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ÖNSÖZ

Biyografi; yaşadıkları ve yaptıklarıyla ilgi. çekici olan önemli kişilerin
inceleyen, bu alandaki bütün bilgileri derleyip anlatan yazı türüdür. (1)
Halkbilimi diğer adıyla folklor ise; İngilizce kökenli bir sözcüktür.
İngilizce'de "folk"; halk ve "lore";

bilim demektir. Folklor; halk geleneklerini,

adetlerini, inançlarını, efsanelerini, türkülerini, edebiyatını inceleyen bilimdir. (2)
Medeniyetler çağlar boyu var olmuşlardır. Bir toplumun tarih sayfalarından
silinirken başka toplumların onun yerini aldığı görülmüştür. Yine insanlık tarihi, bir
toplumun bugünlere kadar, taşındığına da şahitlik yapmıştır. Toplumlar siyasi
yapıları, sosyal ve kültür yaşayışlarıyla bu dünyada iz bırakmaktadırlar. Küçücük bir
etnik grubun şarkısıyla, oyunuyla kullandığı müzik aletleriyle bir farklılığı
olabilmektedir. Ekinini biçerken kullandığı alet ve edavatta farklılık veya başka
topluluklarla benzerlikler olabilir. O grubun kendine ait efsaneleri, sözlü veya yazılı
edebiyat ürünleri bulunabilmektedir. Önemli olan bu değerlere sahip çıkarak küçük
grubun bir nefes olduğunu hissedebilmekte ve hissettirebilmektedir. Bu
konuda en büyük görev toplum bilimcilere ve araştırmacılara düşmektedir.
Dünyada varlık gösterebilmek için nicelik olarak üstün olmak ciddi bir anlam
ifade

etmemektedir.

Toplumun

kültür

varlığının

zenginliği

ve

bunların

belgelenmesidir aslolan. Kıbrıs Türk Toplumu dünya ölçeğine göre oldukça küçük
bir nüfusa sahiptir. Ancak adanın küçüklüğüne ve nüfus sayısına rağmen Kıbrıs
Türkleri, zengin ve köklü kültürel değerlere sahiptir. Çağlar boyu farklı
medeniyetleri bünyesinde barındıran Kıbrıs adası çeşitli kültürlere ev sahipliği
yapmış ve bir kültür mozaiği oluşturmuştur. Ne yazık ki var olan kaynakların
toparlanmasına çok geç başlanmış ve pek çok eserimiz yok olup gitmiştir. Bugün
Kuzey Kıbrıs'ta halkbilim konusunda emek yeren, çaba sarfeden ve sayıları gün
geçtikçe artan araştırmacılar bulunmaktadır.

(l) Biyografi: Meydan Larousse - Büyük Lugat ve Ansiklopedi. Sabah Yayınları. Cilt.3. - s.237.
(2) Folklor: Meydan Larousse - Büyük Lugat ve Ansiklopedi. Sabah Yayınları. Cilt 3. - s.169,170.
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İşte Mustafa Gökçeoğlu, bu kişilerden biridir. Var olan değerlerimize sahip
çıkmış, onların bugünlere yazılı biçimde aktarılmasında ciddi katkılar ortaya
koymuştur. Hatta bu verilerin ortaya konmasında farklılık yaratarak dünya yazın
yaşamına girmiş bir isimdir. Halkbilimin özellikle sözlü edebiyat ve dil değerleri
üzerinde derleme yapmıştır. Atasözleri, deyim, bilmece, tekerleme, fıkra, masal,
öykü, efsane, destan ve manilerle ilgili derlemelerini ayrı ayrı birer eser olarak
ortaya koyarak toplumun hizmetine sunmuştur. Kıbrıs Türk Toplumu'nun dünya
üzerinde bir varlık olduğunun anlaşılmasında kaynak· oluşturmuştur. Halkbilim
değerlerimizin, Kuzey Kıbrıs'ın bir köşesinde unutulmasına izin vermemiştir. Kültür
değerlerimizle ilgili karanlıkta kalan bir çok konuyu tırnaklarıile kazıyarak gün
ışığına çıkartmıştır. Kültürel değerlerimizi bizlere sunarken varlık nedenimizi ve
kimliğimizi

öğrenmemize

de katkıda

araştırmacının yaşam öyküsünü yazmak

bulunmuştur.

Böylesine

değerli bir

toplumsal bir görevdir. Bu biyografi

çalışması pekçok yönüyle önemlidir kanımca. Yıllardır alışılagelen ve yanlışlığı
eksikliği herkesçe dile getirilen ve hep rahatsız olunan bir konu; kişinin hayattayken
kendisinin takdir edildiğini göremeden bu dünyadan göçüp gitmesidir. İşte bu
bağlaıgda tez konusunun önemi bir o kadar daha zor ve sorumluluk istemektedir.
_;./)Jt;~·,,,.,,,· ,_ +t

Yaşayan bir kişinin yaşamını yazmak hem ilgili şahıs hem de

bu çalışmayı

gerçekleştirecek kişi için önemlidir. Ayrıca işin güç yanlarından biridir. Çünkü söz
konusu kişi canlı tanığınızdır ve sizin baş takipçinizdir.
Diğer bir önemi de Mustafa Gökçeoğlu'yla birlikte Kıbrıs Türk kültürüne ait
ipuçlarının ele alınmasıdır. Öte yandan, Mustafa Gökçeoğlu'nun tezde kaynak kişi
olması konu zenginliği açısından kolaylıktır; çünkü kendisi yaşam biçimi ve engin
bilgi birikimiyle adeta bir Kıbrıs haritasıdır. Bu haritayla yönünüzü bulursunuz,
dünyada var olduğunuzun bir kez daha ayırdına varırsınız.
Bu bağlamda Halk Bilimi Bölüm Başkanı ve tez danışmanım Prof. Dr. Habib
Derzinevesi'nin değerli araştırmacı Mustafa Gökçeoğlu1nun biyografisini tez olarak
yazma önerisini severek ve zevkle kabul etmiş olmakla ne denli ciddi ve zor bir
göreve girişmiş olduğumu ve bunun doğurduğu sorumluluğu sizlerle paylaşmak
istedim. Ayrıca değerli hocam Prof. br. Habib Derzinevesi'ne bu görevi bana
önermiş olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti belirtir ve kendisine teşekkür
ederim.
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Mustafa Gökçeoğlu'nun
Aralık ayında çalışmalara

yaşam öyküsünü .yazmak amacıyla 2006 yılının

başlanmıştır.

Tarihe ışı},c .tutan kitapları incelenmiştir.

Kendisini en iyi kendi anlatır gerçeğinden hareketle önce kendisiyle daha sonra da
yakın çevresiyle söyleşilerde bulunulmuştur.

Söyleşiler, tez çalışmasının içerisinde

önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle üzerinde durulmalıdır:
Mustafa Gökçeoğlu ile görüşmelere toplam 18 kez gidilmiştir. Gerçekleşen
bu görüşmelerde
Gökçeoğlu'nun

toplam

53 saat, 24 dakika ve 51 saniye ayrılmıştır.

yakın çevresiyle gerçekleştirilen

söyleşilere ise toplam

Mustafa
5 saat, 21

dakika ve 25 saniye ayrılmıştır. Gerçekleşen görüşmeler ses bandına kaydedilmiş ve
ses bantları bilgisayara

aktarılmıştır.

Bilgisayara

aktarılan tüm ses kayıtlarının

çözümü el yazısıyla toplam 192 saat, 18 dakika ve 48 saniyede gerçekleşmiştir. El
yazısıyla çözülen bantlar bilgisayarda

dizilmiştir. Bunun süresi ise yazan kişinin

süratine göre değişmektedir. Söz konusu çalışma ortaya konan çabanın bir kısmıdır.
Araştırmaların

zorluğunun

ve öneminin vurgulanması

amacıyla kayıt ve çözme

sürelerinin toplamının verilmesi yoluna gidilmiştir. Araştırma yapmak gerçekten çok
emek isteyen bir uğraştır. Tüm bu rakamsal sonuçlara bakıldığında
özelde ise Mustafa Gökçeoğlu'nun

genelde tüm

ne kadar zahmetli bir çalışma

içerisinde bulunmuş oldukları daha iyi anlaşılır inancındayım. Bir derleme çalışması
yapmak ve eser olarak ortaya koymak iğneyle kuyu kazmak kadar zor bir uğraştır.
Kaldı ki Mustafa Gökçeoğlu her eserinde kendi yargılarım ortaya koymuş ve konu
analizlerinde bulunmuştur.
Mustafa Gökçeoğlu gibi değerli bir araştırmacı için elbette böyle bir zaman

ayrılarak

biyografisi

yazılmalıydı.

Bu

biyografik

tezi

yazmanın

sorumluluğunun ne denli büyük olduğunun vurgulanması gerekmekteydi. Bu ayni
zamanda tüm araştırmacıların çalışma biçiminin gözler önüne serilmesi açısından da

Halk Bilimi Yüksek Lisans Bölümü'nde iki yıl boyunca bizlere emeği geçen
sayın Prof. Dr. Orhan Çiftçi, Yrd. Doç Dr. Ömer Yaraşır ve tez danışmanım Prof. Dr.
Habib Derzinevesi hocalarıma, bu tez çalışmasının ortaya çıkmasında söyleşileriyle
büyük katkı sağlayan başta Mustafa Gökçeoğlu'nun kendisine, eşi Sabiha Gökçe
Gökçeoğlu'na, kızı Dolunay Gökçeoğlu Soygazi'ye, yakın çevresinden Gönyeli
Belediye Başkam Ahmet Benli'ye, can dostu Mehmet Kumser'e, karikatürist

V

Hüseyin Çakmak'a, sanatçı yazar Ali Nesim'e, yayınevi sahibi Remzi Yektaoğlu
Halluma'ya ve Kıbrıs'ta halk dansları konusundaki çalışmalarıyla topluma ışık tutan
ağabeyim Rifat Arşehit' e en içten dileklerimle ayn ayrı-teşekkür ederim.

1 o. 04. 2008.
Aydan Afşaroğlu
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ÖZET
Bu tez çalışmasının

konusu Kıbrıslı araştırmacı Mustafa

yaşam öyküsünü yazmak ve halkbilim
tanıtmaktır.

Çalışmanın

Gökçeoğlu'nun

alanında ortaya koymuş olduğu eserleri

başat amacı, Kıbrıs

Türk ekin değerlerinin

bugünlere

ulaşmasında ciddi katkıları olan bu kişinin yaşam öyküsü, kişiliği ve eserleri ile
halkbilimine yaptığı katkının vurgulanıp irdelenmesidir. Bu araştırmanın önemi, M.
Gökçeoğlu'nun

yaşamıyla birlikte ele alınan Kıbrıs Türk kültürünün ve Kıbrıslı

kimliğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktır.
Bu

çalışmada,

durum

saptayıcı

ve betimleyici

bir

araştırma

modeli

kullanılmıştır. Araştırma konusu ile ilgili veriler; gözlem, kaynak tarama ve derleme
tekniklerinden olan ikili görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Bu araştırmanın evreni
Kıbrıs halk edebiyatı
kullanılmış

ve halkbilimi

ürünleridir.

amaçlı

ve yazarın kendisi ve yakın çevresiyle gerçekleştirilen

eserlerinin tanıtımı yer almıştır. İkili görüşmeler
kendisi,

Araştırmada

eşi, kızı ve arkadaşları

söyleşiler ve

başta Mustafa Gökçeoğlu'nun

olmak üzere toplam

Eserlerinden ise Mustafa Gökçeoğlu'nun

ömeklem

dokuz kişi ile sınırlıdır.

yayımlanmış 21 eseri ile ilgili geniş bilgi

verıJmiş ve Dulun Oğlu, Şu Adamız I Dediğimiz, Tezler Sözler I, II ve III, Telefonun

Ucundaki Sevda Sözleri, Bildiriler Panel Notları, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler
Sözlüğü, Aynalı'nın

Okuduğu Şiirler, Kıbrıs Halk Fıkraları, Hikayelerimiz

Tekerlemelerimiz, Efsanelerimiz, Bilmecelerimiz, Cihan Şah, Manilerimiz, Bir
Varmış İki Yokmuş, Toplu Masallar I ve II, Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma
Sesleri Sözlüğü, Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü 1 ve 2 kitapları ile
sınırlandırılmıştır. Bunun yanında; Şu Adamız I Dediğimiz adlı şiir kitabından seçme
şiirlerinin

Il

Majakoveskij

adlı

İtalyan

dergisindeki

İtalyanca, çevirileri,

Azerbaycan'da yayımlanan Dede Korkut adlı dergideki Azeri Türkçesi çevirileri ve
Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanmakta olan Nea Ebohi (Yeniçağ) dergisindeki
Yunanca çevirilerinin verilmesi ile konu alanı sınırlandırılmıştır.
Bu çalışma sonucunda Mustafa Gökçeoğlu'nun 22 yılda 21 eser ortaya
koyarak dünya görüşüyle, diliyle ve eserlerindeki neden - sonuç ilişkili yaklaşımlarla
bir farklılık yarattığı ortaya çıkmaktadır. Eserleriyle Kıbrıs dil bilimine ve
halkbilimine yaptığı katkılardan dolayı dünya yazın yaşamında yer almış bir sanatçı
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmadan yola çıkarak yalnızca Mustafa Gökçeoğlu'nun

vıı

değil tüm araştırmacıların yaşamlarının daha iyi anlaşılması ve eserleri hakkında
bilgi sahibi olunmasına ışık tutulması için çaba sarfedilmesinin gerektiği ortaya
konmuştur.

vııı

ABSTRACT

The topic of this thesis is to write the life story of Mustafa Gökçeoğlu and

present his works of art on folklore. The main aim ofthe study is to emphasize and
examine this person's that has considerable contribution in panning Turkish
Cypriot's cultural values to the present, life story, personality, works of art and his
contribution to folklore. The significance of the study is to make contribution to the
transfer of Turkish Cypriot culture and Cypriot identity to the next generation
through and together with Mustafa Gökçeoğlu' s life.
In this study, an exploratory and descriptive research model has been used.
Data related to the study has been gathered through observation of the literature
review and dialogue which is one of the interview techniques for data gathering. The
population of the study is the Cypriot folkloric literature and folkloric products. In
the research, purposive sampling has been used and the interviews with the writer
himself and people around him and the presentation of his works have taken place.
Interviews are limited to 9 people, the ones conducted with Mustafa Gökçeoğlu
himselfs-hiswife, daughter and friends.
.-\;,~;,.;Jf"''' .•., ·y
In relation to his works of art, extensive information on Mustafa Gökçeoğlu's
published work is presented and limited to Dulun Oğlu, Şu Adamız I Dediğimiz,
Tezler Sözler I, II and III, Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri, Bildiriler, Panel
Notları, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Aynalı'nın Okuduğu Şiirler,
Kıbrıs

Halk

Fıkraları,

Hikayelerimiz,

Tekerlemelerimiz,

Efsanelerimiz,

Bilmecelerimiz, Cihan Şah, Manilerimiz, Bir Varmış İki Yokmuş, Toplu Masallar I
and II, Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü and lastly Kıbrıs Türk
Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü 1 and 2.
Also, it is limited to the selected poetry from the book of poems Şu Adamız
Dediğimiz (Our Island We Call) which has been translated into Italian and published
in Italian journals 11 Majakoveskij; and to Azeri Turkish and published in Dede
Korkut, a journal published in Azerbaijan; and to Greek and published in Nea Ebohi
(New Era);ajoumal published in the Greek side of Cyprus.
At the end of the study it is revealed that Mustafa Gökçeoğlu, by providing 21
works in 22 years, with his world view, language and reason-result approaches in his

ix

ork is distinguished. It has been figured out that he is an artist that through his
erk, has contributed to Cypriot linguistics and folklore, and has taken place in the

Moving from this study, a need for carrying further research, and better
nderstanding

and shedding

light into not only Mustafa

Gökçeoğlu's

searchers' lives and being knowledgeable about their work arises.

but all
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu tez çalışmasının amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk
kültürünün incelenmesine katkı koyan değerli araştırmacı Mustafa Gökçeoğlu'nun
kendi yaşam öyküsünü, eserlerini ve Kıbrıs Türk yazınındaki önemini irdelemektir.
Bu bağlamda Kıbrıs Türk toplumunun değer yargılarını, inançlarını, alışkanlıklarını,
ince hiciv anlayışını ve Kıbrıslılık kimliğini saptamaktır.
Çalışmaya "Giriş" olan Birinci Bölüm'de araştırmanın amacına, önemine,
sınırlılıklarına yer verilmiştir.
İkinci Bölüm'de araştırma ile ilgili yönteme yer verilmiştir. Bu bölümde
araştırmanın modeli, araştırmanın evreni, araştırmanın

ömeklemi,

verilerin

toplanması ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Araştırma ile ilgili bulgular ve yorumlar üçüncü bölümden yedinci bölüme
kadar

olan

bölümleri

kapsamaktadır.

Üçüncü

Bölüm'de

ilkin

Mustafa

9i~kçeoğlu'nun kendi yaşam öyküsü ele alınmıştır. Doğduğu ve halen yaşamakta
olduğu . Gönyeli köyü, yazarın fiziki görünümü, karakter yapısı, özellikleri ve
kendiyle özdeşleşmiş olan evi hakkında bilgilere ve gözlemlere dayalı tasvirlere yer
verilmiştir. Eğitim yaşamı, özel yaşamı ve meslek yaşamına ilişkin geniş bilgiler
aktarılmıştır.
Dördüncü Bölüm'de ise Kıbrıs Türk Toplumu'nda Mustafa Gökçeoğlu'nun
yeri ve hakkındaki izlenimler ele alınmıştır. Özellikle yakın çevresinden eşi, kızı,
arkadaşları ve ilk kitabının baskısını gerçekleştiren kültür sanat örgütünün o
dönemdeki yetkilisinin izlenimlerinden yararlanılmıştır.
Beşinci Bölüm'de Mustafa Gökçeoğlu'rıun dünya görüşü, dünya görüşünün
araştırmacı kimliğine ve eserlerine yansıması üzerinde durulmuştur. Ayrıca ortaya
koyduğu çalışmaların halkbilimindeki yeri ve halkbilimi alanındaki çalışma
yöntemleri ele alınmıştır. Halkbiliminin özellikle sözlü edebiyat alanındaki
ürünlerinin başarısının sonucunda almış olduğu yurt içi ve yurt dışı ödüllerle ilgili
bilgi verilerek yine yurt içi ve yurt dışında katıldığı sempozyum seminer ve
konferanslara değinilmiştir.
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Altıncı Bölüm'de ise Mustafa Gökçeoğlu'nun

eserleri ele alınmıştır. Eserleri;

ebiyat alanıdaki eserleri, Kıbrıs Türk dil değerleri alanındaki eserleri ve halkbilim
nındaki eserleri olmak üzere üç ana bölümde toparlanarak

değerlendirilmiştir.

erlerini tanıtıcı kısa bilgilere yer verilmiştir, · henüz yayınlanmamış
delerine

değinilmiştir.

Yedinci

Bölüm,

Yine

bu bölümde

Mustafa

eserlerinin

Gökçeoğlu'nun

ılmıştır. Yazarın bugüne kadar yayınlanmış

ortaya

eserlerinin

olan yeni

çıkış öyküleri

değerlendirilmesine

olan eserleri basım yıllarına göre

tegorize edilmiştir. Eserlerin dış yapısı ve içeriksel özellikleri ile ilgili kapsamlı

gilere değinilmiştir. Yine bu bölümde yer alan Bulgular ve Yorumlar kısmında
üstafa Gökçeoğlu'nun Kıbrıslı Türk araştırmacılar arasında bir farklılığı olduğu ve
ciyletle özel kurumların

araştırmacıları

destekleyerek

daha

çok eser ortaya

amasında katkı sağlaması gerektiğine yer verilmiştir.
Sekizinci
gkçeoğlu'nun

Bölüm'de
yaşam

ise

Sonuç

öyküsünü

ve

ve Kıbrıs

Öneriler

yer

almaktadır.

Mustafa

Türk Halk Edebiyatı'ndaki

yerini

delemenin amacı bir kez daha ortaya konmuştur. Bunun yanında birçok zorlukları
·· ğüslfyerek 22 yılda 21 eser üreten Mustafa Gökçeoğlu'nun

ne denli zor bir işi

·'J'!

şarmış olduğuna vurgu yapılmıştır.

Tüm sanatçıların

desteklenmesi

gerektiği

zerinde durulmuştur. Bilgilerine başvurulan kaynak kişilere ve yararlanılan dergi,
itap isimlerine Kaynakça kısmında yer verilmiştir. Ayrıca Mustafa Gökçeoğlu'nun
itaplarıyla ilgili, Kıbrıs'ta

ve dünyada kültür sanat alanında

saygın dergi ve

azetelerde çıkan değerlendirme yazılarından üç tanesine ve Mustafa Gökçeoğlu'nun
ğitim yaşamına katkı koyan öğretmen, müdür ve müfettişlerin kısa özgeçmişlerine
:yrıca Kıbrıs Türkü'nün yetiştirdiği değerli sanatçı, aydın kişilerin özgeçmişlerine ve
Gökçeoğlu'nun

aldığı ödüllerin

M. Gökçeoğlu'nun
ıırnııuı

fotoğraflarına

tezin Ekler

bölümünde

yer

kendisini, ailesini, evini/yakın dostlarını, üniversite

ve meslek yaşamını yansıtan fotoğraflar ise tezin Resimler bölümünde yer

almaktadır.
Araştırma Mustafa Gökçeoğlu ve yakın çevresiyle gerçekleşen ikili görüşme
tekniği

ile elde edilen

verilerle

ve 21

eserinin

incelenmesinden oluşan bilgilerle sınırlandırılmıştır.

kaynak

tarama

yöntemiyle
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,..,,.,t, •. manın Amacı:

raştırmanın başat amacı, Kıbrıs kültürünün belgelenip dış ülkelere
asında önemli katkıda bulunan Kıbrıslı araştırmacı Mustafa Gökçeoğlu'nun
kişiliği ve eserleri ile halkbilimine yaptığı katkının vurgulanıp

ştırmanın Önemi:
u araştırmanın önemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk
ün derlenip belgelenmesine katkı koyan değerli .araştırmacı Mustafa
kendi

yaşam

öyküsü ve

eserleri hakkında. ilgili

kişileri

dünyada ve Kıbrıs Türk yazınındaki yerini vurgulamaktır. Bu
<la Kıbrıs Türk toplumunun değer yargılarını, inançlarını, alışkanlıklarını, ince
layışını, sözel değerlerini ve Kıbrıslılık kimliğini saptamaktır. Tüm bu
iin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

aştırmanın Sınırlılıkları:
u araştırma; aşağıda belirtilen beş konu ile sınırlandırılmıştır.
Veri toplama amacı için kullanılan ikili görüşmeler Mustafa
Gökçeoğlu'nun

kendisi,

eşi, kızı,

arkadaşları ve

sanatçı

dostlarından oluşan toplam dokuz kişi ile gerçekleştirilmiştir.
Mustafa Gökçeoğlu'nun yayımlanmış 21 eseri ile ilgili geniş bilgi
verilmiştir. Bunlar; Dulun Oğlu, Şu Adamız I Dediğimiz, Tezler
Sözler I, II ve III, Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri, Bildiriler
Panel Notları, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü,
Aynalı'nın Okuduğu Şiirler, Kıbrıs Halk Fıkraları, Hikayelerimiz
Tekerlemelerimiz, Efsanelerimiz, Bilmecelerimiz (iki baskı),
Manilerimiz, Cihan Şah, Bir Varmış İki Yokmuş, Toplu Masallar
I ve II, Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü,
Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü kitapları ile
sınırlandırılmıştır.
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Bunun yanında Şu Adamız I Dediğimiz adlı şiir kitabında var
olan şiirlerinin il Majakoveskij adlı İtalyan dergisindeki İtalyanca
çevirileri ve Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanmakta olan Nea
Ebohi

(Yeniçağ)

dergisindeki

Yunanca

çevirilerinin

ve

Azerbaycan' da yayımlanan Dede Korkut adlı dergisindeki Azeri
Türkçe çevirilerinin verilmesi ile konu alanı sınırlandırılmıştır.
Kıbrıs halkbilimine ve Kıbrıs Türk kültür ve diline katkılarından
dolayı yurt içinde ve yurt dışında aldığı ödüllerle ilgili özet
bilgilerle konu alanı sınırlandırılmıştır.
Kıbrıs halkbilimi, halk kültürü ve Kıbrıs Türk dil değerleri
konularında yurt içinde ve yurt dışında katıldığı seminer, panel ve
konferanslarla ilgili özet bilgilerle konu alanı sınırlandırılmıştır.
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iyat: Derin hisler uyandıran duygu düşünce ve hayallerin, dil aracılığıyla güzel,

· ve belli bir şekil içerisinde anlatımıdır.
Edebiyatı: Türk edebiyatının bütünü içerisinde geniş halk kitlesi ile tarikat
lerinin edebi zevk, düşünce, inanç ve hayat görüşlerini umumiyetle sade bir
settiren anonim ve ferdi eserlerdir. Bir başka deyişle halk yığınları arasında
Ve gelişen sözlü edebiyatın bütün ürünlerine denir.

ilimi: Bir ülke ya da bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alandaki

I ürünleri konu edinen bunları kendine özgü yöntemleriyle derleyen,
ndıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir bireşime vardırmayı
bir bilim dalıdır.
aile sosyal çevre, eğitim, sosyal değerler...vb. gibi İnsani; bayrak,
dil, din, tarih, örf, adet, gelenek...vb; gibi evrensel boyutlardan
gelir. Kültür, milletleri birbirinden ayıran özelliklerdir.
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Öğretim: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi
:rAtatürk Kültür Merkezi

ldar: Bayraktar Ortaokulu

l,lRTK):Bayrak Radyo TelevizyonKurumu
.ÇumhuriyetçiTürk Partisi

: Kıbrıs Rum Toplumu'nun 1 Ağustos 1955 yılında kurmuş olduğu

İstanbul Teknik Üniversitesi
K: Kıbrıs Adası Türk Azınlıklar Kurumu. 1942yılında Kıbrıslı
iıı.

