 yılında imzalanan Lozan anlaşmasıyla İngilizlere verilir.
Kıbrıslılar müstemleke yönetiminde kendilerini çok yalnız hissetmiştir. Şiirlerde bu
yalnızlıklarını dile getirmişlerdir. Şiirlerde kendilerini zor durumda olan bir evlada,
Türkiye'yi ise şefkatli bir anneye benzetmişlerdir. Ayrıca Türkiye "Anavatan", Kıbrıs
ise "Yavruvatan" olarak görülmüştür.
Şairler vatan olarak Türkiye'yi benimsemişlerdir. Bu nedenle de vatan hasretini
şiirlerinde sıkça dile getirmişlerdir. Kıbrıs Türkiye'ye o kadar yakındır ki, bulutsuz
günlerde Kıbrıs kıyılarından Toros dağları görülebilir. Şairler Toros dağlarına bakıp
hasretle iç çekmektedir.
İmzalanan Lozan anlaşmasıyla Kıbrıslı Türkler kendi kaderlerine terk
edilmemiştir. Türkiye onları koruyup kollamıştır. Baskı döneminde eğitimi ellerine alan
İngilizler gerek Türklerin gerekse Rumların . tarih derslerini müfredattan kaldırmıştır.
Her iki milletin ulusal değerlerini yaşatmaları kısıtlamıştır Bu kısıtlamalar arasında
bayrak çekme, mim günleri kutlamama da gelmekteydi. Tiu kiye Kıbrıs'a öğretmenler
· göndermiştir. Bu öğretmenler hem eğitim vermekteydi, hem de Kıbrıs Türkü'nün mim
duygularını canlı tutmaktaydı. Öğretmenler bayrak çekme yasağının olduğu dönemde
sınıflarda ceplerinden çıkardıkları bayrakları öğrencilerine gizli gizli göstermiş, İstiklal
Marşı'nı sessizce söyletmiş ve Türk tarihini öğretmişlerdir. Böylece İngilizlerin
başlatmış olduğu öz kimliklerindenuzaklaştırma çabalarını önlemeye çalışmışlardır.
Öğretmenlerin topluma etkileri sadece okulla sınırlı
nıamıştır. Öğretmenler ve
Kıbrıs'a görevli olarak gelen edebiyat severler tarafından ş i · geceleri hazırlanır. Bu şiir
geceleri Türkiye konsolosu Hikmet Taşkent desteğiyle Zeki Burdurlu tarafından
hazırlanmıştır. Bu geceler sayesinde Kıbrıslı Türk şair ve yazarlar edebiyat dünyasına
tanıtılmıştır. Ayrıca' Nihat Sami Banarlı, Kıbrıslı şairlerin Ş::, .crinin Yedigün dergisinde
yayımlanmasını sağlamıştır. Böylece Kıbrıslı şairler Türki: e' deki edebiyat çevrelerine
tanıtılmıştır.
İngilizler baskıları azaltınca şairler, özlem duydukları d Ii konulara şiirlerinde yer
'ürklük üzerine yazılmış
vermiştir. Bu dönemde bayrak, Atatürk, milli günler \
şiirlerin fazlalığı görülmektedir. Kıbrıslı şairler milli konul şiirlerde özellikle Mehmet
AkifErsoy'un şiirlerindenetkilenmişlerdir.
Ayrıca Kıbrıs'ın tarihi kahramanlarına da şiirlerde ı asrlamaktayız, Canbulat ve
Bayraktar isimli tarihi kahramanlar şiirlerde işlenen konul · arasında yer almıştır. Bu
konu üzerinde özellikle Özker Yaşın'ın pek çok şiiri bulunmakm dır.
Kıbrıs, mitolojik kahraman Afrodit'in doğduğu top tardır. Afrodit inanışlara
göre, Baf yakınlarında köpükler arasında, midye kabuğu
ı1 çıkan aşk tanrıçasıdır.
Afrodit de Kıbrıslı şairlerin esin kaynağı olmuştur.
Şiirlerin dış yapısına bakacak olursak genellikle hec:· czniyle dörtlükler halinde
yazılmış şiirlerin çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Serl :,:t nazım şekliyle yazılmış
şiirler de bulunmaktadır. Bu şiirlerde serbest nazım şek: ı,. i ıı kullanılması Türkiye'de
cereyan eden Garip akımının tesiriyle olsa gerek. Bal, sairlerin şiirlerinde Garip
akımının izleri görülmektedir. Garip akımından ve Ga · ilerden etkilenen şairler
arasında ilk sırayı Pembe Marmara'ya versek yanlı, yapmış olmayız. Pembe
Marmara'nın şiirinde özellikle Orhan Veli'nin üsı buna benzer özellikler
görülmektedir.
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Son olarak kişisel bir değerlendirme yapmak gerck.r,e bu dönemde pek çok
rin yazıldığı görülmektedir. Şiirlerin çok veya az olma.' edebiyat açısından önemli
r gösterge sayılmamalıdır. Önemli olan şiirlerin g·.
şekil, gerekse içerik
ıkımından edebi özellikler taşımasıdır. Bu çalışmada yu . ,ı «la saydığımız özellikleri
.rlerinde görebildiğimiz şairlerden biri Necla Salih Suplı ı: , Necla Salih Suphi'nin
irlerine bakılacak olursa lirizm, müzikalite, ele aldığı
.ulan bakımından diğer
Liderden sıyrılaraköne geçtiğini söylesek yanlış yapmış oln..ı
xiir yayımlanmıştır. Gerek
Bu kadar kısa bir zamanda gazetede dört yüz kırk
1 dönemlerde(1949-54), gerekse bu dönem sonrasında ycı
lauan gazete ve dergilerde
bakımdan çalışmamızın
im bilir ne kadar çok şiir gün yüzüne çıkmayı bekliyordu,
.yor, aynca çalışmanın
.ıbrıs Türk edebiyatında bir boşluğu doldurmasını
(ıbns Türk edebiyatına
raştırmacılara gazete ve dergi köşelerinde kalmış şiiri
azandırmak için örnek olmasınıtemenni ediyoruz.
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