~urduğu ilk politik dernek.

: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
: Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
~ğrenci Seçme Sınavı
;t;ŞehitHüseyin Ruso Ortaokulu

Türk Ajansı Kıbrıs
oplumcu Kurtuluş Partisi
!Toprak Ürünleri Kurumu
lusal Birlik Partisi
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BÖLÜM II

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli:
Bu araştırma 'nitel' bir araştırma yöntemiyle. yapılmış ve durum saptayıcı,
bir model esas alınarak gerçekleştirilmiştir, Araştırma konusu ile ilgili
ve derleme tekniklerinden olan ikili görüşme
elde edilmiştir.

Araştırmanın Evreni:
Bu araştırmanın evreni Kıbrıs halkbilimi ve halk edebiyatı ürünleridir.

Araştırmanın Örneklemi:
.• Ar,ştırmada ömeklem olarak; araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun
öyküsünü öğrenmek amacıyla Mustafa Gökçeoğlu'nun kendisinin, eşinin,
ın ve arkadaşlarının değerlendirmeleri; Mustafa Gökçeoğlu'nun yayımlanmış 21
iy"Dulun Oğlu, Şu Adamız I Dediğimiz, Tezler. Sözler I,.Ilve<Hl,.Telefonun
11.daki Sevda Sözleri, Bildiriler Panel Notları, Kıbrıs TürkAtasözleri.veDeyimler
üğü, Aynalı'nın

Okuduğu Şiirler, Kıbrıs Halk Fıkraları,.. Hikayelerimiz

rlemelerimiz, Efsanelerimiz, Bilmecelerimiz(iki baskı), Manilerimiz, Cihan Şah,
armış İki Yokmuş, Toplu Masallar I ve II, Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma
ri Sözlüğü, Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü kitapları"; Şu Adamız
diğimiz adlı şiir kitabında var olan şiirlerinin il Majakovskij adlı İtalyan
'sindeki İtalyanca çevirileri, Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanmakta olan Nea
(Yeniçağ) dergisindeki Yunanca çevirileri ve Azerbaycan' da yayımlanan
Korkut adlı dergideki Azeri Türkçesi ile yazılan çevirileri; yurt içinde ve yurt
ve yine yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel
eranslar ele alınmıştır.
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Verilerin Toplanması:
Bu araştırmada verilere ulaşabilmek için öncelikle kaynak taraması ve
derleme yöntemine başvurulmuştur. İlkin, Mustafa Gökçeoğlu'nun kendisine
serulmak üzere hayatı, dünya görüşü, çalışma yöntemleri, eserleri ve eserlerinin
rtaya çıkış öykülerinin neler olduğunu kapsayacak soruların hazırlanması yoluna
idilmiştir. Daha sonra yakın çevresine sorulmak üzere Mustafa Gökçeoğlu'nun nasıl

fr • kişi

olduğunu ve halkbilimindeki yerini, halkbilimine yaptığı katkıları içeren

omlar hazırlanmıştır. Bu sorular ikili görüşme tekniği ile gerçekleştirilen yüz yüze
ôrüşmelerde ilgili kişilere yöneltilmiştir. Araştırma yaparken görüşme gün ve
atleri kaynak kişilerin boş zamanlarına göre ayarlanmıştır. Görüşme yerlerinin
tanmasr yine ilgili kişilerin isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu
rüşmelerde not defteri ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ayrıca birinci bölümde

r alan tasvirler için gözlem tekniğinden yararlanılmıştır.

5. Verilerin Analizi:
Yfl.pılan görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Sonrasında ise
:iimlenipbilgisayara aktarılmış, temalara göre sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir.
Elde edilen ilk bilgiler yanında kaynak taraması yöntemiyle eserleri
ındaki bilgilere ulaşılmıştır. Eserlerin içerikleri ve Mustafa Gökçeoğlu'nun
ş olduğu ödüller, katıldığı konferanslarla ilgili bilgiler bilgisayara işlenmiştir.
Mustafa Gökçeoğlu'nun derlenen yaşam öyküsü ile eserleri hakkındaki
ılar birleştirilmiştir.
Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlar; Bölüm III. Mustafa
çeoğlu'nun Hayatı, Bölüm IV. Toplum İçerisinde Mustafa Gökçeoğlu'nun
lanışı, Bölüm V. Araştırmacı Kimliğiyle Mustafa . . Gökçeoğlu, Bölüm VI.
tafa Gökçeoğlu'nun Eserleri ve Bölüm VII. Eserlerinin Değerlendirilmesi'nde
Iınmıştır.
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BÖLÜM HI

MUSTAFA GÖKÇEOGLU'NUNHAYATI:

Mustafa Gökçeoğlu'nun Hayatı bölümünde ilkin doğup büyüdüğü ve halen
ıHuıaıua

olduğu Gönyeli ele alınmıştır. Gönyeli'ninkonumu, geçmişi, geçmişte

isimler ve bugünkü durumu ile ilgili özlü bilgilere yer verilmiştir.

.Doğduğu ve Yaşadığı Yer "Gönyeli":
Gönyeli, Lefkoşa'nın kuzey doğusunda düz bir arazi üzerine kurµlllluş bir

Şekil 1: Lefkoşa'nın kuzey doğu yönündeki Gönyeli kenti

Lefkoşa'dan 5 kilometre uzaklıkta olan bu köy, son yapılan nüfus sayımına
OOO nüfusuyla ayrı belediyesi olan geniş ve büyümeye açık bir kent
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Kent durumunda olan bu yerleşim yeri, pekçok isim değişikliği ile bugünkü
ismini almıştır. Ahmet Ömerağa'nın "Nostalji Gönyeli Seri 1" adlı eseriyle (s.24)
Ayşe Çoban'ın Gönyeli Köy Kültürü (s.33) adlı yüksek lisans tezinde, bu yerleşim
yerinin Venedikliler Dönemi'nde kurulduğu ve orada Frenklerin yaşadığı bilgileri
yer almaktadır. Yine Ahmet Ömerağa'nın "Nostalji-Gönyeli Seri l" adlı eserinde,
Gönyeli kentinin Venedik Dönemi'ndeki isminin "Ara" olduğu vurgulanmaktadır.

Şekil.2: (Ahmet Ömerağa. Nostalji Gönyeli Seri I. s.I)
Osmanlılar adayı·fetih ettikleri zaman gönyelinin· olduğuyerde• 70 hane•Frenkliler
yaşarmış, köyÇınadı•da.ARA'ymış.

Köyün "Gönyeli" olarak kuruluşunun Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından
iyle birlikte 1571 yılında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Gönyeli'nin Osmanlı
leti'nden kalma ataları, Padişah II. Selim'in fermanıyla Konya ve Anamur
elerinden nüfus aktarımı çerçevesinde Kıbrıs'a gönderilmiş olan Türkmenlerdir.
s aktarımı esnasında Kıbrıs'a gönderilen her 10 kişiden birinin sanatkar
olmasına dikkat edilmiştir. Böylece Kıbrıs'a

demirci, çömlekçi,

nalburcu, tenekeci ve birçok zanaat dalıyla uğraşan kişiler gelip
Gönyeli'ye yerleşen ilk aileler ise Anamurlu Kurt Ali ve Konya
Aksaraylı Mehmet Efendi'dir. Anamurlu Kurt Ali; kısa boylu ve çarpık
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ayaklı, Aksaraylı Mehmet Efendi ise uzun ve beyaz tenlidir. Anamurlu Kurt Ali
köyün batısına, Aksaraylı Mehmet Efendi ise köyün doğusuna yerleşmiştir.
Yine aynı kaynaklarda köyün adı ile ilgili bir başka iddia da fetihten sonra
Osmanlı Valileri'nden

birinin adayı ziyaret ettiği esnada Gönyeli Köyü'ne uğradığı

ve orda kendini dinlemeye gelen insanların ellerine bakarak; "Bu insanlar, 'Gön elli'
insanlar" dediği ve köyün adının "Gönelli" olduğudur. Gönelli; "Gönyelili" ve daha
sonra da "Gönyeli" olarak kalmıştır.
Aynı kaynakta köyün adı ile ilgili birkaç iddia daha bulunmaktadır. Birincisi,
Kıbrıslı Rumlar'ın bu bölgeye Konya'dan
buraya

"Konyalı"

anlamındaki

gelen kişilerin yerleştiğini bildiklerinden

"Gonyalı"

ismini verdikleri

ve bunun zamanla

"Gönyeli"ye dönüşmüş olduğudur.
İkincisi, 1958 yılında Türkiye Harp Okulu öğrencilerinin Gönyeli'ye ziyarete
geldiği dönemde
değiştirildiğidir.

kısa bir süre de olsa

"Gönyeli"

adının "Harbiye"

adı ile

Daha sonra tekrar "Gönelli" ismini alan köye, Türkiye'nin

başbakanı Adnan Menderes'in

yeni

soyadı olan "Menderes" ismi verilmiştir. Ancak 1960

yılından sonra "Menderes" ismi yeniden "Gönyeli" olarak değiştirilmiştir.
Kurulduğu yıllarda çorak ve susuz olan Gönyeli' de insanlar yılmak bilmeden
çalışmış, toprakla, hayvancılıkla

uğraşmış,

kerpiçten evler yapmış, kısıtlı kuyu

sularının çok tuzlu olmasına aldırmadan suyu bekletip tülbentten süzerek içme suyu
olarak kullanmıştır.

Ayrıca

eşeklerle

getirerek, su ihtiyacını karşılamaya

Alayköy

yakınlarındaki

bir kuyudan

su

çalışmıştır. Kendi taşını, toprağını, kayalarını

çıkararak işlemiş, kullanmış ve satmıştır. Kısacası Gönyelililer, kendi yağıyla kendi
ciğerini kavurmuş, imece usulüyle dışa ihtiyaç duymadan içe dönük biçimde yıllar
boyu bu topraklarda yaşamlarını sürdürmüştür.
Gönyeli'nin
yıllarda

nüfusu yıllar içerisinde çok ciddi artış göstermiştir. Kurulduğu

çok az sayıda insanın yaşadığı Gönyeli 1930'lu yıllarda 400 nüfuslu bir

köydür. Gönyeli'nin düz bir arazi üzerinde kurulması, başkente yakın olması ve içme
suyu gibi, probleminin kalmaması insanlar için cezbedici unsurlar olduğundan hızlı
bir nüfus akınına uğramıştır. 1992' lerde dıştan gelerek Gönyeli' ye yerleşen kişilerle
birlikte nüfus 6,000 dolayına ulaşmıştır. 2005 yılında ise 12,000 nüfuslu bir kenttir.
Gönyeli, özellikle Lefkoşa içinde yaşayıp da şehrin dışına çıkmak isteyen aileler için
ikinci bir yerleşim yeridir. Lefkoşa yanında diğer tüm yerleşim yerlerinden gelen
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de Gönyeli'ye yerleşmesi, Gönyeli nüfusunun hızla artmasının bir diğer
Gönyeli'nin hızla büyümesi ve yeni nüfusun çalışan kesim olması
oturan kişilerle kuşaklar boyu orda yetişen kişiler arasındaki kopukluğun
en temel gerekçelerdendir. Gönyeli, yeni imar yasasına göre bir
ve iki muhtarlığı olan bir kenttir. "Gönyeli Muhtarlığı ve Gönyeli
Muhtarlığı." Gönyeli toplam 12,000 nüfusuyla bugün Kuzey Kıbrıs'ın
büyük belediyesi durumundadır. Mustafa Gökçeoğlu, 1942 yılında
Türklere ait bir yerleşim yeri olan Gönyeli' de dünyaya gelmiştir.

iziki Görünümü:
araştırmacı kimliği yanında fiziki görünümüyle de
çri üzerine toplayan biri. Ona karşıdan baktığınızda, kısa bacaklar üzerinde
gövdeyle size doğru gelen, heybetli omuzlarının üzerindeki kocaman bir baş
örürsünüz. Yüzünü gri, gür sakalları, başının çevresini de ak ve dağınık
aplamış durumda. Saçlarını, tepesinden başına doğru yatırmaya çalışsanız
:fırça saçlı. Tıpkı kendi gibi inatçı ve kararlı.
Mustafa Gökçeoğlu'yla 1985'li yılların başında Gençlik Merkezi adlı kültür
gürü aracılığıyla tanıştık. Kendisini tanıdığım ilk zamanlardan farklı olan tek
larının ve sakalının karasına biraz beyaz boya karışmış olması. Sadece
U 20 sene içinde. Yüzünün neredeyse tamamını örten sakallardan fırsat
arsanız, "beyaz tenli biri" dersiniz.
klınızdan silinmesini engelleyen en belirgin özelliklerinden biri de
ilerin ikinci ve tipik nesillerinden olması. Dizin üst kısmının kısa
d.an dolayı biz Kıbrıslıların tabiriyle "eğri bacaklı", "orak bacaklı".
aeaklar düz yürümeye olanak vermediğinden ördek gibi salına salına
kısacık boylu

bir dede. Ayni zamanda mağrur bir bilge edası

var

"·· de, yüzünde ve gözlerinde. Omuzlar dimdik, heybetli. Belli ki eğri
sorun olarak görmeyi çoktan aşmış Gökçeoğlu. Giyimine pek önem
ve her zaman ceketinin kolları ve boyu kendine biraz uzun gelen giysiler
onu. Ceketin cepleri hep dolu. Neler mi var? ... Mendil, bozuk
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para, kalem ve en çok da kağıt, karton parçası. Fiziki görünümündeki bilgelik, asil
karakterinin ve dünya görüşünün bir yansımasıdır aslında.

111.3. Karakter Yapısı:

"Mustafa Gökçeoğlu nasıl bir karakter · yapısına sahiptir?" sorusuyla
karşılaşsam ilk aklıma gelen şey, azim ve kararlığını söylemek olur. Tuttuğunu
koparan, başladığı işi asla yarım bırakmayan ve çalışmaktan yılmayan bir kişiliğe
sahiptir. Bir mücadele adamıdır O. Yaşamı boyunca hep mücadele etmiş ve bundan
hiç vazgeçmemiştir. Bugüne kadar kazandığı başarıların temeli mücadeleci
kişiliğinin altında saklıdır. O, başarıya kendi çabasıyla ulaşmıştır. Başarıyı hak
etmiştir.
Araştırıcı ve sorgulayıcıdır. Tükenmek bilmeyen enerjisiyle araştırır, her
şeyin nedenini bulmaya çalışır, sorgular, yorumlar ve sonuca varır. İş bitiricidir.
rnı:;mıuıı:,ı

işi bitirmek için kendi seferber olur, etrafını seferber eder. Herşey çabucak

olup bitmelidir. Sabırsızdır. Beyninde tasarladığı işin bitmesi için bazen kırıcı bile
Ama kendini affettirmesini bilir. Espirileriyle, diliyle affedersiniz O'nu.
de başkasının hatalarım affetmeyi bilir. Özü sözü birdir. Art niyet
•uıaıııaL~ııııL

sözlerinde ve yaptıklarında.

Mustafa Gökçeoğlu'yla bir günü ya da birkaç saati paylaşmak insana huzur
Onda olan öz güven duygusu karşısındakine de yansır. Kendine güveni tamdır.
barışık biri olduğundan karşısındakine hep güzel nitelemelerde bulunur.
, "Aydan Sultan."; "Güzeller güzeli.", "Aydan Sultan geldi buraya ayın
doldu." gibi sözleri ile insanın ruhuna hitap eden, güzel değilseniz bile sahiden
olduğunuza sizleri inandıran, kendinize güvenmenizi sağlayan ifadelerle
.uvıuuut
u~uııuut

tümceleri. Yüreğiyle konuşan tatlı dili, iyilikseverliği ve inatçı kişiliğiyle bir
Mustafa Gökçeoğlu.
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111.4. Özellikleri:
Mustafa Gökçeoğlu'nun özellikleriyle ilgili söylenebilecek çok şey var
aslında. Hangi ifadeler O'nu en iyi anlatır diye düşündüğümde çok zorlanıyorum
doğrusu. Nerden başlamalıyım diye düşündüğümde kendimce bir sıraya koyuyorum
O'nu ve O'nunla röportaj yaparken yaşadıklarımı. Önce erdemli kişiliği geliyor
aklıma. Herkese karşı saygılı ve sevecen tavırları gözümün önünden hiç gitmiyor.
Hele kendi köylüsü olan "Köyün muhtarı" dedikleri "köyün saf delikanlısı
Hüseyin'i" düşündükçe bir o kadar daha artıyor saygım O'na. Söyleşilerimizi
gerçekleştirdiğimiz günlerin birinde "her köyün bir delisi var" sözünü kanıtlarcasına
köyün muhtarı; "Muhtar Hüseyin" gelir. Belli ki buranın müdavimlerinden... Gökçe
Hoca biraz da konuşmamızı bölmemek için aceleci davranıyor ve "Haftaya Salıya"
diyorlar sıkça. Belli ki en popüler sözcükleri. Aralarındaki şifreli bir konuşma. Bu
insanlar genellikle eğlence malzemesi olarak kullanılırlar. Bu kez öyle olmadı.
tatlı tatlı hoş beş ettiler. Gökçeoğlu'nun ona saygılı, sevecen ve kişiye değer
davranışları dikkatimi çekti. Muhtarın mutluluğu yüzünden okunmaktaydı. O
idince Hoca'dan kim olduğuyla ilgili daha fazla bilgi edinme olanağı buldum.
üseyin Muhtar, herkesi ara ara ziyaret edermiş. Hoca'nm evi de uğrak.yerlerinden

iri... "Ona birçok yemek ver, o yine domatesi seçer." diyor Gökçeoğlue Nasıl
eçindikleri ile ilgili merakımı ise şöyle gideriyor: "Bunun abisi de var. İkisinin
emileleri (devletin verdiği para yardımı) var. Ayrıca- köylü ·. bunların. elllerine
.rşeyler de sıkıştırır. Günde 30 - 40 lirayı toplarlar." Gökçeoğlu devamla şu anısını
Iatıyor: "Mesela bize geldi birgün. Ben buna bir paket piskot verdim. Açtı yesin.
er bana da bir tane be muhtar' derim, vermez. Birgün hanım evde bulmaca
ldurur. Bu ansızın gelir, "hoh" der bağırır. Hanım.. 'İki gözün kör olmasın be
üseyin, beni gorkuddun!' demiş. Galiba hanını biraz sert bağırmış gorktu bu. Sonra
mm gül (gül şerbeti) getirdi. Benimkini daima az yapar. Birine çok godu gülü
irine az. Dedim ben mağsuz; "Ver o çok olanı bana." Bu der; "Yok ben alacam
u." Çok olanı verdim gendine. Ne sevindi... Sevindirmek lazım bunları..."
Mustafa Gökçeoğlu'nun ağzından aktarılan bu sözler onun yardımseverliği ve
insan sevgisi ile dolu oluşunun en güzel örneklerden biridir. İnsanların
çok küçücük olaylardan da belli olmaktadır. Küçük olaylar birer ip
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ucudur. Nice kişiler var böyleleri ile dalga geçer kendine eğlence aracı yapar. Ancak
Hoca'nın farkı onunla eğlenmek değil onu eğlendirmek, mutlu kılmaktır.
Mustafa Gökçeoğlu'nu ziyaret eden sadece .M:uhtar Hüseyin değil elbette. Bir
başka gün de evine Kofalı ailesinden bir başka bey.gelir. İyi giyimli orta kuşaktan bir
bey, elinde içinde ekmek bulunan naylon bir poşet. .Eve gitmezden önce uğramış
besbelli. Serbest çalışıyor. Benim kim olduğumu Gönyelili. merağıyla O öğreniyor
önce ben O'nu öğrenmeden önce. Kim olduğumu ne.iş yaptığımı, orda bulunma
sebebimi vesaire... Kendinin geliş sebebi, Hoca'nın çalışmasına katkıda bulunmak
acıyla bilgi vermek. Kapıdan girmeden mermerde "tak tak'' ayak sesi ile birlikte
endi sesi geldi, ödevini merakla yapan bir çocuk gibi. Bir kelimçyi ve .kelimenin
lamını söylüyor ve ardından da gidiyor.
Mustafa Gökçeoğlu'nun

Matematikçi yönü de çok güçlü. Herşeye

atematiksel ve kendince bir çözüm bulmakta. Kendi evini yaparken hazırladığı
lıp ölçüleri, kitabın kapağım yapıştırırken çıkardığı kalıplar...vs. Ayrıca çok da
şaplı. "Bir sayfa kağıtta kaç satır var, bir günde kaç sayfa yazarım, kaç 'A 4'
el yazısı bir daktilo sayfası yapar..." Herşeyde matematiksel bir hesaplama.
ip.~··kendi
aktarımıyla buna bir örnek
daha: "Bir Big tükenmez 300 m. yazar düz
V
,
ı.çeksen. Herşeyimi hanım alır bana. Kitaba başlamadan evvel hanım sorar; "Ne
n?" "Bir kitap için bazen 21 Big kullanırım."
Mustafa Gökçeoğlu, pek çok yönüyle ilginç bir insan. Kimsenin asla
eçiremeyeceği belli alışkanlıkları var. Herşeyden önce programlı biri. Yemek
eri, uyku saati, yıkanma düzeni hep programlı. Yemek çeşitlerinde de epeyce
V>Ömeğin molehiyanın kurusunu değil tazesini sever. Patlıcanı pek sevmez. İki
işt üste ayni yemeği de yemez. Patlıcan yemeği anısını şöyle anlatır: "Bir gece

~n musagga yaptı hanım ertesi gece imam bayıldı. Dedim; Mustafa bayıldı
Kıbrıslılık özelliklerine göre bir farklılığı sebze ve baklagilleri, ete tercih
olmasıclır. Haftada bir et yemektedir. O da eşinin köyün kebapçısından aldığı
ebap. En çok sevdiği şeyse kahve içmek. Günde 7-8 fincan sade Türk kahvesi
bir bardak suyla birlikte çalıştığı odaya ayağına getirilir. Sabah saat
ve birçok kişi için sabah vakti olan 1 l.OO'de ise öğle yemeğini
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alır. Akşam yemeği saat 17.00'de. Gün içinde ara öğünlerde kahve dışında başka bir
şey aldığı ender görülen bir durumdur.
Tüm bu istemlerin karşılanması otomatiğe bağlanmış gibidir. Ancak bazen 510 dakikalık kaymalar olabilir. O zaman da; "Sabiha! Yap bize bir gavecik be.. "
"Yemeğimi hazırladın mı, saat 12'ye geliyor..." diye gür sesini duyarsınız Hoca'nın.
Ev

halkı

üzerinde

kurduğu

tatlı

hükürnranlıktan

kimsenin

bir

şikayeti

bulunmamaktadır. Herşey istediği zamanında ve yerde hazırdır. O kahvesini
yudumlarken televizyon izler ya da gazetesini okur.
Ve O sigarasıyla kahvesini içerken çalışma odasında saatlerce çalışabilir.
Ayrıca kimse dokunamaz masasına çalışması süresince. Bu O'nu çok kızdırır. Toz
içindeki çalışma masası darmadağın. Kitaplar, defterler, kağıt karton parçaları, renk
renk kalemler ve kül tablası. Herşey üst üste ve M. Gökçeoğlu çalışmakta,
üretmekte...
Kendisiyle yaptığımız sohbetlerde, Mustafa Hoca'nın özellikle gençlik
yıllarında sağlığına dikkat etmediği ve içki-sigara alışkanlığı nedeniyle tüberküloz
hastalığına yakalandığını öğrendik. Bu hastalığın kalıntıları halen devam etmekte ve

:ı:ı,r

yıl 1-2 hafta hastahanede yatmaktadır. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer

Hastalığı) hastalığı bunun bir uzantısıdır. Kendisini tanıdığım yıllar olan 1985'li
yıllarda enfiye çeken Gökçeoğlu daha sonra sarma sigaraya yönelmiştir.' Şimdilerde
ise bu alışkanlığından vazgeçmiş durumdadır. İçki ve enfiye yerine günde 2-3 paket
sigara içmektedir.
Bir diğer özelliği de halinden özellikle de sağlığından hiç şikayetçi
olmamasıdır. Olan biteni anlatır ama "Bıktım, usandım bu hastalıktan!" sözünü
kullanmamaktadır. Her olayın kendince bir nedeni vardır. Bir yıldan fazla
söyleşilerde bulunduğumuzdan her mevsimi geçirdik M. Gökçeoğlu'yla. Özellikle
yazı çok zor atlatmıştır. Kemiklerinde kireç olduğundan klima veya vantilatör
açamaz, kemikleri ağrımaktadır. Öğleyin çok sıcak olduğundan çalışamamaktadır.
Ama bunlar hiç önemli değil O'na göre. Onun da kendince çözümünü üretir hemen.
Kütüphanesinin serin olduğu saatlerde çalışmalarını yürütür. "Azmin önünde dağlar
durmaz." demişler. Tipik örneği, Mustafa Gökçeoğlu.
Bir gün yine çok hastalanmıştı. Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar
kitabının Önsöz yazısının yazmaktaydı o aralar. Söyleşiye gittiğim gün belli etmese
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de çok hastaydı. Söyleşimiz bittiğinde beni kapıya kadar geçirmemesinden belli
oluyordu bu. Hatta şöyle dedi; "Kapıya kadar uğurlamamı ister min?" Ben de;
"Rahatına bak" dedim. Kolay kolay rastlanmayan bir durumdu bu çünkü. Hoca
mutlaka kapıya kadar gelir, hatta söyleyecekleri bitmezse -ki çoğu zaman bitmez
arabaya kadar uğurlardı.
Mustafa Gökçeoğlu, gezmeyi, sohbeti de çok sever. Uzunca bir süre çalışıp
sıkılmışsa havalanmak ister. O zaman da telefona sarılır ya da can dostlarına haber
salar. Gelip alırlar ve dolaştırırlar. Dostlarıyla gezmekten,.şakalaşmaktan büyük zevk
duyar. Argo konuşmalar, dostlar arasındaki en keyifli sohbetlerdir.
Her şeyiyle farklı bir kişilik Gökçeoğlu. "Tamam işte! Çözdüm, bilge biri
O." diye düşünürken yine sizi şaşırtabilir karısı ve kızıyla olan konuşmaları. Tipik
Gönyelili aksanı kaplar dilini aniden ve daha basit ifadeler kullanmaya başlar.
"Duydun..." "Be Sabiha!..." "Be Sarı Sabiha!... "Sarı Gız." gibi nitelemelerle hitap
eder karısına.
O'nu ak sakalıyla gördüğünüzde, "Nur yüzlü, nur bakışlı bir şeyh bu!"
dersiniz. Geçmiş dönemlerde, tarikat liderleri müritleri için ne kadar güven duyulan
pir ~işiyse işte öyle güvenirsiniz Gökçeoğlu'na da. Kendini ona adayan müritler gibi
olursunuz bazen bilgeliği karşısında. Bazen de; "Eski dönemlerin ilim adamı mı bu
adam da şimdilerde yaşıyor" dersiniz kendi kendinize. Kullandığı sözcükler, .kendine
has yeni türettiği kelimeler karşısında hem hayran kalırsınız hem de gülersiniz,
nerden bulur bunları diye. "Araştırma yapan ilim adamı mı?" dersiniz içinizden...
Yeni birşey mi icat ediyor. Keşiş gibi adeta... O saçı sakalıyla , o dağınık haliyle ama
mağrur koca başıyla "Bir felsefe adamı belki de..." dersiniz içinizden. Karl Marks'a
da benzetmediğim zamanlar yok değil doğrusu. Felsefık konuşmaları etkiliyor insanı.
Kimi zaman da; "Nedir be bu adamın söylediği" dersiniz içinizden, "Zihnini
dağıttı galiba..." diye düşünerek yanından ayrılıp eve gelirken anlarsınız ki bir
derinlik var konuşmasında. Bir farklılık var. Farklı özellikli bir insan Mustafa

Bir başka erdemli yanı ise "hoşgörüsü." Benim son anda gitmelerime hep
hoşgörüyle "evet" dedi. Önceden aramamı defalarca kibar bir şekilde söylemesine
karşın her zaman buna uyamadım ve çok kez son anda telefon açıp, "Hoca ben
geliyorum." dedim. Buna rağmen beni hiç kırmadı. Üstelik kendinin dil bilimi ile
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ilgili sözlük çalışmaları yoğun bir biçimde devam etmekteydi. Bana hep zaman
ayırdı.
Her yönüyle örnek olacak bir kişi. Derlemeler için köylere gitmek gerektiğini
ama araba sürmediğinden bunu nasıl aştığını . sormuştum. "Kimiynan olursa.
Toptancıynan, kasabınan ..." cevabını vermişti. İlginç buldum doğrusu. Hiç birşeyi
problem yapmaması, birçoklarımızın örnek alması gereken bir davranış özelliği
bence. Zorlukların üstesinden gelmenin formüllerini çok iyi biliyor. Sorun çözmeye
alışık. Üstelik problemi çözmek adeta içine işlemiş durumda ve bundan zevk
almakta.
Gökçeoğlu'yla söyleşmek insanda sonsuz bir mutluluk hissi uyandırır. Çok
şey öğrenirsiniz O'ndan. Ağzınız açık kalır söylediklerine. Tabi serbest konu
olduğunda problem yoktur. Ancak bu bir söyleşiyse zaman zaman sıkıntı
yaşayabilirsiniz. Kendi aklında olan konu neyse onu bitirmeden başka konuya
yönlendiremezsiniz. Bu çok güç. O konuda söyleyecekleri bitince ancak sizin
sorunuza cevap verir. Zekanın bir başka boyutu bu bence. Birçok kişi bu kadar konu
dışına çıktığında konuyu tekrar toparlamakta güçlük çeker doğrusu.
Konuşulan bir konu üzerinde bir tanım yapacaksa derinliklere uzanan bir çift
göz parlar önünüzde. Bilimsel konularda görüşlerini sunarken··. dümdüz . karşıya
odaklandığını görürsünüz. Sineklerin kanat sesi duyulur böyle anlarda. Ardı.ardına
yaktığı sigarasından derin nefes çekerken ellerinin zaman zaman titrediğini
görürsünüz. Gür sesiyle kükrerken aniden kısık bir ses duyarsınız. Uzun yıllar çektiği
enfiye ve içtiği sigaranın da payı var bunda. Anlattığı konuya göre sesindeki iniş ve
çıkışlarla da karşılaşabilirsiniz. Öyle ilginç adam ki! Konuşmasının temposu bile
konuya göre değişkenlik göstermekte. Oturuş pozisyonlarındaki değişiklikler bile
düşündürür sizi. Sandalyeye dizlenir aniden, çalışma masasına yaslanır. Düşünerek
ağır ağır konuşur. Bir eli dizinde bir eli, çalışma masası üzerindedir. Yine değişir.
Arkasına yaslanır, ayaklar aşağıda üst üste uzalı arkaya yaslanır ve boyuna konuşur.
Yargı ortaya koyarken ya da kitaplarda ortaya koyduğu yargıyı anlatırken ses
tonundaki kesinlik dikkat çekicidir.
Gökçeoğlu'nun önce Gönyelili sonra da Kıbrıslı şivesiyle aktardığı her
kelimenin bir tarih olduğunu, bir belge olduğunu konuştukça anlarsınız. O kadar çok
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şey anlatır ki her kelimede...Kendi yalın sade dilinde... Tıpkı bir ozan gibi. Gerçekten
de büyük bir ozan Gökçeoğlu... Sade bir dil, derin.felsefik bir anlatım...
Hoca'nın bir özelliği de tez çalışmasının kurgusunu kendi kafasında kurmuş
olması. Özellikle tarihi ve politik olayları politik kimliğinden dolayı ortaya çıkarmak
istiyor. Cevaplamak veya hatırlamak istemediğiukonulan ise es geçiyor veya o
konuya değinmiyor.
Öğretmendir bazen, karşısında kendinizi öğrenci' sanırsınız. O söyler, sız
banda kaydeder ve küçük notlar alırsınız. O hep uyarır: '\'ayni' değil 'aynı' olacak.
'Tırnak içinde yaz' veya 'Satır başı yap.' 'Kocabaş' bileşik yazılacak ha!" Yirmi beş
yıllık öğretmenlikten sonra başka bir şey olması mümkün değil galiba.
Disleksi özelliği konu anlatışlarından belli olmaktadır. Kıbrıs Türk
İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü'nden söz ederken Türkçe'nin üstün bir dil
olma özelliğindenbahsetmekteydi. İngilizce'de pekiştirmelerin çok az sayıda olduğu
savına örnekleme yapmaktaydı. " 'Mos mor' diyemezsiniz İngilizce'de" demesi
gerekirken "Mor mos" demişti. Bu disleksi özelliğinden kaynaklanmakta olan bir

Özeleştiri yapmak olgunluk isteyen bir

davranıştır. Bunu Mustafa

ökçeoğlu'nda bulabilirsiniz. Kendi eserlerinin en sıkı eleştirmenidir. Konularıyla,
ayfa düzeniyle, diziliş yönüyle.. Cihan Şah'ı anlatırken; "Cihan Şah masalı çocuklar
çin uygun değil içinde kan var. Belki her çocuğun mutluluğu gördüğü gibi acıyı da
de ondan öyle uygun bulundu." Kıbrıs Türk Takmaadlar ve
çıktığında onları çalışma odasının ortasına yığmıştı. Ben de
ayırlısı olsun Hocam" demeye çalışırken yüzündeki sıkıntıyı farketmiştim. Ne
duğunu öğrenmeye çalışırken eline bir kitap alıp bir yandan bana kitabın içini
teriyor bir yandan da anlatıyordu. Dizgi hatalarını ilk O bulmuş ve bundan
duğu huzursuzluğu dile getirmişti.
Tüm bu sıkıntılı durumuna karşın yine de heyecanlı ve içi içine sığmaz bir
daydı. Sürekli konuşuyor ve gelecekteki projelerinden bahsediyordu. Yeni
ise gözlerinden okunabilmekte idi. Başarılı olmanın
gururdu bu.
Sevdiği sosyolojik terimleri, az rastlanan kelimeleri tekrar tekrar kullanmak
hoşlandığı şeylerden biridir.
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Derlemeci kimliğinin de iliklerine işlemiş olduğunu ve yaşam biçimi haline
söylemeliyim. Söyleşilerimizde

konuşma arasında benim veya onun

söylediği bir sözü hemen cebindeki kağıt parçasına not alması bunun en güzel
kanıtıdır diye düşünürüm: "Bolarık yazarım." "Masgaralığı sahibine bırak."
Toplumsal duyarlılığına değinmemek ciddi bir eksiklik olur inancındayım.
Toplumun beklentileri, yaşanan olaylar, toplumda bozulmalar ve değişimler O'nu
derinden etkilemektedir. Yaşananları dile getirmeyi bir görev olarak hissetmekte ve
çözüm yolu olarak elindeki en büyük silahı olan kalemini kullanmaktadır. Tüm
bunları kendi edebi eserlerinde ve halkbilim eserlerinin önsöz kısımlarında
yansıtmaktadır. Gökçeoğlu'na göre dürüstlük yaşamdaki en büyük erdemlerdendir.
Toplumda gittikçe azaldığını iddia ettiği bu kavramı hiç olmazsa kendi yaşam
tarzında yaşatması da dikkat çekicidir. Zorluklarla tek başına mücadele ettiğine tanık
olmuş biriyim. Belki de bu küçüklükten, ortaokuldan kalma bir alışkanlık olsa gerek.
Henüz ilkokulu bitirmiş 12 yaşındaki bir çocuğunun, ortaokul eğitimi için aileden
ayrı yatılı okula yollanmasının ve tek başına zorluklarla mücadele etmeyi
öğrenmesinin ileriki yaşamlarında da mücadeleci bir kimliğe sahip olmasında ciddi
lJi~ 12ay,11olduğunudüşünmekteyim.
);Çfg;,."') .·'

Mustafa Gökçeoğlu'nun yakınlarıyla yaptığım söyleşilerde ortak payda;
Ç)'nun üretkenliğidir. Ayrıca buna şahsen benim de şahit olduğumu belirtmeliyim.
Bazı söyleşilerdeki kayıt dışı konuşmalar çok çarpıcı biçimde üretkenliğini de
gösterir niteliktedir. Peynir ekmek gibi kitap ürettiğine şahit olursunuz: "Sana bu
kitaptan verdim mi?" "Hangisini, İkilemeleri mi?" "Yok. Ondan sonrakını. Geçen
gün çıkanı. Bilmeceleri..."
Eser ortaya koyarkenki aceleciliği, sabırsızlığı ise bir başka ilginç özelliği M.
Qökçeoğlu'nun. "Buzlar Çözülmeden" oyunundaki kaymakam gibi. "Bu kitabı
götürecem hemen basılacak Bu kitap çıkana gadar sözlüğün önsözünü yazacam... Bu
önsözünü yazınca dergiynan ilgilenecem..."
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111.5. Evi:

Mustafa Gökçeoğlu, Hüseyin Mulla Ali Sokak'ta bulunan kerpiç evde doğup
büyümüş ve orada evlenmiştir Yaşamını halen bu evde sürdürmektedir. Bu minik ev
Gökçeoğlu'yla adeta bütünleşmiştir. Kimi kırık kimi sağlam mermer parçalarından

yürüyerek boyasız kerpiç eve geçersiniz. Yine boyasız tahta kapısı düştü düşecek...
Kerpiçten yapılmış iki göz oda. Biri hem oturma odası hem de M. Gökçeoğlu'nun
yatak odası olarak kullanılan içi kitaptan ve duvardaki resimlerden görünmeyen bir
oda. Diğeri ise mutfak. Oturma odasına ulaşmak için mutfaktan geçmek
durumundasınız. Ana kapı mutfağa açılır çünkü. Mutfakta yok, yok. Günün
meyveleri, pişirilecek sebzeler, torunun yatağı, oyun parkı, arabası, herşey ... Kapıyı
odanın içindeki eşyalardan ancak yarım aralayıp içeriye yan yan girebilir ve kapıyı
yeniden kapatıp oturma odasına geçebilirsiniz. Oturma odasına müze demek daha
doğru olur. Eve girdiğinizde hayrete düşersiniz. Her şey üst üste. İnsan sağlığı için
çok da uygun olmayan ağır bir nem ve sigara kokusu iç içe karışmış. Yeterince ışık
almayan ve havalandırmaya çok fazla olanak tanımayan küçük bir penceresi var
Hafif loş olan bu oda bir kültür laboratuvarı sanki. El işlerinden, tarım
araçlarına, mutfak aletlerinden dokuma aletlerine, gündelik ve yabanlık
giysilere ve fotoğraflara kadar her şeyi bulabilirsiniz. Yerlerden duvarlardan kültür
fışkırmakta, tüm bedeniniz ve ruhunuz bu yaşamla dolmakta. Aldığı ödüller, katıldığı
kongrelerde verilen çantalar, seyahat için kullanılan bavullar hep ortada. Evinin arka
tarafında ise başka bir oda, kendinin ifadesiyle 'doğduğu ev.' Bugün ise kütüphane
olarak kullanılmakta. Pekçok kitabı burada kendinin yaptığı derme çatma raflarda
dizili. Çok geniş kapsamlı bir kitaplık burası. Birçok roman, ansiklopedi ve kaynak
kitap bulmak mümkün. Bunun yanında kendine ait eserleri büyük ambalaj kağıtları
içerisinde ortada bir yerlerde duruyor. Dokuma bürüncük çarşaflar, eski bir
bilgisayar ve kullanılmamış birçok eşya. Kütüphanenin damı akıttığından kitapların
üzerinde naylon parçaları, kitapların korunmasını sağlıyor. Başta Gönyeli sakinleri
olmak üzere herkese açık bir kütüphane burası. Evi Kıbrıs kimliğini yansıtmakta.
Herşeyiyle bir kültür piramidi. Ve bu kültür piramidinin yapıcı ustası Mustafa
Gökçeoğlu.
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lll.6. Ailesi ve Çocukluk Yılları:
Mustafa Gökçeoğlu, Anamur'dan Gönyeli'ye 1571 yılında gelip yerleşen
Çıokkozve Mulla Ali soylarındandır. Kendisiyle 15 Aralık 2006 tarihinde yaptığımız
söyleşi yaklaşık iki saat sürmüştür. Söyleşi, yazarın dünyaya gelmiş olduğu odada
erçekleştirilmiştir. Gökçeoğlu'nu tanıdığım 1985'li yıllarda kapalı olan bu odayı,
Çıökçeoğlu bugün kütüphane olarak yeniden düzenlemiştir. Çalışmalarını orada
yürütmektedir. Bu ilk söyleşide kendisi, kardeşleri, anne ve babasının kökenleriyle
lgili bilgiler elde edilmiştir. Künyevi bilgiler toplamaya çalışırken Hoca' dan yeni
irtakım bilgileri de öğrendiğimi, Sosyal Bilgiler Dersi de aldığımı itiraf etmeliyim.
iapılan söyleşiden elde edilen bilgiler aşağıdaki gibidir:
"Hocam, bize ailenizden bahseder misiniz? Soyunuz hem ana hem de baba
arafından aslen Gönyeli'den mi gelmektedir" sorusuna aldığım yanıt şöyledir:
"4 Ağustos 1942'de doğdum. Adım Mustafa Ömer Mulla Ali. Babam Ömer
ustafa Mulla Ali'dir. Anamın adı Hatice Bürüncük Hüseyin'dir. Anamın anasının
ı Ayşe Hapıs Veli'dir. Babamın anasının adı Meryem Gokkoz (Kokkoz) Mehmet.

. . nadolu' dan geldiler. Anamur' dan geldiler. "Kokkoz" yabani elma kurusu demektir.
9~ozların elinan çalışan çarkı vardır. Bu çark pamukların çekirdeklerini çıkarır.
amuğu olan insanlar da ona gider. Maddi durumu iyidir. Gokkoz'un aksakalı vardı
öbeğine kadar.
Anam Hatice Bürüncük Hüseyin dediydim daha evvel. Anamın ailesi adını
aptıkları işlerden dolayı almış. "Bürüncük". Kıbrıs'ta buna "Bürümcük" de
enmektedir. Ham ipek anlamındadır. Kıbrıs deniz yolu ile dış ticaret yapmakta idi.
hraç edilen ürünler arasında bürüncük dokuma da vardı. Bu nedenle pek çok köyde

ut ağacı vardı ve ipek böceği yetiştiriciliği yaygındı. İpek böceğinden elde edilen
"pekler de tezgahta dokunmaktaydı. Bürüncük ailesi de ipek dokuyan ailelerden

M. Gökçeoğlu'na yönlendirilen bir diğer soru da doğduğu yerle ilgiliydi.
Nerede doğdunuz? Doğduğunuz dönemle ilgili ailenizden hiç bilgi aldınız mı?"
omlarını şöyle yanıtlamıştır:
"Gönyeli'de doğdum. Doğduğum günlerde Almanlar tarafından Havaalanı
'bombalanır. Köyde karartma var. Anam sancılandı. Üç gece. Doktor yok. Nigar
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komşu

arabacı fenerini yaktı geldi. Bekçi görünce hakaret etti. Yani kısaca

'Gadarameno' geldim dünyaya."
"Gadarameno'nun"

anlamını sorduğumda ise; "Yani beddualı geldim

dünyaya." yanıtını vermiştir. Söyleşinin geri kalan kısmı ise şöyledir:
S: Peki, o günlere dönersek, nerde dünyaya geldiniz? Bize biraz anlatır mısınız?
C: Bugün burada tam oturduğun sandalyenin olduğu yerde dünyaya geldim. Gafgalla
vardı evde. Ekmek yarısından ortadan bölünür ve fırında kurutulur. Arpa, buğday
unundan yapılırdı ekmek. O zaman evimiz, bir 'oturak odası'ydı. Oturak odası
demek, hem yatak hem de oturma odası olarak kullanılan ev demektir. Odada bir
karyola, namsiyeli. Bir de kerevet. Ev bir odaydı. Bir da mutfak ve ordan kapı açılır
hamama, banyoya giderdi. Suyu ocakta bir tencerede kaynatır da yıkanırlardı.
Lazımlık uzaktaydı koku çıkmasın diye. Harp zamanı herkesin bir yaması vardı
pantolonunda. Alaman Harbı.
S: II. Dünya Savaşı sırasında dünyaya geldiğini anlatırken annenin sana "madenin
ili)ozuk" dediğinden söz etmiştin. O kısım kaynadı. Bize "madeni bozuk" ne demek

:,1yK.arartma

varmış. Çünkü Lefkoşa Havaalanı'na İtalyanlar bomba atarmış. Yarı

ola kadar gelir atarlarmış bombaları... Almanlar gelinca, o zamanlar benzinler
~nekelerin içindeymiş ve o tenekeler havalarda uçarmış bombalardan. Ondan soma
ııgiliz, tahtadan, marangozlara tayyareler yaptırmış. Tayyare gibi boyamış. Ve o
wirlerde işte anam sancılanmış. Anam hasta olmuş. Üç gün üç gece sancılanmış.
hasta olduğu için sütü yokmuş. Beni anason suyuynan beslermiş. Ana sütü
eyen insan dirençsiz olur. Güçsüz olur. Ve en ufak bir esintiden da hasta
lurmuşum. Anam hepimizi yıkardı. Kızları yıkadığında onlar dışarı seyirtirlerdi,
ştururlardı. Beni da sarar sarmalar böyle hemen yatağa yatırırdı. Yaz, kış... En
·.hayet biraz aklım kesinca; "Ana" dedim; "obir gardaşlarım koşturur havlıda, beni
çün yatırın her yıkandığımda?" "Senin madenin bozuktur oğlum, sen birden hasta
µn." Gerçekten da bugün da gene yıkandığımda bayanlar gibi saçlarımı

hah haa...
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Peki, II. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllar, sizin çocukluk döneminize rastlar. Bu
ailenizin durumunu biraz daha açabilir miyiz? Tabii ailenizle birlikte
ıbrıs'taki genel duruma bakabilir miyiz?
. 1948'li yıllar, dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ta da zor yıllardı. Açlık yıllarıydı o
rllar. O zamanlar Lefke' de kalırdık. Babam madende çalışırdı. 1948'de büyük bir
rev oldu. Büyük grev kırılınca, köylerin tümü destek verdi grevcilere. Bulgur,
ıırçak verilir grevcilere. Yenenler yenir. Yenmeyenler satılıp para ederdi.
ölüşülürdü. 1949'da geldik geri Gönyeli'ye. Çiftlik'e (Kanlıköy) giderken Omorfo
ehından, Diklemeler Bölgesi var, Kara Tepe'nin üstünde. Bubam mermer kesmeye
aşladı. Anam bütün cehizlerini bir bir verirdi. Bulgur pilavı pişirir, sabah su döker
ine çorba yapar. Felaket.ısefil hayat. ..
:Anne ve babanızın evliliklerine gelelim. Ondan da biraz söz eder misiniz?
:•Anam ile bubam 1938'de Gönyeli'de evlendiler. Evlenmeden 5-6 sene nikahlı
.?ldılar. Bubam o zamannar Lefke'de madenci. Madenden aldığı parayı verdi ve
önyeli' deki evini yaptırdı. Ev içine girene kadar boş durdu.
:.Babanız evlendikten sonra ne iş yapmaktaydı?
. !3:u.wamla anam evlenince köye geldiler. Evlenince bubam mermer keserdi.
aratepe' de mermer kestikleri yer var. Mermer ocağı vardı. İcar etti hükümetten. İki
çak yan yana. Ocağın adı 'Diklemeler'. Adını taşların şeklinden aldı. Barutnan
~tlatırdı taşları. Deliği kazar, fitili indirir. Barutu döker. Sonra sigaraynan
.tuştururdu. Hemen kaçardın. Çünkü patlardı. Sonra ordan çıkan kütükleri alırdı.
ermeri keserdi. Çok zahmetli bir işti. Bir kütük 16 mermer çıkarırdı. Bıçkı
ızlarını yani mermer kenarlarını tam kare ederdi. Kendi ölçüsüne göre keserdi
endi kalıpları vardı. Mermerin tanesi 1 guruştu. Eşeğin üstüne yükletir, köye getirir
tardı. Mozaik çoğaldı. Bu iş battal oldu.
Evlenmezden once de mi ayni işi yapıyordu?
1920'li yıllarda madende işledi. Kabalcı ustası. Yanına da işçi alırdı. Kestikleri
n hesabına gore de ödenirdi. Kara Tepe'deişlerdi,
Kaç kez madende işledi?
İki kere gitti madene. İkincisi, 1958'lerde, evlendikten sonra. Başladı DEKO'da
lışsın. Maden fabrikasının adıdır DEKO. Gumroşon, kompresörlü makinaynan
O zaman EOKA Dönemi. Orda çalışırken madeni patlattılar, direkler kırıldı.
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Öldürsünler diye. Hemen gaçıp kayanın arkasına saklandı. Rumlar öldü zannetti.
1958'lerdeydi bu.
S: Şu an sizin oturduğunuz evi babanız mı yaptı?
C: Bubam ev yaptı. Kaptan Erbay'ın evinin arkasına. Nenemin ayni havlıda
zeytinleri vardı. "Zeytini vermem!" demiş bubama. Bubam "ver" der; dedem
"vermem" der. Ver der, vermez. Bubam da demiş ki kendi kendine: "Ben bu kadının
oğluyum da bana böyle yapar. El kızı geldiğinde ne olacak?

Başka yere ev

yapacam." Nenem, İbrahim Amca'ya 10 liraya evi sattı. Parayı da bubama verdiler.
Buradaki evi yaptı. O ev epey durdu. Evleninceya gadar. Anam da cehizi yaptı.
Cehizler gelir. İpler gerilir. Bütün maharetli işler bu ipte sergilenir. Oya, tente, gergef
işleri yapılır. Cehiz defterine yazılır. "Mıhr" olayı vardır. Yani ayrılacağında hepsini
alma hakkı var. "Ziname veya Zename" yani "izinname" ile birlikte cehiz defteri de
verilir. Bubamın yaptığı ev öyle çok büyük değil. Bubam "Oturak Evi" yaptı.
Yattığın ve günlük hayatının geçtiği eve 'Oturak Evi' denir. Yoksul evi. Evlendi,
çocuğu oldu. 1946'da ikinci kez gittiler madene. 1947-48'de grev oldu. Grev kırıldı.
Grevcilerin işine son verildi. 2-3 sene çalıştı burada. Geri döndü. 3. kez gitti. Orda
Gene geri geldi. Gönyeli'ye. Kara Tepe'ye başladı işlesin. Ömrü taş
kesmede geçti. Bir küçük tarlası vardı tepelerin içinde . 15 dönüm. Onu da 45 liraya
1958'de sattı.
S: Peki, biraz da kardeşlerinize gelelim. Kaç kardeşsiniz? Adları nelerdir?
C: İlk kardeş 2.5 yaşında ölmüş. Kızmış. Ondan sonra ikinci ablam Yücel Gökçekuş.
Hüseyin Gökçekuş'un anası. Üçüncü çocuk ben. Dördüncü Şenay. O da kız. Sonra
1948'de Meryem Seval doğdu. En son Hüseyin. 1954'te. O, 1974'te 20 yaşında şehit
oldu. Mücahit. Ulaştırma Bölümü'nde görevli. İki bacak arasına mermi patladı.
Konuşa konuşa can verdi. Parası, altın yüzüğü ve saatini çıkarıp verdiler. Makinist
isterdi olsun. Oldu. O beni çok severdi. Ben Türkiye'den gelince basamaklara
meyvecik bişeycik koyardı sürpriz olsun diye. 1974'te çakmağım bitti. Gittim
gardaştan aldım. Azala azala bitti tam gardaşımın öldüğü gün.
S: Diğer kardeşlerinizin eğitim durumu nedir? Okula gittiler mi? Gitmediyseler, ne
yaparlardı?
C : Ablam çok zekiydi. Ama kız evladıydı diye bubam okutmadı. Diğer kardeşlerim
yavaş yavaş ilkokulu bitirdiler. Ablam köy ekmeği yapıp satardı. Günde yedi sekiz
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yapardı. Şenay, badem kırmada çalışırdı. Lefkoşa'da Ermeni'nin fabrikası vardı.
aydı. Sonra her yerde çalıştı. Tütün Fabrikası'nda çalıştı. Bakla kırardı. Kuruş
sı alırlardı. Bahçalarda çalışırdı. Sonunda en son kalp ameliyatı oldu.
Seval; O da bahçalarda çalışırdı. Eh, şimdi Onun da rahatsızlığı vardır.

Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 07.11.07.
imdi de biraz daha özel bir soru sormak istiyorum. Siz Gönyelililerin tipik ikinci
illerindensiniz. Nasıl oluştu bu eğri bacaklılık? Seninle ilgili söyleşi yaptığım
et Kumser, Ahmet Benli ve Ali Nesim gibi dostların da genetiklikten çok
yeli'nin suyuna ve beslenme koşullarıyla yaşam zorluklarına bağladılar bu işi.
dersin? Kalçadan aşağı başlarmış eğrilik.
alçada da pelviste da var eğrilik. Bacakta da var. Dizden aşşası uzun ama dizden
arısı kısa. Şimdi beslenme, yaşam standartları.ve genetik dedin. Bu kalıtsal bir
i1$fi:syondur, bunun bilimsel adı. DNA'larımızdaki değişmedir. Bütün canlıların
'farında değişmeler olur. Hatta o değişmeler sonucu yeni yeni türler ortaya
:r. Hatta olumlu değişmeye uğrayanlar, iklim değiştiğinde bu durum ortadan
ar. Bizim de DNA'larımızda var. Anamur Yamaçköy, Dereköy gibi yerlerde da
Eskiden Gönyeli köyü, guyu sularını içerdi ve guyu sularımızda da fosfor var.
ayısıyle fosfordan dişlerimiz gınalı olurdu.
li Nesim de "paslı dişli" dendiğini söyledi.
Evet, "kınalı diş" Yine ayni şekilde gebe gadın fazla antibiyotik alırsa, çocuğu
uğunda da gene çocuğun dişler da bir renk olur. Yine ordan getirdiğimiz özellik
nız eğri ayaklılık değil. Ayağımızın iki parmağı arasında da bir et vardır. Perde
brMesela torunun ayağında var, bende var. Ablamda var. Anamurlu Gurt Ali
sinden gelenlerin ayağının iki parmağı arasında perdecik var. Gene bazılarının
k sokumunun arasında bir parçacık var, et beni. Bunlar genetik özelliklerdir.

a Orta Asya'da

da var. Mesela büyük belgeci, Türkolog var "Katarof'; O'nun da

g.en aşağısı bizim gibi kısadır. Ben mezuniyet tezimde; "Genlerdeki Kalıtımsal
,fivikasyonlar" diye bir konu hazırlamıştım. Hatta böyle yavrı çocukların, küçük

28

yeni yürüyen çocukların resimlerini çekmiştim tezime belge olarak.
üksek Okul' daki mezuniyet tezime. Öğretmen Okulu'nda tez hazırladım. O tezi
oca aldı ve ilgi duyduğunu söylemişti. Hatta biraz daha genişletmemi istemiş ve
nişletmiştim. O günlerde de Rumlar bir propaganda çıkartmıştı. İşte Kıbrıs
kleri diye bir şey yok. Bunlar; "Reaya", "Gayrı müslüm". Cizye ve haraç verir
lar, Latinler. Cizyeyi ve haracı vermemek için sonradan Müslüman oldular,
ırkleştiler diye bir propaganda başlatmıştı. Bildiğiniz gibi Müslüman olandan
öşür" alırdı. "Yanmış harmanın da öşürü olmaz." derler. Yani öşürü, ekin ya da bir
tim olursa alırdı. Ama cizye ve haracı muhakkak verecen. "Kocabaş" vergileri
lardı. Hatta ben Rum tarafında bir etkinlik vardı ve bir Rum oğluynan
nuşurdum; büyük büyük dedesinin Gocabaş olduğunu söylerdi hatta 5 guruş
ladığında dedesi 2 guruşunu gendine ayırırmış, 2 guruşunu Cikko'ya, Cikko
anastırı'na, 1 guruşunu da İstanbul'a gönderirlermiş diye anlatırdı gülerek. Yani
ların bu vergileri gaçınılmazdı. Yani gaçınmak için Türkleşirlerdi. Örneğin
ime'deki Latinlerin büyük bir kısmı Ortodoks hatta bir kısmı da Müslüman oldu.
nradan Müslüman Türk olanların adına "Yeni" derik hatta. Mesela "Yeni Memet"
q;.me'de meşhur. Ama Hasan Bulli Destanı'nda da ne var, "Yeni Ayantioti" var.
da ne yapmış; Müslümanıkan Hrıstiyan olmuş. Her toplumun yapısı dinamiktir ne
ınuştur, din değiştirmeler de olmuştur. Dolayısıyle bu genetik özellik, yüzyıllar
yu değişe değişe devam etmiştir. "Endogami" olmuştur. "Eksogami" ye açık
mamıştır köv. Şimdi anada var gen, babada da var. Ne olur, "Yılandan koç
ğmaz." İki eğri ayaklıdan doğacak olan da yine bir eyri ayaklıdır. Uzun süre bu
ellik sürmüştür. Son yıllarda, özellikle altmışlı yıllarından sonra dıştan evlenmeler
ğalmıştır. Bu dıştan evlenmeler sonucu eğri ayaklı doğan çocukların frekansında
k büyük düşmeler olmuştur. Gene tabii, bu gen vardır. Baskın, dominant olma
u da vardır. "Çocuk yedi gamına çeker" derler. Ama doğru bir atasözü bu.
ôlayısıyle o günlerde bu tezi aldı götürdü Hacettepe Üniversitesi'ne. Rumların bu
·opagandası sonucu Hacettepe'den genetik profösörleri geldi Gönyeli'ye, pelvis
?lgesinden belden aşağımızın hepsimizin röntgen filmlerimizi çekti ve gitti.
70'lerin başında daha sonra da bunu bir makale olarak İngiltere'deki bir bilim
~rgisinde yayınlandı. Şöyle ki orda üç kişinin biri de ben fotoğrafımızı çektiler.
·1yle\ ki merdiven basamağı gibi benim çok kısa, ben merdiven basamağı başı ben
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aha sonra Hacettepe Üniversitesi'nden gelen profösörü yanımda durur. O biraz daha
en yüksek Ekrem Yeşilada. Çünkü onların bir sülalesi ana tarafı
Halayıklardır. Çünkü bu Hicaz'dan .gelmedir. Zenci Arap'dır. Hatta
da çektiler. Bende ve Yeşilada'da da vardır. Netice bu iş genetik.
anıtladılar. Orda Anamur' <lakini da şey ettiler. Netice olarak da bizim genetik
rak Türklerin genetik özellikleri bu yolla kanıtlanmış oldu. Ve Rumların
opagandası çürümüş oldu.

Eğitim Hayatı:
Eğitim yaşamı kapsamında Mustafa Gökçeoğlu'nun ilk, orta; lise ve yüksek
renim yaşamından bilgiler derlenmiştir. 1942 yılında doğan Gökçeoğlu'nun
çlik yılları 1968'1i yıllara denk düşmektedir. Bin dokuz yüz altmış sekizler,
prıs'ta ve yüksek öğrenimini tamamladığı Türkiye'de toplumsal olayların patlak
rdiği dönemler olduğundan, bu bölümde '1968 kuşağı' olarak tanımlanan
iyersite gençliğinin yaşamını içeren bilgilere de yer verilmiştir.

7.1. İlkokul Eğitimi:
Mustafa Gökçeoğlu'nun ilkokul eğitim yaşamını öğrenmek amacıyla 22
lık, 2006 tarihinde gerçekleştirilen söyleşi aşağıdaki gibidir :
Hocam, bugün de bize eğitim yaşamınızdan bahsetmenizi istiyorum. İlkokulu
de okudunuz? Nerede tamamladınız?
1949'dan 54'e kadar ilkokul. İlkokul binası köyün girişinde. Birinci ve ikinci
orda. Üçüncü ve dördüncü sınıfları camide. Okula çevrildi. Ama namaz da
ırdı. Biz bir tarafta okurduk, bir tarafta da namaz kılarlardı. Beşinci ve altıncı
.:f bugünkü belediye binasında. O zaman okuldu. İlk öğretmenim, birinci sınıf

etmenim, Mine Balman'dı. (Bkz. Ek.I) Okumayı O öğretti bana. İkinci sınıf
~tmeıiim ise Hidayet Hanım'dı. Sakallıydı. Hiç evlenmedi. Ben esas 2. sınıfın
µrida öğrendim okumayı. Meğer disleksiyim. Herşeyi unuturum.
µı::.ıvMı

olduğunuzu nasıl anladınız? Hocalarınız mı fark etti?
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. Kendim üniversiteye gidince anladım böyle olduğumu.
Peki, tamam, öğretmenlerinizde kalmıştık ...
Hidayet Hocanım, salaktım sağlak yaptı beni. Sağa geçince en evel bitirirken
esapları, en sona kalır oldum. Zorlanırım. Üçüncü ve dördüncü sınıfta Ali Güran
uttu beni camide. Çok döverdi. Muhtar, desteban çocuğuna dokunamaz beni
iver. Hendese; hesap demek. Hesapta eyiyim. Ama bilmezsam, dayak.

: Okuldaki diğer öğretmenler kimlerdi ?
·•· Özker Özgür'ün kaynanasının kız kardeşi Münevver-Hanım (Bkz. Ek.2) da köyde
,retmendi. O zamannar bayan öğretmenler evlenemezdi.. Hafife Hocanım da hiç
enmedi. Resime ve Teganniye (müzik) gelirdi. Beşinci vealtıncı.sınıföğretmenim
J,-ı.met Cemal'dı, Maralı. Hergün, okuma yapar. Sonra Matematik yaptırırdı. Her gün
inci gelirdim. Beşinciyken altıncılarla okudum. Altıncıları geçerdim. Ve
.tematiği, Ahmet Cemal öğretti, sevdirdi. Hergün bir mükafat bir da tokat. Çok
Iazdım. Altıncıyı bitirinca Ortaokul Giriş Sınavı'na soktu beni. Arabasıynan
ava götürdü. Bir da tokat vurdu; "Geçmezsen 100 tokat." dedi. Ona çok şey
çluyum. Balman muallim ilkokulda bir tokat vurdu. Korkudan üstüme işedim.
-yum

'j.2.

c\,- sıraların boyuna yetmezdi ilkokulda.

Ortaokul Eğitimi :
Mustafa Gökçeoğlu'yla 22 Aralık, 2006 tarihinde gerçekleştirilen söyleşideki

diğer konu da yazarın ortaokula girişi ve orada geçen yaşamı ile ilgilidir. Söyleşi
"ıdaki gibidir.
: Ortaokula hangi yıl gittiniz ?
Ortaokulu nerede okudunuz, anlatır mısınız?
iüratokul, Lefkoşa Türk Lisesi'nin ortaokuluydu. Sonra da Sağlık Bakanlığı'na
ildi ve 'Tımarhane' oldu. Bu okula çevre köylerden hep gelinirdi. Ama imtihanı
enler. Lisede ayrılırdık. Ortaokul numaram '1681.'
Sınava girdiğinizi söylediniz. Ortaokul Giriş Sınavı neydi? Sınavla ilgili
rladıklarınız nelerdir?
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: Sınav yeri Haydarpaşa Camisi'nin karşısındaki taş binada imtihan olduk. Binanın
merli kapısı vardı. O kemerli kapının yanına ortaokula alınanların listesi asılırdı.
ittim. Kendi kendime derim; 'En kuyruk geçerim ben.' Neysa kağıda baktım.
ım yok. Gözlerim doldu. Aydın diye bir hoca var, adını sonradan öğrendim. O da

-Adın ne?
- Mustafa Ömer Mullaali.
Bir baktı güldü. Yürüdüm gideyim gaçayım. Adam güler, gomaz gideyim. Bu
başka hoca geldi. Ben kaçacayım bırakmaz. Zaten gözlerimden yaş gelinca hiç
şey görmez oldum. Buğulandı. Konuşma bitince parmağını koydu en üste. Boyum
göremem. Aydın Hoca gülerek;
- Geçtin, dedi. Falan gün okula gel. Söylenen gün okula gittik. Yazıldık.
(P1"Plrı:n'Yl

var. Rahmetli Yavuz Selçuk Bey: (Bkz. Ek.3)
- Hani veli? dedi.
- Bizim köyde iki Veli var dedim. Biri çoban Veli diğeri da Gara Veli.
- Öyle değil dedi. Hade git Fotalı Hanı'na. Pataryacı var, söyle gelsin. Müdür
Velin olsun.
Koştuk. " Tamam be çocuk." dedi. Velim oldu.

Peki, Fotalılar Hanı'ndaki bataryacı velin oldu. Veli olan kişinin sorumluluğu ne
"urdu? Biraz da bunu açabilir miyiz?
·. Zarflarını olurdu. 7 zarf pullu. Ailene yazı yazar, yollarlar. O günlerde okuldan
Lefkoşa'yı, büyük sarı taş evleri, kalabalık insanları düşünürüm. 4 gün okul, 1
Lefkoşa sokakları. Zarflar bataryacıya gider. Yavuz Selçuk Bey çağırttı. Bir

- Hergün kapının önünde bekleycem seni, dedi. Niçin gezen?
- Merak ederim. Sokağın içine doğru yürüyen evler ...
Ortaokulun birinci sınıfında sınavla bir okul kazandınız. Hergün de gezersiniz.
ers durumunuz neydi?
~ Sınavlar olurdu. Ama o dönemde sınavlar, hocanın istediği gün olurdu. "Çıkarın
ağıtları" derdi. Sonunda ilk dönem dokuz dersten kaldım. Yılbaşı tatili çok büyük.
giliz Dönemi. Gezdim. İkinci dönem yedi dersten kaldım. Finallerde bir dersten
aldım. O da Türkçe kompozisyon.
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: Türkçe Kompozisyon' dan niçin kaldınız?
:Türkçe öğretmenim Ahmet Savalaş. Sınavlar Hocanın istediği gün olur demiştim
il...

Bir gün Ahmet Savalaş sınıfa geldi. "Çıkarın kağıtları" dedi. "Bir da kitap

karın." O kitabın içindeki konularla ilgili bir kompozisyon yazın. Elimde çok eski
önemden kalma bir kitap vardı. O kitabı ezberlediydim. Tek kitabım.
ompozisyona ordan iki cümleyi yazdım. "Çık dışarı" dedi. Ve bir tokat attı. "Ben
okulda olduğum sürece geçemen" dedi. Bütün yaz kompozisyon çalıştım.
lül'de de geçemedim. O zaman borçlu geçmek yoktu. Kaldım.
Peki sonra ne yaptınız?
: Sarayönü'nde rahmetli Ahmet Gürkan'ın kurdurduğu Atatürk Enstitüsü adlı özel

f okul vardı. Oraya yazıldım. Numaram "I ".
: Bu okulu biraz anlatır mısınız ?
: Milliyetçi bir okuldu. Türkiye okulu. Tedrisat Türkçe. Türkiye'den öğretmenler
rdı. İngiliz hocalar da Kıbrıs'tan. Oraya gittim. Rumca dersi da var. Öğretmenlerin
aaşlarını hep Ahmet Gürkan Bey verir. Her sabah Türkçe marş okuruz. Müdür,
diklioğlu idi. Kıbrıs'ta folklor araştırmalarını başlatan bir hoca vardı. Mümtaz
~r. O, Beden Eğitimi hocası idi. Müzik, Fen derslerimiz de vardı. Türkçe
camız; Arif Nihat Asya. (Bkz. Ek. 4) Türkiyeli, büyük şair. Fizik öğretmenim, Haluk
y. Ama İngiliz Edebiyatı da okurduk. 'Great Expectations'ı okurduk bu derste.
lasik bir kitap. Ayla Haşmet da vardı. Ayla Haşmet; ilk tiyatro oyuncularından.
yla çok başarılıydı. İngiliz Edebiyatı imtihanını geçti ortaokulda. Matematik
tihanını da bir ben geçtim. Matematikçinin tombik bir oğlu var. Dersi bilmez.
zar. Çikolata yok. Tahtada problemi çözen yok. Ben daha o anlatmadan çözdüm
tenefüste ayak aşığıma iki kakma vurdu.
Felsefe dersimiz de vardı. Öğretmenimiz filozoftu. Kıbrıslı filozof Necmi
gıp Bodamyalızade. (Bkz. Ek: 5) Şairdi de. Rum - Türk ortak okul kurdu. Adı
hakespere Okulu'. Böyle bir okul için tek hak O'nundu. Kuran-ı Kerim'i, şiir
arak İngilizce'ye tercüme etti. 40 sene nişanlı kaldı. Çok da titizliği vardı. Berbere
ider, sabunu, usturasını kendi götürürdü. Bir restoranta gider; çatal bıçağı
ndinindi. Tutumluydu da. Uzun gömleği, yazın gelince kollarını keser, kısa kollu
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Bu enstitüye iki sene gittim. Borcumu da verdim, mezun oldum. Eski
ı.1:aokulumun lisesine geçtim. Yani Lefkoşa Türk Lisesi. Lise 1 'de numaram '459.'

Lise Eğitimi :
Yazar Mustafa Gökçeoğlu ile yine 22 Aralık, 2006 tarihinde gerçekleştirilen
yleşide yazarın lise yaşamı da vardı. Lise öğretmenleri ve lise yaşamını kapsayan
.rular ve yanıtları aşağıdaki gibidir :
Peki, lise yaşamınıza geldik, liseye hangi yıl başladınız? Ayrıca bize lise
antınızı ve lisedeki öğretmenlerinizi de anlatır mısınız ?
:Liseyi, 60-61'de bitirdim. Orda Lise 3 sonunda Olgunluk Sınavı (Bkz. Ek.6) var.
u verdik. Salih Mecit, (Bkz. Ek. 7) Matematik imtihanında dışarı atar, 1 O verir. Bir
eda Matematik hocamız Maşuk. Türkiye Hava Kuvvetleri'nden geldi. Tahtaya
adaşlar şöyle yazardı: "Çorba belasını kaşıktan, sınıf belasını Maşuk'tan alır."
J~,ıatikçi Maşuk bir gün notları verir; "10, 14, 9 ..." söyler. Bir çocuk atıldı sorar:

üz üstünden mi Efendim?" "Evet." Dokuz alan: "Benim değil ya efendim." "Evet
in da." Herkes güler. Benim Matematik, Fizikten yüksekti. İngilizcem ise düşük.
ilizce hocamız İngilizdi. Çankaya Koleji'nden geldi. Mr Grand. İngiliz'in
nkaya'dan geldiğini bilmeyiz. Dr. Küçük'ün da İngilizce hocasıymış. Bir gün
:+aşır cevizin ne olduğunu anlatsın. Anlamayız. Öyle kaldı. 'Rider Digest'
gisinden bir ödev Verdi: "Bundan birşey okuyup yazacaksınız" dedi. Fidel Castro
Vatista'nın devrilmesini yazdım. Dedi:
- Güzel bir düşünce ama derse uygun değil. Bunueduyduğumda aklıma adama
ptıklarımız geldi. Ben adamın Türkçe konuştuğunu senesonqnakadar bilmezdim.
Lise yıllarında yaşadığınız ilginç anılarınız nelerdir?
:)Lisede da rahat durmadım. Bubamın akrafisi var. Savaştan kalma. Okula gelmez.
elim gene başkası oldu. Hilmi Damdelen velim oldu. Lise 1 idim. Arif arkadaşım
ni dövmeye kalktı. Cebimde, 'Tropen' Alaman malı bir dolma kalemim var. Bıçak
,1:,i eline sapladım. Bönürerek müdüre gitti. Haysiyet Divanı'na, Disiplin Kurulu'na
rdiler. Haysiyet Divanı Başkanı, Reşat Ebeoğlu'ydu. (Bkz. Ek. 8) Lise Müdürümüz
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Salih Mecit. Önce Matematikçiydi. Ve black stick, kara değnek ile dövme cezası.
rt değnek avucuma vurdular. O vurma, bir törenle olur. Müdür Odası'nda 1
:]ietmen, elimi tutar. Biri vurur. Obiri sayar. Dayak bitinca, değnek demir dolaba
itlendi. Ben densiz çocuktum.
Siz, yaş itibanyle 1958'li yıllarda gençlik dönemlerinde olan birisiniz. Bize biraz
o olayları anlatır mısınız?
1958'de kışkırtmalar başladı. Okuldan gaçar habire mitinge giderik. Öğretmenlere
ksi davranırdık.
O dönemlerle ilgili bir anınız var mı?
958'de ben Lise 1 'dim. O devirde kışkırtma sonucu Kördemenliler (Kılıçaslan)
Iar, Ayvasıl'daki Türklere saldırmaya gitti. İngiliz haber aldı. Bastı. Bir gece
kaldılar. İki otomobil insanı topladı. Polise götürdü. Her otomobil 17 kişi
Ertesi gün aldı Gönyeli'nin üst tarafındaki Selçuk Amca Bar'ından yukarı
st bıraktı. Köylerine gitsinler. Rumlar, Kanlıköy'e yanaşınca tarlaları yaktılar.
yeli'den gören, tahrayı (küçük orak) alan tahrayı, tabancayı alan tabancayı, kılıcı
kılıcı kaptı peşlerine düştü. Herkes. Büyük küçük. Yaya, motorlu. Türkler,
lardan sekiz kişiyi öldürdü. Haziran ayı. Ekin demetleri ortada. Ölüleri
klara, çukurlara attı. Üstünü ekin demetleriyle örttü. İngiliz geldi. Köye örfi idare
u. Dışarı çıkmak yasak. Vur emri var. Polis makineli tüfekle bekler. İngiliz,
rköy'e gitti. 12 yaşından büyük herkesi topladılar. İlkokula sınıflara oturttular.
ngiliz askeri sınıfları gezdi. Bir da Rum var yannannda. Yaralı. Bizi, öldürenleri
it edecek. Alıp götürdü. Tesbit ettiklerinin içinde iriyarı olanlar da var. Bazıları
liz polisirıde görevli. Mahkeme başlayınca Türk avukatlar dedi ki:
- Yalan. Bu adamlar o gün İngiliz'de görevliydi.
Mahkemeden izin istedi. Bu defa İngiliz bütün Rum Türk mahkum.lan sivil
.irdi. "Tekrar gösterin" dedi. Görgü tanıklarına bu kişiler gösterildi. Bunlar eski
isti. Karşıdan, içerden, camdan gösterdiler. Bazıları Rı.:ım çıktı. O zaman da polis,
ilan serbest bıraktılar. En son iki kişi kaldı. Azmi ve Ahmet Koloz. Gönyelili.
arda kurtuldu. Tutuklananlar, mahkeme mahkeme. Bir ay, en çok altı ay kaldılar.
ettiler.
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Seneler sonra, Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin toplantısı vardı. Rum tarafında.
vardı. Eskiden Uzun Yol'a giderdim. Merak ettim oraları. "Gidin" dediler.
Yektaoğlu ile bir Rum arkadaş da vardı. Gittik. Bir ara Rum arkadaş:
- Nerelisin?
- Gönyelili.
- Çok kötü olaylar oldu bilin ya...
- Geçmişte kötü olaylar yaşandı. Geçmişte, geride kaldı. Biz yeni doğan
bakmalıyız, dedim Rumca.
O olay unutulmadı. 196l'de 62'de sınavlara girerdim devletin. Sınavlar çok
Shakespere tiratları falan sorulur. Ve geçemedim. Irgatlık yaptım. Saray Otel' de
operatörlüğü, en son da Kooperatif Bankası'nda devlet memuru olarak

kokul yaşantınızda iz bırakan hocanız var mı?
ugün ben bunları sana anlatırsam, varlık nedenim yani yazın alanındaki varlık
enim benim ilkokul öğretmenimdir. Mine Balman, şair. Beni okuttu ama esas
im kaydımı yaptırıp daha sonra beni arabasına koyup Lefkoşa'ya ortaokul giriş
avına sokan, imtihana götüren kişi Moralı Ahmet Cemal Hoca'dır. Hatta sınav
ne kadar da arabanın içinde bekledi beni ve tekrar aldı getirdi evime. Yani o
thiş bir olay... Korkunç birşey benim için. Bütün hocalardan iyilikler gördüm,
en terslikler da hocalar da istemeden olabilir ama beni sınava sokmasaydı Ahmet
mal Hoca, belki de bu noktada olmazdım.
eki ortaokul ve lisede hiç unutamadığınız öğretmenleriniz kimler?
Ayni şekilde gene başladım ortaokula daha sonra tumarhane yaptılardı bizim
lu, şimdi galiba bir bakanlığa verdiler. Bu okulun yolunu bulmak için Ayasofya
amii'rıin minaresine bakarım, ondan sonra dönerdim ters yöne dönerim ve okulu
lurum. Bir iki gün okula gittim. Ondan sonra merak ettim. Gönyeli' de hep kerpiç
ler vardı orda taştan dev gibi binalar. Bir Ayasofya'yı düşün. Ben okula gideceğim
ye çıkardım evden çanta elimde bütün gün sokakları gezerdim. Hiç derslere
i.rmezdim. O devirlerde de böyle imtihan tarihleri falan yoktu. Hoca istediği vakit
ir sınav yapardı. Çıkarın kağıtları derdi. Ve okula yazılırken da bir başkasının velim
Iduğunu söylemiştim, mektuplar gider ama benim veliye gider. O da uğraşmaz. En
n bir gün galmış galiba da okuldan atılacağım. Müdür Yavuz Bey vardı beni buldu,
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eni, götürdüler odasına. İriyarı bir adamdı. Şeker hastasıydı. Böyle babutsa
elleri vardı. Sordu bana; "Niçin gitmen? Napan, ne eden?" Anlattım kendine;
efkoşa'yı bilmem, bura gelinca gördüm. Merak ettim işte burayı gezerim."
vurdu bana; "Hergün buraşda duracan " dedi. Ama ben dokuz dersten
Birinci dönem. İşte o hocanın sayesinde da derse devam etmeyi öğrendim.
ondan sonraki senelerde da başarılı olan öğrencilerden duhuliye falan
dı. Ben çalışmayı öğrendim. Duhuliye parası ödemeden bitirdim. Yalnız bir
erdim on sekiz lirayı. Daha sonraki senelerin fiyatını bilmem yani. Çünkü

iihiç unutmayacağın, sende olumsuz etki yapan hocan yok mu?
.a:l. sınıftaydım. Şimdi anlatırız tabi. Ama o günlerde çok acıydı benim için...
,kikitap var evde. Böyle eski bir okuma kitabı ... Nerden geldiysa geldi. Onun
da geçmiş yıl unuttum, böyle manzara tarihli bir parça vardı. Evden
erdi. Pastoral bir parça. Geldi, Ahmet Savalaş Hoca geldi. O kitabı gördü, bir
yni konuyu kompozisyon olarak verdi bize. Ben de işte o kitabı okurum. Bir
uruşa (kuruş) piyango bileti verdilerdi bize bir tiyatro oynardı köyde, Gönyeli
ulül:?,µ'nde. Zaten onların adı KATAK kurulunca Çiftçiler Birliği olarak
,:;

ive gelir sağlamak için ve halkın kültürünü artırmak için oynarlardı. Ben

n o parçayı okuya okuya, o parçayı ezberlemişim. Bir cümle kullanmışım
zisyonda. Ahmet Savalaş geldi, gördü. Bir tokat vurdu bana; "Çık dışarı!"
ana. Biz ağladık tabii, birşey söylemeye kalktık; "Ben bu okulda olduğum
bir daha bu okula gelemen!" dedi ve başka okula geçtim. O bende epey acı bir
larak yer etti. Ama dedim kendi kendime ondan sonra; acı da olsa belki de
lmama itici bir neden olabilir..." Olumlu yönden düşünürüm. Hatta bir gün
r'dayım. Mapolar Kitabevi. Fikret Demirağ (Bkz. Ek. 9) da vardı oturduk. O
aydı. "Bak" dedi bana; "Gördün, öğrencilerimin biri büyük öykü yazarı biri
e.gelen şairlerden. İkisi da benim öğrencilerim." Dedim; "Beni hatırlar mm?
eğiştim senin yüzünden." Fikret da; "Ben da hatırlarım" dedi. "Ben senin
.den bir sene sınıfta kaldım" dedi kendine. Yine de çok sevdiğim bir hocadır.
yaşar. Evlendi. Amcası büyük Ahmet Savalaş var, O hiç evlenmedi. Şimdi
ocam sağdır. İlkokul Öğretmenler Sendikası'nın yaptığı evlerden birinde
O da gencidi biz da çocukluk ettik herhalde ...
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Üniveriste Eğitimi:
Mustafa Gökçeoğlu'nun üniversite yaşamını ve o yıllarda Türkiye'deki
koşulları öğrenmek için 3, 7 ve 28 Mart 2007 tarihlerinde yapılan görüşmeler

niversite eğitiminizi nerede aldınız?
Türkiye'de okudum. 67~68'de. Biz mücahit. Zenginler İngiltere'de, Türkiye'de
du. Biz okuyamazdık. Bir sınav yaptılar. Aldığı nota göre sınıflara ayırdılar.
im Matematiğim yüksekdi. Burda kurslar verillerdi üniversite diye. Daha sonra
7.'de Türkiye'de Ankara Turist Hotel'e yerleştirdiler. Kırk gün kaldım. Okullar
adan götürdüler. Ortama uyum sağlayalım diye götürdüler. Daha sonra benim
umu alıp Ortaköy İlköğretim Okulu'na götürdüler. Orda ortaokul mezunu
lan. Ortaokul 5 yıl. Ben onnarnan uyum sağlayamazdım. O devirde içerdim.
ranışlarımız ters geldi. Bizi, Çapa Öğretmen Okulu'na gönderdiler. Çapa'da işgal
ı:Yani Ankara'da üniversiteye sadece bir gün giddim.
fanbul'da hangi okula gittiniz?
önce İstanbul'daki Yüksek Matematik Bölümüne gittim. "Jacoba" diye bir
Tezahürat, alkış yuh çekersan dans ederek çıkarmış. Böyle alkış, ıslık
Dans ederek çıktı. Dedi:
Matematik okumağa mı geldiniz?
! dedik.

İpini koparan Matematik okumağa mı gelir? Türkiye'de 3 tane Matematik
bilen çıksın yeter da artar bile.
en o öfkeynan çıktım anfiden. Amfi, tahtadır böyle basamak basamak. O zaman
klu çizmeler vardı. Ayaklarım da eğri. "Tak tak" tahta basamaklardan çıktım

üksek Matematik Bölümü'nde okurken başka ilginç anılarınız var mı?
en içki içerdim. Uyum sağlayamazdım. Bütün gün gezerdim. Derken ciğerimden
eldi. Üniversitenin İstanbul Yüksek Matematik Bölümü'nün Medico Sosyal'ine
muayene ettiler. Üsküdar'ın Kısıklı Koşu Yolu'nda, Kısıtlı Semtinde
Prevantoryum'una" yatırdılar. Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na
Burası 4. Murat'ın av köşküydü. Verem tedavisi gördüm. Yıkanmak yasak.
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bir Kıbrıslı benim. Zayıfladıydım. Günde üç ana , iki ara öğün. Kuşluk,
Yarım tavuk, çorbada. Yemek çok. Çok yeycen. Sabah sabah şezlonga
an temiz hava alasın. Elma bahçeleri, hayvanlar, sütler, peynirler. Tavuk, hep
Saat sekizde yatacan. Onun içinde da biri vardı. Beni incidirdi. Ben da ona bir
oynadım. İmam Hatipliydi. Ahmet Dolapçı diye çok yaman bir arkadaş vardı.
ün dartılın. O, kilo alırdı. Ben almazdım. Sigara içerdim onun içinde. Hasta
ılara para verirdim. Sigara alırdım. Dudağı yırık (yarık) bir profesör vardı,
k profesör'. "Düzeni bozdun." dedi. Ben; "Ben eyiyim. Gideyim. Herkesin
ni geleni çok, benim yok." dedim. Doktor "Yok." dedi. Ben attım valizi gaçdım.

a gittim, "salah" raporu istedim iyi olduğuma dair ve verdi adam bana. Yalmz,
ir" diye bir doktor vardı, Ondan korkardım. Yıkanmak yasak,.gezipmek yasak,
re ... Sonra iyi oldum, başladım tekrar okula. İstanbul'da. Hep İstaabul'da
um artık. Ama arkadaşlarımın pasaport işleri oldu mu ben gider yapardım
ara'da. Demek başkanlığı için de Ankara'ya giderdim. Ama İstanbul'u çok
im. Yalmz başıma hergün gezerdim. Bambaşka bir ülke. Şehir bambaşka.
.eleman biz askerlik, mücahitlik yaptık. Otur, oturabilir min yamacın altında.
.Ç. ~ım

hiç oturmak istemezdi. Oturup ders çalışmak. Orda büyük bir özgürlük...

ocam, bize okuduğunuz şehirleri tekrar söyler misiniz? Ben biraz karıştırdım
İstanbul. Daha sonra yine Ankara. Ama bu kez işimi
için Ankara. Elçiliğe gittim ve işimi halledince artık hep İstanbul' da

nkara'ya tekrardan niçin gittiniz?
nkara'ya gitmek istememin sebebi, okulumu değiştirmek istememdi. O devirde
sek Matematik çok uzundu. İstersem hukuk okuyabilirdim. Ankara'ya bizim
iliğe gittim. Bursluydum. Dört senelikti bursum. Evde kalırsan ayda 400 TL.
retmen Okulu ise ve yatılı isen 75 TL. İstanbul Üniversitesi'nden evrakları

Ankara'ya elçiliğe gittim. Yaşım 26-27 idi. "Eğitim
stitüsü'rıe

git." dediler. Hukuka yazılayım diye. Hukuk istemedim. Erken

ireyim istedim. İki yıllık bir okula, İstanbul Eğitim Enstitüsü'ne, "Çapa" dellerdi
Matematik Bölümü'ne yazılmak istedim. "Kontenjan doldu" dediler. "Fen
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ü'nde kontenjan var." dediler. Zaten orda da Matematik okuyacan. İşler ters
yıllık oldu.

ç

ilk yılı böyle geçirdiniz. Ailenize ne dediniz?
uçak 28 kişilik uçak. Adana'dan geldik. İki dersten Eylül'e galdım.

Sışdım da yüzüme suvadım.
Olur mu?
Devamı varsa olur.
iversitede geçirdiğiniz yıllar sırasıyla neydi?
iversitede 67-68; birinci yıl. 1968-69; ikinci yılım. 69- 70; üçüncü yıl. Yaşım
gittiğimde. İngiliz Sömürge Yönetimi çocukları olduğumuz için, ilkokulu altı
,:kuduk. Altı yedi yıl sonra da üniversite. İstedim erken bitireyim ama olmadı.
anbul Eğitim Enstitüsü'nde Fen Bölümü'ne gittiniz. Eminim orda da pek çok
\\ olaylar yaşadınız. Birkaçını anlatır mısınz?
ir,gün sigaramı yakardım, o zamannar filtresiz sigara içerdim. Sigaramı yakayım
,;;rekel kibritiynan. Kibritin kafası koptu. Kıvılcım gözümün içinde yandı.
w

ora gittim. Herkes defterime yazardı. Hala saklarım. Çeşit çeşit;' marka marka
ar. O defterlerden biri hala daha evdedir. Durur yukarda. İşte böyle geçti
eri.. Sonra kış geldi. Kar yağdı. Kar yağar lapa lapa. Öyle havada uçuşur. Bizim
imya dersimiz·var. Gittik Kimya dersine. Ben da pencereden karı seyrederim.
es çıkmış, teneffüs olmuş. Ben da hiç... Bakarım dalgın, karlara. Hoca geldi:
- Sen Kıbrıslı mısın?
- Evet.
Döndüm baktım kimse yok. Topladım pılımı gittim. Ardından soğuklar
dı. Bir küçük havuz vardı, dondu. Herkes kayar. Ben da kaymaya kalktım.
oştum da. Geriye doğru düştüm. Elimi koydum. Bu elim, ta koluma dayandı.
Jdı. Şişti, 'zonk zonk' eder. Yalçıya (alçı) koydular. Yine benim defteri yazarlar.

konusuna dönelim tekrardan. Burslu okuduğunuzu söylemiştiniz. Biraz daha
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urs, yatılı olmayanların 400 lira. 400 okula yatırılır. Ben yurtta kalırım. Yatılı
ğum için 325 lirası okula verilir. 75 lirası da cep harçlığı bana. Benim evleri da 5
Lirası'na kiraladık Gönyeli'de, 5 lira da bubam yollar.
u-para size yeter miydi?
devirde içerdim. Aylığı alırkandan içmeye giderdim. Kimya Hocam Münevver
vardı. "Turist" derdi bana. Ay başı geldi. Turist yok. Ben o parayı sigara
sına, içki parası, Cumhuriyet Gazetesi alırdım. Birkaç günde param biterdi.
mı okulun muhasibi vermez geciktirirdi. Bu sefer parasız galırdım. Bir taraftan
zülürdüm. Çünkü Gönyeli küçük yer. Dedikodu çok olurdu. Ona üzülürdüm.
ü

falanın oğlu gitti da okumaz" deyceklerdi. Bu sefer kendi kendime bir
buldum. Ceplerime formülleri doldurdum. Onları tavla oynarken, sinemaya
otobüste, çıkarır çıkarır okurdum. Bu şekilde formüller, bir cepten obir cebe

ılırdı. Çünkü köyden de baskı var. O şekilde çalışmış olurdum. Netice her
yi sınıfta kalmadan geçtim. Ezber dersler, Eğitim Psikolojisi, girmezdim. Eylül'e
ırdım. Eylül'de bir hafta erken giderdim. Bir hediyecik götürürdüm. Yurdun
ını açtırırdım. Ve çalışırdım. Komalık olana kadar. İmtihana girerdim. Gece
.üz: Biraccık gonyak.Yüksek not alırdım. Çünkü derslere de girmediğim için
Tar diş bilerdi. Bırakacak. 6-7 alırdım. Son sene ciddi ciddi çalıştım.
9nsene ile ilgili ilginç ders anılarınız yok mu?
''Kalafat" derdik. Bir hoca vardı. Hocaya bir soru sorayım dedim, bilmesin.
ak kaldırdım. Dedim ki; "Benzer yükler, birbirini iter dersiniz. Peki öyleyse
ngi bir atomu alalım. Yarım milyon derece ısıtalım. Bu ısıtma sonucu
(.)nlar atomdan kaçacak. İyon haline gelecek. Yalnız çekirdeği, proton - nötron
~- Proton artı yüklü. Eksi yük kaçtığına göre niçin bu pozitif (artı) yükler
ini itmez de çekirdek parçalanmaz. Yani çekirdek reaksiyonu olmaz?" Hoca
çalışır. Ben yerime otururken arkadaş beni gıdıkladı. Elimde olmadan
attım. Hoca bunu kurtuluş olarak gördü ve:
- Çık dışarı, dedi. Gelme dersime.
- Hocam, dedim. Hiç fırsat vermedi konuşayım. Üç beş dersten sonra yavaş
girmeye başladım.
gittim. Çekirdek fiziği ile ilgili ne kadar kitap varsa aldım. Çalıştım. Var
Herkese dersi çözerim. Sınava girerim, 47 - 48 alırım. "Kağıdımı görebilir
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"Hayır." Eylül'e kaldım. Bir daha İstanbul yolu göründü. Arkadaşlar
u gidip Hoca'ya anlattı. Benim haberim yok. Eylül'de sınav komisyonu olur.
fazla hoca girer. İki çeşit sınav. Biri deney, biri teorik. Soruların hepsini
Yüksek not aldım. Çıkışı aldım. Havluda gezerken hoca geldi. Omzuma elini

- Niye anlatmadın seni gıdıkladığını?
- Sen bana fırsat vermedin. Ayrıca önemli değil, dedim.
- Olur mu canım. Te Kıbrıs'tan çıkıp gelmişsin.
- Yok önemli değil dedim. Çok çok kaybım ne olacak? Evlilik bir yıl geri
1 O tane çocuğum olaydı. Birer yaş küçük olurdu. Memur olaydılar. Bir yıllık
şları geri kalırdı. Hayat uzun. Önemli değil.
a öfkelendi:
- Nasıl konuşursun sen?
- Ağzımınan konuşurum ve bana vermediğin söz hakkını şimdi kullanırım.
Siz anladığım kadarıyla 67 - 68'lerde üniversiteye başladınız. O dönemler siz de
iyorsunuz dünyada ve Türkiye'de önemli siyasi olayların ve buna bağlı olarak da
rıçJ,olaylarınınyaşandığı yıllardı. Konuşmanızın başında Çapa Okulu işgalinden
;,r'

etmiştiniz. Sırası gelmişken bize birazcık, Çapa Okulu işgalinden bahseder
Ortaköy Öğretmen Okulu'na girdim. Orda küçük delikanlılar vardı. Bildiğiniz
i liseyi bitirdin, fark dersini verdin, öğretmen olun. Bizdeki gibi böyle kolej,
eden sonra yıllar geçmezdi. Orda galiba bizim davranışlarımız biraz ters geldi.
i, Çapa Öğretmen Okulu'na gönderdiler.
İstanbul Üniversitesi, Teknik Üniversite, Çapa olayları... Sağ sol olayları çok
eketlenmişti. Bize bir grup geldi: "Sağcı mısınız, solcu mu" dediler. Biz dedik:
ıbrıslıyık." Meğer gelen grup sağcıymış. Bizim valizleri tuttular, attılar. Aldık,
lizler gucağımızda. Korka korka yukarda galan eşyacıklarımızı da varsa aldık.
Sirkeci'ye. Sirkeci Öğrenci Yurdu vardı Kıbrıslıların. Geceyi orda geçirdik.
Yurdu'nun koridorlarında yattık. Önceleri yer yoktu, koridorlarda yattık.
O devirlerde bildiğim kadarıyla Türkiye'de Kıbrıslı öğrencilerin dernekleri vardı.
bu derneklerle ilişkiniz oldu mu?
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limi kırdığım seneydi. O senenin ortalarında Kıbrıslıların demek toplantısı oldu.
·.başkan seçtiler. Alpay diye bir arkadaş vardı. O genel sekreter oldu.
e şekilde hareket ederdiniz?
'Toplantılar Kıbrıslılarla ilgili, mitingler şunlar vardı. Oturun, kararlaştırırdın.
~lim diyen olur, gitmeyelim diyen olurdu.
.emek çalışmalarına ilk başlamanız bu olaylarla mı oldu? Hangi yıllardı?
denilebilir. Ya atmış yedidir, ya atmış sekiz. İlk politik yaşam

günlerde İstanbul'daki politik ortam neydi?
günlerde bize üniversiteden haber gelirdi. Teknik Üniversite çıkacak diye. Yani
bul Teknik Üniversitesi miting alanına çıkacak. En güçlü onlardı. İstanbul
ik Üniversitesi. (İTÜ) En güçlü oydu. Arkasından İstanbul Üniversitesi. Hemen
ın, haber gelirdi bize. Biz de hemen tası toplar, giderdik. Polise dayak yemeye...
şimdiki Çevik Kuvvet gibi... Ve halk arasında onun adı
o''ydu.
Bir gösteriye gittik dayak yedik. Artık bir kız arkadaş var onu alıp kaçacağız.
s kafama ,~opunanbir vurdu... Bir hafta sanki kafamın içinde beynim yoktu da su
<:::.···'ıJG·;.·:f·•\'

10: .•

''

Annım (alın) da dahil kafamın her taraf şişti böyle...

zel mitingler, büyük mitingler yaşadınız mı?
günlerde çok büyük mitingler olurdu. Yer gök inlerdi.
macı neydi bu mitinglerin?
zgürlüklerin artmasıydı. Daha demokratik hakların elde edilmesiydi. İşçi hakları
lgili, emeğe saygı mitingi. Çoğunlukla demokratik haklardı. Ayni olay ilk önce
sa'da başladı. "Kon Berdrit". Arkasından Almanya'da başladı. "Kızıl Rudi".
asından İngiltere'de "Tarık Ali". Pakistanlı doktor İngiltere'deydi. Tarık Ali
di çok büyük bir yazar oldu. Kızıl Rudi, Almanya'nın Yeşiller Partisi 'ndedir
di. Türkiye'de de bunların devamıydı. Bu olayların başlamasının sebebi;
nsa' da bir işçi ile müdür arasındaki yanlış anlamazsam 27 kat maaş farkıydı. Sen
iden bakkala fasulya almaya ben da. Ayni fiyat. Ve ondan bütün dünyaya yayıldı
hareket, Arkasindan Almanya, İngiltere. Ankara'ya da yayıldı ve her tarafbundan

43

kendileri mi yönlendirirdi bu mitingleri yoksa partiler mi öncülük

daha fazla ama İTÜ' deki öğrenciler önceden atılacak sloganı
lerdi. Ve bunun dışında slogan atılmazdı. Şöyle bir olay yaşandı bir seferinde.
iye'de Kürt Sayit İsyanı var. Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra şey ettiler.
im yanımda bir Kürt varmış; biz başka slogan atar O başka. "Azada Kürdada"
Gelince sordum; "Niçin böyle den" diye. "Azada Kürdada" yani "Kürtlere
lük." "Ben; dedi, Besni'nin intikamını almaya çalışırım." Besni, bir kasaba.
'da. Kürt kasabası. Kasabanın boğazlaşan yeri gibi. Darboğaz gibi. Bizim
azköy" gibi. Ve on dört gün asker savaşmış orda. Herhalde biraz fazla ölme
e oldu orda. "Ve derdi; ben onun intikamını almaya geldim orda." Çünki
attığımız sloganlar farklıydı onun söylediğinden. Bir başka olay; İstanbul'da 1
ıs büyük mitingi olduydu. 40 kusur kişiden fazla insan öldüydü. İşçi haklarıyla
i mitingler de vardı fazlaca. İşçi hakları için mücadele verilirdi. Daha sonraki
ümetler zaten o dönem insanların mitinglerinde attığı sloganları gerçekleştirdiler.
$yal.güvenceler, sosyal sigortalar falan.... İşsizlik yasası bile var şimdi Türkiye'de.
almayan var mı bilmem ama bu yasa bile çıktı. O devirde böyle birşey yoktu.
okuldan ayrıldıktan sonra ertesi sene çok büyük bir çatışma çıkmış okullarda...
lerce çarpışmış ve polis okula girememiş. Çıkarlardı böyle balkonlardan.
ancayı yurttaki saçakların içine saklarlardı. Gelir bir kişi kendini tutardı belinden,
eliynan da saklardı tabancayı. Gelir odaya yoklar polis kendini, yok! Damın,
ağın altında tabancalar. İTÜ'ye da giremezdi o devirde. Yurtlara giremezdi polis.
:Dini ideolojiyi savunan gruplar da var mıydı? Yoksa sağ ve sol ideolojiye sahip
renci grupları daha etkindi?
Türk İslam sentezini savunan pek yok. "Sıkma baş" bir kız vardı İTÜ' de başını
ğlayan, başka da kimse yok. Solcular çok fazlaydı. Kışkırtıcılar da çoktu.

"Mustafa Gökçeoğlu'nun özel yaşamını öğrenmek istedik. Eşiyle nasıl tanıştı,
eşi kim...vs. Bu amaçla evliliklerini hem kendine hem de eşi Sabiha
sorduk. Her ikisinin de evlilikleri konusunda çok zor konuştuklarını
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etmeliyim. Sabiha Hanım pek çok konuyu unutmuş durumdaydı. Mustafa
oğlu ise çok fazla istekli değildi. Tarihlerle ilgili tüm bilgileri Sabiha Hanım' a
k · tamamladı. Evlilik konusu pek da ilgisini çekmedi Gökçe Hoca'nın. 15
Ocak 2007 tarihlerinde bu amaçla gerçekleştirilen röportajlar
gibidir.

Evliliği:

ak Kişi: Sabiha Gökçe Gökçeoğlu
Tarihi: 25-02-1944

.enim Durumu: İlkokulu tamamlamadı.
leği: Devlet emeklisi

t Tarihi: 11-01-2007.

abiha Abla, bizlere Gökçe Hocayla tanışmanı anlatır mısın?
ökçe Hocaynan tanışmam, dünürcü yolladılar. Görücü usulü oldu.
örücülük nasıl oldu?

e zaman nişan olup evlendiniz?
1965'te nikah. Doğrudan nikah kıyıldı. Daha evvel başga biri istedi. Bizim

ımüz geçmezdi. Nişan olmadı.
Nasıl bir gelin oldun? Gelin başın nasıldı, anlatır mısın?
Hişbişey hatırlamam.
Peki, gelinlik damatlık alındı mı?
Gelinlik damatlık alındı. Onnar aldı.
Nikahı kim kıydı?
tBekir Efendi diye biri vardı. Nikahı o gıydı.
.· Nerde kıyıldı nikah?
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Gönyeli'de. Türk Bankası'nın yanındaydı evi. Orda evinde kıyıldı nikah.
,.ı)...ıııııı;;ı

geldi, nasıl oldu nikahınız?

ayrıldık. Ayrıldığımızda mücahit idi. Tekrar 1972'de evlendik. Hacı
er Dayı gıydı bu sefer nikahı.

.ynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu:
ayıt Tarihi: 15 - 12 - 2006.
Hocam, evliliğinden bahsetmek istiyorum bugün. Ne zaman evlendin?
1965'in mayısında evlendim. 1967'nin son aylarında soğuk bir gündü. Aile
ahkernesi, Evkafın bir odasındaydı. Ayrıldım.
:Sen de eşin de hemen ayrılıktan söz ediyorsunuz. Önce nasıl evlendin, bize onu

O devirde rnücahiddik. İki lira maaş alırdık. Biraz da sağdan soldan. Düğünü
ptık. Teşkilat Başkanı whisky(viski) istedi. Aldık. Davet ettik. Bir koyun kestik.
ii.tün kız tarafının geyirn kuşarnını sen alın. Gelinlik aldım. Nişan 1964'te oldu.

Büyük Belen Tepesi'nde rnücahittirn. Ova yollarından eve gelirdim, Ova
11armdan gelirken bazen görürdüm gübre taşır. Gözleri yeşil, saçları sarı. Başka
böyle bir kız yok. Selam verirdim. Almaz. Bir iki:
ürcülük oldu mu, nasıl oldu?
den beğendim. Anama dedim; "Dak çarşafı gidelim isteyelim." Gittiler.

itmedim. Dünürcülüğe, aileden bir kişi ve bir da hatırı sayılır bir kişi.

ın emrine istediler. "Düşünelim" dediler. Üç kere gittiler. Adettendir. Üç
dendi. Hediye aldık. Hern önceden 'dürü' gönderin. Hediye bohçası.
mü sonra?
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ayram günü kapı çalan. Kaynana, kaynata çıkar. El öpen. Nişanlıyı görmen.
ç• görüşmez miydiniz?
ikalı olduk. Oraya gidip kalır, yıkanırdım. Yer içerdim onlarda. Alır sinemaya
ürdüm, Gönyeli'de iki tane sinema vardı. Olgun Aksaray'ın Sineması. Diğeri da

ıtBakkal'ın Sineması.
'kah ne zaman ve nasıl oldu? Hazırlığı kim yaptı?
aynanam, Sabiha, anam, ben gittik. Bütün iç çamaşırından dış çamaşırına,
suna kadar gittik aldık. Nikahta geydiler.
elin onarıcı kimdi?
elin onarıcı, Hisar'ın (Lefkoşa Surları) üstünde kalırdı. Cemaliye.
elin onarıcı eve mi geldi?
ve getirdik. Kız evine. Erbay Hoca'nın kahveyi geçince Osman Buba'nın evinin

Gelinin başı nasıldı hatırlar mısın?
elin teli vardı. Duvağı vardı.

ikalı, Gönyeli'de kıyıldı.
Kim kıydı nikahı?
Bekir Efendi kıydı.
Peki nikahtan sonra yeme içme yapıldı mı? Neler yendi içildi?
:)Öf, amma soran be gız. Nikahtan sonra yeme içme yaptık. Koyun aldım kestim.
azanda yemekler pişti. Badadez kebabı. Kelle paça yaptılar. Pilavın üstüne dizdiler
leri. Yedi sekiz tane sulu badadez kebabı. Salata, yoğurt. Kaynanam yoğurtçuydu.

: Peki, içecek olarak ne vardı, hatırlıyor musun?
İçki, kumandana Whisky, Otuz bir konyak, Anglia, kola.
Yemek nerde oldu?
: Yemek kaynanamın evinde oldu.
;Çalgıcılar kimdi peki?
.: Çalgıcılar, Mehmedaliler, Altıparmak.
çağırdınız?
hazırlık çok ama, çok insan yok. Herkes mevzide.
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mek ne zaman oldu? Gece mi oldu?
mek gündüzden başladı. Gece yatı saatına gadar devam etti.
kahtan sonra düğün yapmadınız mı? Nereye yerleştiniz?
arasızlıktan, nikah evlilik beraber oldu. Kaynanamın evine gittim. Kalırdım.
.ahidim. Nikah bitti. İki gün sonra St. Hilarion Bölgesi'nde mücahitidim. Dağ
ü.ğünde hasta olduydum. Ordan da cezalı gittim Dere Mevzisi'ne. Temroz
de. St. Hilarion'un yan tarafında. Yunan Kampı vardı. Dikleme indim. Çok zor
yukarı. Yalman yardır. O dağın aşası St. Hilarion.
qnuşmamızın başında ayrıldığını söylemiştin? Niye ayrıldın?
yrıldım. Aile sebeplerinden.
m ayırttı hatırlar mısın? Noldu ondan sonra?
rımın avukatı Fadıl Korkut varıdı. Ben da ona gittim. Benim avukatım oldu.
dım. Nenesi beni çok severdi. Bafta ilkokul öğretmeniyken başka biriynan
oldum. Gelir, getir. Dön, götür. Onun babası huysuzudu. Vazgeçtim. Gaştım
a köye. Arkamdan mektup yolladılar. "Geçti kapandı." dedim. Derken, yetmiş
tekrar Sabiha'ynan evlendim.
~ki, ne zaman evlendiniz tekrar? Nasıl oldu yeniden evlenmeniz?
u sefer öğretmen olduk. Sabiha'nın nenesi burada bizim evin yanında kalırdı.
ibana; "Katibim, Sabihamı ne vakit alacan?" Ben hiç şey etmezdim. Hergün,
e üç öğün geçsem sorardı. Ben kafamı sokar, geçerdim. Ama demek gönlüm
;Nişanlıyı bıraktık köyden sürüldük... Netice Ali kardaşı da Sabiha'nın isterdi.
ün parkta otururdum. Gönyeli Düğün Parkı'nda otururdum. Ali haber etti.
.uşmak isterim diye. Dedi; "Nolacak o mesele?" Ben bilmezmiş gibi yaptım.
.ı:ıgi mesele?" Biraz kızdı. "Bilmezmiş gibi konuşun? Sabiha işi." Dedim; "Bak
bu evde galacayım, başka ev yapamam. Konuş kentlilerle."
eki senin ailen ne dedi bu işe?
ubam dedi; "Nolacak Sabihaynan halin?" Dedim; "Ayıp değil gene evleneyim?"
p; yalan söylemek, birinin gızını alacam deyip da bırakmak" dedi bana bir gün.

"füler.Konuştular, oldu. Dedim; "Bir daha düğün yapacak halim yoktur." Gerçi
böyle birşey istemezdi. Nikahı kıyacam, alacam getirecem eve.
eki, neydi ailesinin istediği?
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aşka bir yere oturmamızı isterlerdi. Ama dedim, "Bu evi ben yaptım." Anlaşıldı,

ani tekrardan nikahı kıydınız, öyle mi? Yeme içme yaptınız mı yeniden?
acı Ömer'i çağırdık. Sabihaların evde kıydık bu sefer. Taktım koluma getirdim.
irşey olmamış gibi. Bubam bunu, Sabiha'yı çok severdi. Serseri fişek gezerim.
vlendikten sonra ne oldu peki?
ürkiye'ye öğretmen olarak işlemeye beraber gittik. 2 sene kaldık. İkinci sene
ğimde, Dolunay,

19 günlüktü.

11 aylık geldi,

getirdim

geri. "Matematik

asısın, hesapla 20 Temmuz'da doğsun" dediler. 12 Temmuz'da doğdu Dolun. 20
muz bilinmezdi ama! Yılına bak. Yazda doğdu Dolun.

Eşi:
Mustafa Gökçeoğlu'nun

eşi olan Sabiha Gökçeoğlu, 25 Şubat, 1944 yılında

uştur. 11 kardeşli bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Hıfsiye, babasının adı
üseyin Osman Buba'dır. Emine ve Kezban adında iki halası vardır. Annesinin
şleri ise Hasan Hüseyin, Ahmet Aziz, Merdiye ve Mehmet· Salih'tir. Sabiha
ım'ın ölen iki dayısı ise Mahmut ve Günay'dır.
ası ise Gönyelili'dir.

Annesi, Kırnılr (Pınarbaşı),

On bir kardeşten biri olan Osman 31 Ağustos 1989 yılında

hastalığından vefat etmiştir. Diğer kardeşlerinin

adı ise Ali, Fatma, Ömer,

Salih, Pembe, Hatice, Emine, Dudu ve İbrahim'dir.
İlkokula

Gönyeli'de

başlamıştır

ancak çok kardeşli

aile çocuğu olması

eniyle ilkokulu 5. sınıfta terk ederek aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla
hşmaya başlamıştır. Sabiha Hanım, evin en büyük çocuğu olmanının zorluğunu
:vin büyüğü olacağına, domuzun küçüğü ol." tabiriyle açıklamaktadır.

Okuldan

rılınca hem babasına hayvancılık işinde yardımcı olmuş hem de evde kardeşlerinin
kımını üstlenmiştir.
Sabiha Gökçe Gökçeoğlu,
kadaşıdır.

Sessiz

ökçeoglu'nun

sedasız

Mustafa Gökçeoğlu'nun

varlığıyla

kimseyi

rahatsız

otuz altı yıllık hayat
etmeyen

biri Mustafa

deyimiyle "Sarı Sabiha." İnce yapılı, sarı saçlı, yeşil gözlü, güzel

a bakımsız bir bayan olan Sabiha Hanım, hep evde hep ev haliyle. Bir komşuya,
akrabaya gitmeyi tercih etmemekte. Kimseyi rahatsız etmeden kimseye bir acı
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,ıc;rnc;uc;ıı kendi

halinde yaşamayı seven bir insan. Çok kalabalık bir ailenin en

çocuğu olması nedeniyle hep birilerinin mutluluğu için çabalayan bir kişi.
fışkıları atan, ovalarda çalışan, hayvanlara bakan, küçük kardeşleri yıkayıp
eyen bir 'küçük annedir' O.
Sabiha Hanım'ı epeyce değişmiş buldum. İnce telli sarı saçları beyaz olmuş
O'nu daha yaşlı ve yıpranmış göstermiş. Feri kaybolmuş gözleri ise yine
şil. Değişmeyen tek şey Tanrı lutfu olan gii.zelliğini hiç öne çıkarmamış
ı. Ne dün ne bugün. Hiç boya sürmüş mü yüzüne, hiç ruju oldu mu? Çürüyen
ilan dişlerini onartmak istemez mi? Merak ettim hep ama-soramadım.
Hep birileri için yaşamış. Birileri mutlu olsun, .birileri huzurlu olsun,
:ı'inin kahvesi hazır olsun. Çocuklarına bakılsın birilerinin de O birileri rahat
:Kendi rahatsızlığı ve mutluluğu pek önemsenmemiş ne kendi ne de başkaları

· İlginç bir yanı daha var Sabiha Ablanın; her gün düzenli biçimde Gökçe
ya Milliyet, Cumhuriyet gazetelerini aldıktan sonra bu gazetelerin içindeki
acaları çözmek. O, en zor bulmacaları bile tamamen doldurur. Zeki ve kendi
·~1.·:rı}··Sessiz sedasız gerçekleştiren, küçük şeylerle mutlu olabilen bir insan. Kendi
...

·.Y,'

yasında mutlu oluyor. En azından öyle görünüyor. Bir sorunu var mı bir kederi
anlayamazsınız. İçinde yaşadığı acıları, umut ve umutsuzlukları baksanız da
ezsiniz. Kapalı bir kutu işte. Kendini ifade etmeye alışmamış pek söz
emiş çünkü kendine kendini ifade etsin diye. Güzel yüzlü, güzel kalpli Sabiha

Mustafa Gökçeoğlu ile Sabiha Hanım önce 1965'te ve sonra da 1972'de
ndiler. İki çocukları oldu. İlk çocukları olan Dolunay, 9 Ağustos 1973 yılında
yaya geldi. İkinci çocuk ise oğlandı. 12 Temmuz 1976'da doğan Hüseyin'i, 6
an 1984 yılında bir trafik kazasında kaybettiler. Dolunay ise Gökçeoğlu'nun eli
Gökçeoğlu gibi "Dolun" diye hitap edebilirim ben de Gökçeoğlu'nun kızı

lunay'a. Bir geçmişimiz var onunla bir yaşanmışlıklarımız. On bir on ikisindeydi
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nıdığımda, Ben staja gitmiştim Şehit Ertuğrul İlkokulu'na. Orda öğrenciydi.
ç

yıl sonra da henüz on üç on dört yaşlarındayken tekrar karşılaştık. Temiz
dürüst ama biraz sıkıntılı. Kilosu da biraz fazla olduğundan sıkıntı yapıyordu

tüm genç kızlar gibi. Gençlik Merkezi'ne folklor öğrenmeye yollamıştı babası.
rusu çok da güzel oynuyordu. Çok esnekti ve kulağı da iyiydi. Birlikte Dikili
.ivali'ne gittiğimiz günleri de hatırlıyorum. Dolunşimdi evli ve iki çocuk sahibi.
yin ve Mustafa. İki erkek çocuğuna sahip. Mustafa henüz bebek. Söyleşiyi
ekleştirdiğimiz Kasım, Aralık aylarında 7 aylık dünya tatlısı bir bebekti. Bana
yakın bir görseniz. Kucağımdan inmiyor, sürekli boynuma sarılıyor, omzumda
or ve anneannesine gitmiyor. Anneannesinden bana da çabucak geliyor. Şaşırıp
yoruz birlikte Sabiha Ablayla bu duruma. "Gel annem" diyor. Mıstık gitmiyor.
seviniyorum. "Belki uykudan kalktı da ondan mamırlamadı, algılayamadı kim
ğumu diyorum. Ertesi sefer yine ayni durum. "Belki beni birine benzetti.
asına ya da annesine benzetti" diyorum. "Halasını görmüyor ki, kimseyi pek
üyor" diyor Sabiha Abla. Vallahi ben de bu duruma seviniyorum ve "Çatlayın"
rum. Büyük oğlana gelince. Biraz aksi ve zaman zaman kaba konuşmalı.
esiyleti' sık sık atışıyorlar. Eşyalarının karıştırılmasından hiç hoşlanmaz
çeoğlu o da inada karıştırıyor. Döküyor karton çokumlarım. Dede kızıp,
ırıyor. Bütün gün Gökçeoğlu'ların evdeydi o da eskiden. Ama şimdi pek
miyor. Pek göremiyorum onu oralarda. Büyüdüğü için kendi evlerinde kalıyor
iba. Gökçeoğlu ailesine oyalanma, yaşama ve acıları unutma mücadelesinde
dımcı olan evde. Çünkü bu evi, Dolunay'ın evini kendi elleri, kendi tırnakları ile
mıştı bu aile. Sabiha abla anılarını anlatırken şöyle demişti: "İki defa pes ettim bu
yaparken." Dışarda 40 derece sıcaklık sen de bu güneş altında işle kolay değil
ğrusu. "Her umutsuzluk başka bir umut kapısını açar" derler işte tam da öyle bir
bu evin hikayesi.
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Bin dokuz yüz altmış sekizli, yetmişli yıllar, Kıbrıs'ta ekonomik olarak
ların yaşandığı dönemlerdir. O dönemlerde liseyi bitiren gençlerle Türkiye'de
alıp Kıbrıs'a geri dönen gençler kendi mesleğini yürütecek bir iş bulmakta
çekmektedirler. Yakın çevrelerinin de yardımıyla uygun bir iş bulanlar
aile bütçesine katkıda bulunmaktadırlar. Yine bu dönemde, Rum ve Türk
lan arasında yaşanan soğuk savaş, lise çağındaki erkekleri hem okumak hem
ani görevlerini yerine getirmek gibi iki görevle karşı karşıya bırakmaktadır.
üz okulda gece ise bağlı oldukları askeri bölüklerde nöbet tutmaktadırlar.
rlik iki yılla sınırlı değildir. Bunun yanında Türkiye'de

yaşanan iç

suzluklar, Kıbrıs'a da yansımaktadır. Bin dokuz yüz yetmiş sekizler, Kıbrıs'ta
.suurun derinden yaşandığı bir süreçtir. Karşı görüşe tahammül yoktur. Yurt
<.lan gelen gençlerin iş bulma kriterlerinden biri de ideolojik görüşleridir.
Fen ve Matematik öğretmeni olarak Türkiye'den mezun olup Kıbrıs'a gelen
öğretmen Mustafa Gökçeoğlu'nun meslek yaşamı iş bulmanın zor olduğu
.eidenk düşmektedir. Önce iş bulamamış ve farklı işlerde çalışmış sonra geçici

Mustafa Gökçeoğlu'yla gerçekleşen söyleşi bu konuları kapsamaktadır.

Kişi Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 11-01-2007
ıbrıs'a döndükten sonra, Kıbrıs'taki politik ortam nasıldı? Milliyetçi bir ortam

illiyetçi ortam vardı. Tabii, milliyetçi bir ortam vardı. Ben döndüğüm yıllarda,
Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir kitapları toplatıldı. Yasaktı. Bunları,
1 Öğretmenler Kırtasiyesi (Bkz.Ek.10) vardı. Onlar getirdiydi. Tutuklandı
ar. Avukatlar öldü, öldürüldüydü. O devirde solun "s" sini ağzına almak en
suçtu. Tabi biz solcu molcu geldik, hep bizim köyde benim dedikodumu
armış falan... Öğretmen olacağımda, iş bulacağımda yok demek başkanı
Hatta polise gittim temiz kağıdı, karakter belgesi alacağımda bu kadar -
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işaret ve baş parmağıyla bir kalınlık gösteriyor - büyük dosya. Sen der, falan
şunu şunu yaptın... İşsizler Cemiyeti falan... Hep yazılı. Şakaya getirdim, artık
şeyi yok; "Dakikada kaç nefes aldım, bunu da yazdınız

mı?" dedim.

zler. Bu sefer bir köylüm vardı, gördü beni. Dedi; "Nedir yeğen ama?"
m. Dedim: "Ben, mahkeme huzuruna hiç çıkmadım. Niçin bunlar bana temiz
vermezler?" Gönyelili Macit Yeşilada dostum, "Ne güne isten?" dedi. Dedim;
güne." "Tamam" dedi bana ve gerçekten de getirdi. Öğretmenliğimi de Macit
da'ya borçluyum. Öldü tabii...
cam, ben de ayni şeyi soracaktım. Mezun olup geldiniz Kıbrıs'a. Artık bir
ğiniz vardı. Öğretmen oldunuz. Geldikten sonra nerelerde çalıştınız?

evletten, Eğitim Bakanlığı'ndan iş istedim. Çünkü bize sözleşme yaptılar. İş
".k. Dediler; "İşmiş yok!" Tekrar bir sözleşme yaptık, hakkımızdan feragat ettik,
duz gezeriz. Aç, işsiz napacan? Ben de Kıbrıs'ta Eğitim Enstitüsü Mezunları
er Cemiyeti'ni kurdum. Söğüdün Ahmet Kahvesi'nde.

Şimdiki Ziraat

ası'nın olduğu yer. Hatice Söğüt'ün babasının kahve. Orada toplandık demek
ak için. Tabi hemen gave; sancaktarınan, bayraktarınan, polis gumandanıynan
·i:J;abi biz bu toplantıyı polise haber vermedik o günlerde.
Bu dönemlerde bangada, İş Bankası'nda üç beş kuruşum var. Gittim onu
yim. Onu almaya. Bir polis omzuma dokundu. "Beyefendi sizi ister" dedi. O
·rıerde polis gumandanına, "Beyefendi" ya da "Efendi" dellerdi. Dedim; "Bekle
yim." "Efendi kızar" dedi. "Efendi kızmaz" dedim. Neysa gittik. O bizi beklerdi.
isin 3. katı. Çıkarddılar. Binbaşı Selçuk. Eyi adamdı. Kumral saçlı, hafif dalgalı
lı. Buyur etti. Gonuştuk, oturduk. "Lazım" dedi; "haftada iki üç kere misafirim
Teşkilatnan ilgili Halkın Sesi gazetesinde yazı yazarım. İşsizliknan ilgili.
bu meyanda Halkın Sesi Gazetesi'nde yazı yazarım. İşsizlikle ilgili. Giderdim,
ı yazdığımda gazeteyi de götürürdüm. Okurduk orda. Adam bana kahve
günlerinden sonraki ilk öğretmenlik yıllarınıza geçelim.
retmenlfğe nasıl başladınız?
Geçici öğretmenlik için münhal açıldı. Binbaşı Selçuk'a giderim bilgi veririm
iydim ya daha evvel. İşte bir gün sohbet ederkan adam dedi; "Bu münhale
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edecek min?" Dedim; "Evet, edeceyim." Ve geçmiş gün, yanlış
sonuçları Evkafın kapısına asallardı. Gittim Selçuk Binbaşı'ya,
rahmet eylesin. Dedi; "Böyle böyle yazan, yazdıklarında ciddi
"Git," dedi, "Evgafın kapısına isimler asıldı. Bak bakalım ismin var mı, ve
söyle." Giddik, bakdık, ismimiz var. Nerde? Zaharga'da. Dillirga köyü.
Melandra, Zaharga, İstinco, Sarama, Anapgu. Poli'den doğru güneye döner
er. Haritaya baktıg. Zaharga yok haritada. Giddim Binbaşı Selçuk'a. Sorar;

Gidecem. Ama adını bulamadım haritada.
Tamam, gidecen Maarifte Menteş Bey var.
Avugat Menteş'in babası. Giddim gonuşdum. Dedi: "Lefke Hanı'na gidecen.
Ali var. Köyün otobüsü var. Söyleycen öğretmen olduğunu. Eşyacıklarını
cen. O seni götürür bırakır."
Gittik Kaçak Ali'ye. Bir van bulduk. Nedir işte olan... Bir yatak, bir yorgan,
·.nı, ekıneciğim... Birkaç paket kaşar, biraz da zeytin. Tabi, sekizde çıktıysam

r her

köyde durur. Kaş karardı, karanlık oldu. O devirde Zaharga'nın ayrı

'[yok. Otobüsün üstü eşya dolar. İnsan alır, indirir. Giddik, dedi öğretmen evi
dedi. Eşyaları endirdi. Masayı endirıneyi unuddu. Köyde elektrik yok. Bir ışık
sadece. Her taraf garanlık. Giddim o yerciğe. Ne yeycen? Dedim; Kelle
ş

ogga insan. 2 şiş kebap, bir gadef gonyak etişir sana. Baflı adam dedi:

Ah oğlum ah, ne kebabı. Bunda ekmek bile satılmaz.
Jdedim, Gaçak Ali geri döndü. Yolun kenarında bekledim. Masayı, ekmek ve
f>aldım. Yedim. Zaten evin dışında bir ayak yolu var. Dışarda bir da çeşme. Ev
. Alt gatta eşek bağlı. Üst katta ben galırım. Yarıklara elini yan değil, dikey
elin girer. Böyle bir ev. Evin sağlam tarafına kurduk karyolayı. Geceyi
ik. Ertesi gün derslere başladık. Okul, köyün aşağısında. On üç öğrencim var.
nıftan öğrenci. Kimisine okuma, kimisine hesap, kimisine güzel yazı.
hiç unutmam, çocuklar hep Rumca gonuşurdu. O şekilde ilk
başladım. O öğretmenlik datlıydı. Hiç boşum yok. Haftada bir gün
vl:!:ıı;;uı:aı

sonra var.
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sonra Birleşmiş Milletler yardımı geldi. Nohut pişirirdik. Bir da islim
Bombalı islimi yakardık çocuklara süt verirdik veya birer tas yemek
ik. Bunları hep ben kendim yapardım. Hem hademesin, hem öğretmensin,
üdürsün. Bir süre sonra müfettiş geldi. Birden altıya kadar sınıf. 1. sömestir
2 tane birinci sınıf vardı. İkisi da okumayı söktü. 13 öğrenci zaten. Bütün
arla uğraşırım. Bir tarie vasat öğrencim vardı. Müfettiş onu ayağa kaldırmadı.
risu dere. Geldi Balman Bey, müfettiş: (Bkz. Ek.ll)
.e yapmayı düşünün, dedi.
edim mönüm evde, çardelli balık.
eğini hep kendin mi pişirirdin?
konserve yerdim. Çok güzel yemek yapmayı bilirdim ama şöyle düşünürdüm
güzel yemek ama bu kadar zaman ayırmaya, öldürmeye değer mi? Değmez.
azdım. Tabağı yıkaycan, falan şu bu... Köylüler bize yemek getirir. Derim
mem. Muhtara söylediler. Muhtar öfkeynan geldi:
eğenmez bizim ekmeğimiz sana? Bizim ekmeğimiz, yoğurdumuz beğenmez
sana? derdi muhtar. Ben de:
~Ç?k, beğenirim. Devlet bana maaş verir. Ben yemeğimi hallederim.
i.f.'

ımı penceremi da kapatmazdım. Beğenmeme diye birşey yok ki! Öküz
ağından su içmiş insanım ben. Beğenmeme diye birşey yok. Seneleman
arda mücahitlik yapan insan, kırk gün yıkanmayan insan, niçin beğenmesin.
kli tekke gibi kokan onun üstünde. Katmer katmer kir çıkar üstünden. Öyle
ey yok. "Peki öyleysa" dediler.
rga köyündeki ilk öğretmenlik yıllarınla ilgili anılarınyok mu?
"in,

her biri ikişer okkalık 4 kase yoğurt geldi. Ben napacayım onnarı. Kalıp

urtlar. Üstlerinde bir barınak yağ. Ben nasıl bitirecem onnarı? Neyse, birer
epsinden aldım. Geri kalanın alt kata, eşeğin tarafına boşalttım. Altı okka
boşalttım, napayım... Arkası gelir zaten. Ayran yapsam gene kalacak.
er gelir. Köyde ekmek satmazlardı ya... Bunlar işte hep yaşadığım güzellikler

Zaharga'dan sonra nerede çalıştınız?
bir nişan oldum. Netice nişanı bozdum. Nişanı bozduğum için ertesi sene
üdürü Menteş Bey (Bkz. Ek.12) beni oradan aldı. Silugu'ya tayin etti. Silugu;
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Trodos'un üstüne tayin etti. Orda bir arkadaşım vardı. Garga Salih
İskele'dedir şimdi. Garga Salih, Silugu köy öğretmeni. Garga Salih gaçacak,
ecem. Verdim Garga Salih'e yazıyı. Yeni gideceği yerin tayin yazısını.
gu' daki anılarınızdan da bahsetmez misiniz?
gu da bir öğretmenli bir okul. Orda da 12 öğrenci var. Öğretmen evi güzeldi.
i bir sobası, bir metre yüksekliğinde. Orda ahbaplarım vardı. Okulun
da cami var. Caminin anahtarı bende durur. Kutrafa cinayeti işleyen, öldüren
öldü - Ethem diye bir arkadaş. Rumlarla kavga etti. Koşturdu geldi bana.
asını, silahım verdi bana. Aldım sakladım tabancayı tabutun altına. Geldim
ilitledim camiyi. Çünkü Rum polisi gelecek bana. Ama camiye girmezler.
lisinin Türk camisine girmesi o devirlerde büyük bir skandal olurdu. Kutsal
ü. Birkaç gün sonra baktım, hep pas. Zeytin yağman sildim. Gönyeli'ye
ideceğimde aldım, götürdüm verdim. "Kalsın sende" dedi Ethem. "Daha

ı

şikayetler." "Tamam" dedim. O sene de Silugu'da öyle geçti. Yaz tatili

ğretmen Koleji mezun verdi. Bizim maaşımıza zam, işimize son.

bir süre, Boğaz'daki karargahta istihbarat subaylığı yaptım. Komutanla

asıl güvenip böyle bir yerde iş verdiler?
iğim zaman mücahitliğe girer çıkardım. 30 lira maaş verirlerdi. Tartışınca
ıınla, geldim anama dedim; "Yıka bu urubaları. Potinlerimi de boya." Bir
lekçesi yazdım. Toplu iğneynan urubalara yazıyı iliştirdim. Tabii, ne vatan
kaldı, ne bişey... Bu arada hammnan da barıştım.
.rga'ya gitmeden önceki sene, Silugu'ya gitmeden evvel, Naci Talat, Kıbrıs
'zÜniversiteliler Birliği'ni kurdu. O daha büyüğünü kurdu. Ama ilk nüvesini
.>Öğretmenliğe başlayınca Silugu'da haftada bir iki araba gelir. Ben ora
ldum. Ora gidinca gazete yazamaz oldum. Köyde elektrik yok, ulaşım yok.
rnek işlemez oldu. Gücünü yitirdi. İkinci sene işime son verildi. Öğretmen
verdi. Maaşa zam, işe son. İkinci evlendiğimde öğretmenlik bittiydi.
kaldın?
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müteahhit Sergidis'in yanında arkadaşlar iş buldu. İki usta vardı.
e1wıu_rmuı

çamır verirdim. Sıva yaparlardı. İki tane ustaya bakardım. Bu

fazla Türkiye'de Matematik, Fizik, Kimya ve İngilizce hocasına
dı. Müracaatım kabul oldu. O devirde çok giden olmuştu. Sivas'ın bir
a.yseri'ye daha yakın olan Gemerek Lisesi'ne gittim. Matematik, Fizik
aptım lisede. Üstünde Gemerek yazardı. Nerden gelirsen gelin, geçen.
n. "Kurtuluş" Lisesi'ydi. Ertesi sene tayinim Sivas Selçuk okuluna çıktı.
ada olaylar oldu. Bizi dağıtıllar.
Kurtuluş Lisesi derlerdi? Sizi niçin dağıttılar?
luş" Lisesi yani Gemerek Lisesi'ne İstanbul'dan bile insanlar gelir. Rüşvet
lise diploması alır adamlar. Bir söylenti çıktı. İstanbul' dan gelen bir
üdüre bir tane yeni Renault almış. O da ona diploma vermiş. Ortalık
nkara' dan müfettişler geldi. Müdürü aldılar. Ortaokul Türkçe öğretmenini
iler, müdür yaptılar. Gemerek'teki kadroyu da suşlu suşsuz dağıttılar. Onun
ılar. İşte benim tayinim Sivas Selçuk Okulu'na çıktı. Orda bir sene kaldım.
u Ankara'ya feribot bileti almaya gittim. Giderken Ankara'ya tankların,
üzerinde taşındığını gördüm. Eti Mesgut'un yanından geçerken hep uçak
n havaya dikildiğini gördüm. Yuvalarından çıkmış gökyüzüne döndüler.
arıya dedim; "Havalar eyi değil, memlekete gidiyoruk." 11 Temmuz'da
Üç gün sonra 15 Temmuz 1974. EOKA darbesi oldu. Askere çağrıldım.
şehit olunca bubam istemedi gideyim. Sözleşmeli personeldik.
sözleşme yapardık. Bütün bağlayıcı hükümler bize karşıydı.
yükümlülüğü ile ilgili hiçbir bağlayıcı hüküm yok. O şekilde sözleşmeler
tmedim. Elçilik telefon etti. "Gitmeycem" dedim.
··"gitmem" deyince gitmez misin? Belli bir yükümlülüğü yok mu bunun?
nız özgürlüklerle ilgili bağlayıcı hükümler vardı. Gitmeyceğim için bir

i, Türkiye'ye geri öğretmenliğe dönmediniz, savaş da bitti. Yaşam daha
le dönünce ne iş yaptınız?
k"'aldım savaş bitince. Borcunan. Kaynatamın yanına bir mandıra kurdum.
r ·. aldığın sene doğurmaz. Bu nedenle, Turizm İşletmeleri'nde mübaya şefi

o Satın alma sorumlusu. Hiç unutmam. Bir yılbaşında tüm işletmelere

8 ton et
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Anımsadığım kadarıynan her kalem için 4500 liraydı. Reesen; hiç
danışmadan almak demek, alma yetkim vardı. Oysa benim maaşım 1950
İnekçiliği de devam ettirirdim. Sabahtan her gün dörtte kalkardım. Karımla
aya giderdim. Hayvanları sıkar, sağardım. Yedirirdim. Pantolonu, potini
ir, hergün yedi buçukta işbaşı yapardım. Kyrenia Rock Hotel; o zaman
des Otel idi. Turizm İşletmeleri Merkezi Flesia Court'ta idi. Akşam üstü
eCbinerim. Mandırada dururdum. Sütleri sağarım, çayırları biçerim. Hasıl
. Ondan köye yaya. Eşek yükü gadar yem ister onnar. 5-6 inek vardı.
ıırı sütleri sağardık. Sütçü bazen gelmez. Dökerik. Süt da ekşir. Kıbrıs'ta ekşi
TIEkşimik"yapılmaz. Yani ekşi peynir. Bir iki nihayet iflas ettim. O devirde
çti. Öğretmenlik için münhal açıldı. Bir yasa geçti. Öncelik, şehit ailelerine.
işi alındı. Alınanlardan biri da ben. Konetra'ya(Gönendere), Gönendere
lu'na tayinim çıktı. Gittik ev kiraladık. Ortaokula gittik. İşe başladık.
e bir kuruş para yok. Etrafa cingane borcum var. Yani, küçük küçük borçlar.
Tabii savaştan yeni çıkan toplumlarda paranın önemi olmaz. Can söz konusu
da, para önemini yitirir. Köye geldim. Borçlu olduğum insanlara dedim;
irer senet yapalım" dedim. Dediler; "Senet sepet ne?" "Verecek olan, verir"
tfKooperatifı napacan dediler?" Çıkarttı cebinden ödedi bana. Birkaç ay daha
o<Gittim, Ortaokul Öğretmenler Sendikası'na. Saray Otel'in arkasında
lık vardı. Borç aldım. O cingane borcu dediğim borçları kapadım. İki sene
borçları kapadım. Evin möblelerini hep Türkiye'de bıraktıydım. Sabiha'nın
an möble aldım. Köyde çok meşhurdu bu möbleci.
tra' da kaç yıl çalıştınız?
tra'da 4 sene yaptım. 1975'te gittim. Yetmiş dokuzda geldik. Yetmiş altıda
doğurduğunda Sabiha, Konetra'da öğretmendim. Ruso'ya (Şehit Hüseyin
· aokulu) geldim. 4 sene da Ruso'da kaldım. İki buçuk sene de Bayraktar'da
Ortaokulu) yaptım. Sonuç olarak mücahitliğini iki ile çarpıldı. 8 seneye
Türkiye'de öğretmenlik okul zamanı sayılırdı. Yaz ayları sayılmazdı.
yaptığım öğretmenlikler ve son atandıktan sonra yaptığım hizmetler sene - birleşince yirmi buçuk senenin üstünden oğlum ölünce emekli
orunda kaldım. Maaş artık milyon söylenirdi. 3,600,000 TL ikramiye. Ben
ıın 4,800,000 TL. Orda biri var, adam yeycek beni bitirecek. Sayıştayda bir
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vardı. Hesapları, evrakları götürdüm. "Bir telefon et, bu adama.,.,-·aedim
etti." Biz gene çekine çekine gittik. "Tamam" dedi. Zaten yüreğim da
dedi. "Maariftedir kabahat." Bir kulp buldu. Emekli oldum. Aldım
TL. Neysa ... Taksit taksit aldım parayı. İlk 3,600,000. sonra 1,200,000 lira
Taksit, taksit. Napacam parayı? Gara gara düşünürüm. Matematik
niyim da. Bu para galırsa harcanacak... Topladım genel kurulu. Hanım, ben,
Bana yardım ederseniz Dolun'a ev yapalım.

1974 Barış Harekatı ve Mücahtlik Yılları:
20 Temmuz, 1974 Birinci Barış Harekatı'nda Gönyeli, çok şiddetli
alara maruz kalmış bir köydür. Gönyeli, coğrafi konumu itibarıyle Gime ve
a'nın arasında kaldığından Rumlar Gime'den ve Lefkoşa'dan gelecek olan
skeri birliklerinin birleşmemesi için Gönyeli'yi havan topu yağmuruna
.r.TBu süreçte Gönyeli'ye 27,000 top ve havan mermisi düşmüştür. Harekatın
günü kardeşi Gönyeli'deki Şarabakan Tepesi'nde şehit olmuştur. Mustafa
pğlu ise daha önceden 3.5 yıl mücahitlik yaptığı

Beş· Parmak Dağı

indeki birliğine çağrılmış ve çarpışmalara katılmıştır. Mustafa Gökçeoğlu ile
.udaki söyleşimiz aşağıdaki gibidir.

a.kKişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 04-07-2007.

74 Savaşı'na dönelim yeniden. Gönyeli'de çok şiddetli çarpışmalar olduğu
ir. Hatta Gönyelili Caner Gönelli batan Türk gemisinde. şehit de oldu. Bu
a ne söylemek istersin.?
kiye gemisi batırıldı. 10-15 dakikada gemi dağıldı. Uçaklar. Türk uçağı.
, güya Yunan filosu gelir diye sistemi kilitledi. Kilitledi sistemi.
inatların dışına çıktı. Gemi görüldü batırılacak. Rodos'tan kalkan uçak 10-15
ak.alacak ve geri dönmek zorunda. Harita uçağıydı. En gelişmiş. Uçak savar
ileri ateş gibi yakar ortalığı. Süzüldü Türkiye'ye. Gemide Gönyelili da var
<:}igemide. Caner Gönelli. Öldü. Her yıl onun adına deniz tatbikatı yapılır.
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eşinin şehit olduğunu söylemiştin. Nerede şehit oldu kardeşin?
bakan Tepeleri Gönyeli'ye bakan Dikomo (Dikmen) ovalarında şehit oldu
. Dikomo Ovası'na çok uçak düştü. Hep roketler ovaya saçıldı. Yayıldı.
o'ya (Güzelyurt) giderkan, Hamitköy, Digomo altı, Akdeniz'de Türk uçakları
Benim kardeşi ararım. Birinci gün vuruldu. Yok. Dikomo'nun Gönyeli
a görevliydi. Şarabakan Tepeleri'nde. O, ulaştırmadaydı ve cephaneleri
lerdi.
:1974 Temmuz'unda Türkiye'den geldiğini ve cepheye katıldığını söylemiştin.

dik, Dolunay, 11 aylık geldi. Sığınağa soktular. Soba yakan. Çocuk soğuğa
Sıcakta her tarafı eridi. Bütün vücudu gandil gandil oldu. İşin ilginci, ben ÖSS
başkanıydım. Bazı öğretmenler da yardımcı gözcü. Sınavda 2 saat bekleycen,
lük maaş alacan. Sivas valisine gittim. Rica minnet geldik. Olasılık hesapları.
en · da ayni, otursan da. "Be adam dedim, o gadar delilik bir kişiye fazla"
Bir mermi 5 şilindir be. 5 şilinnan ölecek adama, deli mi da milyonluk bomba
.! Temmuzda geldiğimde, Darboğaz'da yaptım. Erol Özçelik ile yaptım.

atın.,i'>nde gelenleriydi. Beraber taarruza kalktık. 'A 4'teydim. Manganın
l!

si, bütün cephaneler toplanır, biz beklerdik bir yerde, yolun kenarında
duk. O alacaklıları oraya yönlendirirdik. Nihayet kaş karadı. Boş yer var, hamıp
imse ora yatmadı. Kalkınca başları vurmasın diye. Ben ora yattım. Bir
ında asker, bir tarafımda da komşum. Ağacın üstünde havan patladı, açıldı.
şunun belinden girdi, önden çıktı. Sidik torbası patladı. Sidik attı. Askerin bir
koptu, bilek sallanır. Ortalarında ben, hiç sezmedim. Parmağımı cilet gibi kesti.
e, vurulanın kardeşi orda. Hastaneye götürelim, gitmezler. Hastaneye ben
üm, Yolda havan patlar, şamişi hamın gibi yere yatın galın. "Güm!" der, yere
n. Yapıştım yere ve nadas tarla yuttu bütün parçaları. Ama ben kulaklarımın
ediğinin farkında değilim. Havan ağaca düştüğünde, dokuzkişi biçti, öldü. 'G 3'
Ii, ölen askerden aldım. Gittim, ilkyardım arabası isterim. Ama duymam. Adam
er. O saat anladım gulaklarımın işitmediğini. Gittim, birini buldum. Sedye
im. Durdurdum birini, buldum. Asker dedi; "Lefkoşa'ya gidecek." Ta bulayım,
27000 havan atıldı Gönyeli'ye, nefesini verdi. Erken gitse yaşayabilirdi.
başladığında, her iki dakikada bir Landırover ağzına kadar yaralı dolu.
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aşamının Dönüm Noktası ve Hayata Bağlanış:
nsan, yaşamının bir nehir gibi aynı akakta akıp gitmesini ister çoğu zaman...
ve çevresini incitecek olaylara müdahale etmek, akağa başka bir yön vermek
i zaman da. Ne yazık ki bunun mümkün olmadığı durumlarla karşılaşabilir.
ar insana sonsuz acılar yaşatır. "Keşke... 1' dedirten cinsten olaylar. Çıldırası
anın düşündükçe, bir yol açmaya çalışır önünde ama yol çıkmaz yol. Geriye
mümkün olmayan bir yol. İnsanoğlu acılarıyla yaşamaya alışmak zorundadır.
bir umut kapısı bulmalıdır. Mustafa Gökçeoğlu.da oğlunu kaybetmesiyle bir
ılan dünyasını kızına ev yapma girişimiyle ve ürettiği eserlerle doldurmaya
Bunlar, oğlunun acısını unutturmamıştır belki ama O'nda bir umut kapısı
eniden hayata bağlanmasını sağlamıştır.

Oğlunu Kaybetmesi:
ustafa Hocayla söyleşilerimizin birinde konu eserlerinin öyküleri idi ve
u sormuştum: "Hayatta 'keşke' dediğin şey oldu mu?" Cevap; "Var tabii.
"',lu:ıp,, ölmeseydi."
y

vet, Mustafa Gökçeoğlu da kapanması zor bir yara almış yaşamında. 12

z 1976 yılında dünyaya gelen ve Mustafa Gökçeoğlu'nun 1974 savaşının 20
z'unda kaybettiği kardeşinin adını verdiği oğlu Hüseyin de dayısı gibi bu
a veda etmiş. Oğul Hüseyin henüz sekiz yaşında, kardeş Hüseyin de 20
veda etmişler yaşama.
''En büyük acı evlat acısıdır" derler ya büyükler, işte o acıyı Mustafa
oğlu da tatmış. 1984 yılında Berat Kandili'nin olduğu bir gündü 6 Nisan.
Kıbrıs'ta kandil günlerinde ilkokullar tatil olur. Gökçeoğlu ailesi de her
uygulamalarını yapmaya koyulur o da şudur; ilkokulların tatil olduğu
e. çocukları evde yalnız bırakmamak ve onları kendi iş yerlerinde alıkoymak.
e bir günde Mustafa Hoca, öğretmenlik yaptığı Bayraktar Ortaokulu'na kızı
Sabiha Hanım da Gönyeli'de çalıştığı iş yerine Hüseyin'i alıp götürürler.
işyerifıde herkesin ve kendinin 'atıştırma'

ihtiyacını karşılamak için

gitmeye niyet eder. Paraları toplar ve yola koyulur. Eski Gönyeli köyünü
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yıran anayolu geçmeye çalışırken Lefkoşa yönüne gitmekte olan bir araba
tn'e çarpar ve hayatını kaybeder.
Bu olay Mustafa Gökçeoğlu'nu ve ailesini çok sarsar. Ateş düştüğü yeri
derler. Bu acıya katlanmak ve yeniden hayata bağlanmak kolay olmaz onlar
ızlarından da öğrendiğimize göre uzun süre eve kapanırlar. Sabiha Hanım o
beri hiçbir yere gitmez olur. Mustafa Hoca da uzunca bir dönem insanlarla
ai keser, manevi dünyada huzur bulmaya çalışır, her gece kuran okur ve o gün
d.ür sakal bırakır. Öğretmenlik mesleğini bırakmaya karar verir, emekli olur.
çalışarak emekli parasıyla kızına ev yaparlar. Tanrı vergisi kalemini
Kıbrıs'ın tarihsel geçmişini destansı bir dille şiirleştirir, halkbilimi
a eserler ortaya koyar ve hayata yeniden tutunmaya çalışır.

Ve oğlu

':rr'in her ölüm yıldönümünde yarım kalmış şiir yazar oğlu Hüseyin'e. "Neden
j'

sorusunun cevabı ise şudur: "Oğlumun yaşamı da yarım da ondan..." .

Ev Yapımı:
M%J,stafa Gökçeoğlu'nu yaşama bağlayan olaylardan biri de kızı Dolunay'a
eylerinin el birliğiyle yeni ev yapma girişimleridir. Bu konuda kendisiyle 15
2006 tarihinde bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimiz aşağıdaki gibidir:

rladığım kadarıyla Dolun'un evini kendiniz yapmıştınız...
im, devletin sosyal ev planlarından aldım. Ta bunları alana kadar, demirleri,
eri aldım. Ben evde bağladım, sıkıştırdım. Raşolarla sıkı sıkı bağladım.
sin, bükülmesin diye. Planı da alınca, demirleri kestim bağladım. Plana göre.
yeri gazdı. Guyuları döktüm. Ufak tefek filizleri yaptım. Evin bir kısmını
apınca kalıpçıyı çağırdım. Temel kuyuları yaptık. Golonları döktük. Toprağı
a yaptık. Dolun, hanım, ben, hepberaber yaptık. Dam döküldü. Kecefe - ip
- 'Vın vın' döner. Tuğlaları örerim.
ayağınan yaptık. Başladım hergün bir sıra bir sıra tuğlaları örerim. Geldim
m, .• cıo ı.ı.ıcı,

Ölçmek lazım. Hemen tahtalardan bir dikdörtgen yaptım. Pencere
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arına koydum. Belediye adamları geldi sordu; "Kim yaptı?" "Ben yapmadım
ta yaptı" dedim. Başlıklar döküldü. Birinci eli serptim. Aşure Usta vardı.
ucuz aldıydı işi. Onu çağırdım. 197 liraya yapacaktı. İşi bıraktı kaçtı. Parayı da
en verdiydim. Ama şikayetçi değilim adamdan. Ondan soııra başka usta
üydüm, Asker geldi, onlar da 1-2 çimento isterdi verirdim. Ucuzudu zaten.
doğrulttum kaynımınan makinalarda demirleri. Kimi çakar, kimi tutkal sürer.
pencerelerin kilit kapama sistemini demirciden yaptırdım. Kapı, pencereler için

i kurdum. Her gün 300 tuğla dökerdim. Az az... Hanım her sabah bir gave
İçerik. Soııra iş başı. Her gün gider kapı pencerenin kanatlarını alıştırırdım.
yerine. Sürten yeri varsa rendelen. Bir odacık kapatır gelirim. 6 kanat, üçer
şeden. Bir gün çok üzüntülüydüm. Sağ yerine sol menteşe yeri açtım. Ters
Böyle böyle bütün kapı pencereyi kilitledim. Geldi iç kapılar... Hep cilaydı.
pancurları, bütün kanatları yaptım. Tinerden sarhoş oldum. 1985'de bitirdim
ksan üçte açtım. Kilitledik. 1993'te açtık. Dolunay, ikinci sınıftı kilitledim.
ene boş kaldı. Kilitleyiş o kilitleyiş... Vardı param yarım milyon, rahmetliyi

kapı pencere yaptığımı gören kayınlarım istedi onlara da
Matematik işidir bu. Kapı yapmak, pencere yapmak ustalık istemez.
kullandım. Kimdir usta? İlk kapı yapandır. Kayınlarıma yaptım, bacanağıma
Para da almadım. Yalnız Dolunay'ın kapısına kitabe istedim. O da ona

giden sekizgen ve karelerden oluşur. Bacanağın kardeşi yaptı
Üç haftada yapabildi. Bu meyanda, evde ufak tefek tamirat istedi. Evde
l:rı:ıse kalmaz. Ondan soııra da ev işi pek yapmadım. Ondan önce bu evciğin
ini da komşu oğluynan damın döşenmesine yardım etti ve biz yaptık.
idama biz bağladık. Hanıma ölçerim, dökerim veririm. Dolunay'ın evi 125
.e. Şimdi yaptığım 117 metre kare.
g.e kendine mi bir ev yapıyorsun?
.}Onun balkonları var, bunun o kadar yok. Hanım iki defa pes etti. Çıngar
i. Bir taşları yerleştirirken bir da demirleri bağlarken.
ani?
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işlemem artık" dedi, işlemedi.
evini yapmak çok mu önemliydi?
ya. Paramı ziyan etmedim hem da aklımı dağıttım.
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BÖLÜM IV

İÇERİSİNDE MUSTAFA GÖKÇEOGLU'NUN ALGILANIŞI

san sosyal bir varlıktır. Çevresinden soyutlanamaz. Her insan gibi Mustafa
lu'nun da bir sosyal çevresi vardır. Yaşam öyküsü ele alınırken bu boyutun
alınması gerekmektedir. Kendisiyle gerçekleştirilen söyleşilerde olayları
en değindiği pek çok isim bulunmaktadır; ancak tüm isimlerle görüşmek
değildir. Bu nedenle amaçlı ömeklem yapılmış ve en yakın çevresinden
arak eşi ve kızı yanında dostları, sanatçı arkadaşları, ilk kitabının baskısını
~ştiren kültür sanat örgütündeki kişiler ve yayın evi sahiplerinden birer kişi
ustafa Gökçeoğlu'nun toplum içerisindeki algılanışı öğrenilmiştir.

Gözüyle Mustafa Gökçeoğlu:
ustafa Gökçeoğlu'nun 36 yıllık eşi Sabiha Gökçeoğlu'yla onun nasıl bir eş
,,~nusundasöyleşide bulunduk. Söyleşi aşağıdaki gibidir.

Kişi: Sabiha Gökçeoğlu
arihi: 15-04-2008.

Abla, Mustafa Hoca bir eş olarak nasıl biri?
insandır. Çok söylendiği vakıt da olur ama ben gaçarım yanından. Hiç ses
marn. Allah neçin iki gulak verdi?
a yardımcı olur mu peki?
de benim ona yardımım olur. Ben bişey istemem ki zaten. Herşeyinde yardım

mekleri hazır etmezsan ne olur?
·ç öyle bişey olmadı ki! Ben onun saatını bilirim. Saat yedide çay. Yedi buçuk
.•Dokuzda gahve. On bir, öylen yemeği. Sonra gahve. Öylen birde gahve. Üçde
Akşam üstü beşde yemeği, gavesi. Gece yedide gahve. Dokuzda son gahve.
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artık. Ben beklemem onu söylesin. "Zilli hayatım" devam eder benim. Daha

il çalar iş yapan, zil çalar işden çıkan ya. Ama ben gendim çalarım zillerimi.

y,vı:;ıııuı.

Hiç acı sözünü duymadım. Geçinip giderik.

mm Gözüyle Mustafa Gökçeoğlu:
Mustafa Gökçeoğlu'nun bugün hayatta bulunan tek çocuğu 1973 yılında
kızı Dolunay' dır. Dolunayla yaptığımız röportajda Dolunay'ı oldukça

·ş< bulduğumu

söylemeliyim. Eski çekingenliğinden, sıkılganlığından eser

p.u tanıdığım ilk yıllarda o henüz ilkokul öğrencisiydi, gözlerinde hep hüzün
imdiyse daha mutlu Dolunay. Ayrıca diğer bir ilginç nokta da aykırı bir şey
en. hep gülüyor olması. Her zamanki gibi sesi çok yumuşak ve hep ayni tonda.
esle konuşuyor. Bu tatlı ve içten sohbette neler konuşmadık ki... Kendi, eşi,
arı, annesi ve babası.

.k.Kişi: Dolunay Gökçeoğlu Soygazi
Tarihi: 09-08-1973

urumu: Lise mezunu ( 20 Temmuz Fen Lisesi)

29-10-2007. Pazartesi.

ay, ne zaman doğdun?
11.9 Ağustos

1973'te doğdum. Annem beni 19 günlük götürmüş Türkiye'ye. On
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9 Temmuz, 1994.

Soy gazi .
.ı.ınııi:111 doğdu?

asım, 1971 'de doğdu.

tanıştınız? Görücü usulüyle mi evlendiniz yoksa anlaşarak mı?
er) Babam öyle zanneder ama değil. Ne dersan de artık. Geçti bozun pazarı
ği.Niğdc'ye. Bir düğünde görüştük. Tanıştık, arkadaş olduk.
n.mesleği nedir?
ınuhasebecidir. Ama şimdi galıpçılık yapar. Evimizin ikinci katını tamamen
Şimdi Rum tarafında işler.

i okuldan mezunsun?

ğin nedir? Nerde çalışıyorsun?
Belediyesi'nde

çalışırım. Esas muhasebedir

şimdi muhasebeynan.

görevim ama. Artık

Yaşlılara Hizmet Birimi var, Ben onun

syonunu yaparım. Esasta mesleğim muhasebeciliktir ama ben hurda Gönyeli
si'nde kütüphaneci olarak alındım Gönyeli Belediyesi'nde.
sebeciliği nasıl alıştın? 20 Temmuz Fen Lisesi'nde muhasebe bölümü yok

Gendi çabalarımnan. Muhasebe Bürosu var, Nalan Baydar. Hatta bana derdi
kadar işle. Öyle bir merak sardıydım ki galırdım akşam üstüne. Derdim;
tirin beni derdim geçerkena Gime'ye"

ve galırdım. Yani bir muhasebeci

ilgim olduğuna inanırım ha. Yedi yıl çalıştım Hasçelik'te.
herşeyinan A' dan Z'ye muhasebeciliğini.
bir yıl çalıştım.

Motor "Yamaha"

Sadece ben

Ondan sonra Ali Beyaz Aktun

getirirdi.

Ortaköy' de oturur ama

gendi. İlk işim; Nalan Baydar Muhasebe Bürosu'ydu.

4 yıl orda çalıştım.

in'e hamile olunca. Gime'deydi iş da gidip gelemezdim abla. Çok kötü bir

tıx. geçirdiydim.

Çıktım işten, sonra da istemedim işleyim.

i kısaca sen bize sırala bakalım iş yerlerini.
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. Yani önce Nalan Baydar'da çalıştım. İkinci olarak da Hasçelik'te. Sonra Aktun
icaret'te ve en son da şimdiki işim Gönyeli Belediyesi'nde. Gönyeli Belediyesi'nde
art'ta iki senem dolacak. Ben 1 Mart, 2005'te girdim işe. Ali Çetin Amcaoğlu

da babanın kendi evinde oluşturduğu kütüphaneyi anlat bize. Nasıl
ladı bu proje, kimin fikridir? Gönyeli Belediyesi'nin ilgisi ya da rolü ne?
slında babamın kütüphane işi 2004'lere dayanır. Fahri Arabacıoğlu, Arabacıoğlu
aat var, işte O. Belediye meclis üyesiydi. Babam, bir gün ona; "Kütüphane açayım
rim oğlum Hüseyin'in anısına. Bir vakıf adına açayım isderim." dedi. Fahri
bacıoğlu da dedi: "Gönyeli Belediyesi olarak yapalım" dedi. Babam da; "Gızım
sa başında tamamdır, okeydir" dedi. Ve böyle başladı.
elediyenin, bina tamirinde bir yardımı oldu mu peki?
Belediye raf yaptırdı, bir kısmını. Zaten herşeyini ben aldıydım, masraflarını.
diye da dedi; "Madem Dolunay duracak, biz da bir kısım raf yaptıralım." Bir tek
yaptılar. Sonra da seçimi kaybedinca Ali Çetin Amca da Ahmet Benli geldi başa,
aldılar o tarafa.
ni sen bir seneye kadar yakın çalıştın kütüphanede.
ma ben doğum iznine ayrıldım ya ikinci çocuğum Mustafa'nın, bir yerde
ım görünmez, kütüphane görünür. Ben, 2006 Aralığın on beşinde başladım
işe. 2006'da. Ve Yaşlılara Hizmet Birimi'nde.
't:gıdiki Belediye Başkanı Sayın Ahmet Benli de Takmaadlar ve Unvanlar
·ü'nün bastırıldığını söylüyor?

HJruıuaıı

bahsedelim. Senin O'na yardımcı olduğunu biliyorum. Hangi konularda

,c:.ıı.muıııı

dizme, eli ayağıyım kısaca. Market işinden dut, kitaplarını dizme işi,

yere götürme, herşeyine yardımcı olurum.
çözdüğünü söyledi bana.
İlk çocuğumu doğurana gadar, kaset çözme de yaptım.
etmeye kaç yaşında başladın?
sınıfta. Halen daha da devam etmekteyim.
ı.;ruı;;,ımı. kolay

mı zor mu?
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Yazılar, kitaplar hakkında çok titizdir. Gerçekten. Küçük bir hatayı bile
ı.:;.uııı;;L..

Gendi yazdıklarını okuyamasam bile da yanlış yazsam ona bile gızar.

adı mm bu gadar senedir yazan, tanımadın mı" diye ona bile gızar yani.
şey bulur yani. (Güler)
edaktiloda yazardın. Bilgisayara sonradan geçtin değil mi?
ilkokul, ortaokul hep daktilo. Liseye gitmeye başladığımda yani 88-89' dan
ilgisayarda. Şimdi hep bilgisayaman.
kitaplarını sen mi dizdin?
üç tanesi dışında hep ben dizdim. Hüseyin'in ufaklığı dönemindekilerin
hepsini hemen hemen ben dizdim. Bir elim var yani içinde.
i biraz özel bir soru olacak ama sen, çocukluğundan bugüne kadar bir
cek olursan, annene mi yoksa babana mı daha yakınsın?
ada küçüklüğüm hiç babama yakın değildi. Böyle bir mesafemiz vardı ama
ea daha bir yakınlaşmaya başladık.
ide sen de biraz büyümüşsündür de ondan. Ne dersin?
.1.(.

be abla, eskiden çok da gızardı. Bilin sen da. Çok otoriterdi doğruya doğru

;yaşadık da bilin sen da. Ama şimdi o otoriteyi koyamaz.bana ... Daha yakınık

senın küçüklüğünü de bilirim. Haklısın baban birazcık otoriterdi. Neye

otoriterdi. Herşeyime. A'dan Z'ye. (Güler)
kuşama karışır mıydı?
pek geyimime garışmadı. Bir yere gidecen, ne saat gidecen, ne saat gelecen,
ycak, kim getirecek kim götürecek. Yani o tip şeylere bayağı bir karıştı.
lerinde yardımcı oldu mu?

eyse köye ders verdiğini bilirim ben ama?
erkese verir, hala daha. Ama bana yok. (Güler)
matik ve Fen derslerinde yardımcı olmadı mı sana?
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Zaten benim ihtiyacım yoktu o derslerde. Ben gendim çalışırdım.
olduğunda da ders aldırırdı bana. Çünkü derdi ben gendim
~··· ders anladamam. Bağırır çağırırım. İhtiyacım da olduğu zamanlarda ders
(Kahkaha) Hüseyin'inan da -oğlumunan yani- parçalanıllar. Birşey sorsun,
p anlatamaz. Bize anlatamaz. Başkasına sabırınan, şeyinana... Bizi yakın

ş./da mesela söyler birşeyi anlamam, iyi duymam ya da. Elini kafasını sallar

ın bulduklarıynana...
bağırmaz mesela bana. Sen daha yakınsın bağırır.
Zaten benim ortaokul, lise. döneminde pek da yardım isdeycek bir
da yoğudu. Bir İngilizceynan başım beladaydı, hala daha belada. Fen,
.tik, ben zaten onlardan çok iyi puan alırdım. Onlamana hiç sorunum olmadı.
nasıl öğrendin daktilo kullanmayı?
}erek) Babamın yazıları sayesinde 1 O parmak kullanabilirim. Bilgisayar
da hiç gitmedim. Hiç, hiç, vallahi. Hep gendim. Benim da öyle bir huyum
Merak ettim mi bişeye öğrenirim. Mesela Hasçelik'te

çalışırdım.

,yardaki muhasebe programını öğrendim. Ama biri yardım etmedi bana.
kez gösterddi. Gendi çabalanmınan deneye yanıla. Bilgisayarda da öyle.
deneye. Çok şey öğrendim gerçekden. Yani bu kitap dizmeyi kimse bana
ydi. Gendi eliminan. Başgası daha değişik yapar belki da ama ben gendi
leriminan. Babam dedi bana mesela bu kitapda yazılar 1 O cm.' e 20 cm.
Ben ölçtüm cetvelinan mesela. Sayfa yapısına girdim 10-20 cm'e geleyim.
;.ölçtüm, çıkarttım, tıkladım. Öğrendim öyle.
yazarken peki bu durumda, bir zorluknan karşılaştın mı?
n çok gaybettim. Ama şimdi mesela sayfalar gaybolsun falan hiç. Artık o
.1:>.ir sorun olmaz. Ama ilk... Mesela save'lemeyi (kaydetme) unudurdum, hafıza
Şimdi bir kelime yazarım otomatik elim saveler. Nedir bu? Çok kafam dank
Mesela ansızın elektrik giderdi. Sayfalaman yazı kaç sayfa yazı yazdıysam o
20 sayfa hep giderdi. Çünkü bilinçsizdim. Savelemeyi (bilgileri saklama)
um falan... Şimdi öyle bişeyim yok. Elim otomatik · alıştı. Hepsini hemen
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üşündüğünde yazdığın kitaplar arasında hangisinde çok zorluk çektin?
iler' kitabında. Çünkü Maniler kitabını bir başkasına verdi dizsin Hüseyin'in
"ünde gerçekten vaktim olmazdı yazayım. Annem de işlerdi o zaman. O
ani aman aman baksın Hüseyin'e da ben yazayım. Onu işde başgası dizdiydi
Farklı şekilde aldık, canımı cinimi yedim o kitabı ta düzelsin. Çok dizgi
ardı içinde. Sonra farklı bir programda yazıldıydı. Kutucukların içindeydi.
azdın içinde falan. Yani bayağı bir canımı yediydim. Bizimki başka
• Çok zor olduydu. Ondan sonra zaten başladıydım.kitaplarını hep yazmaya.
";kitaptasayfaları kaybettin?
fi Panel Notları' mıydı acaba. Hiç unuttum ya abla. Dediğin 16'."'J 7 sene önce
olay. Şimdi tamamık berikat. Şimdi hemen diskete de yüklerik gendilerini
etmeyik. Bir sefer diskete yüklerik, e çöktü babamın bilgisayarı. Söyledi ya
di yeni alınannarda bilin disket yok, CD var. Ama ben diskete yüklemeyi
erim. Daha emniyetli.
azdığmı hemen aktarır mısın?

en hemen öyle. Kitaplar öyle. Çünkü yazdığım sayfa sayıları küçümsenecek
değil ya abla, bilin. En küçük kitabı sekiz yüz, dokuz yüz, bin sayfa. Bir
ğunu düşün maffolurum doğrudan yani.
~Japtansöz etti baban. Çok yardım etmişin ipe dizmişsiniz falan. Annen de

'/İkilemeler Sözlüğü' ve 'Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri'.
kesti aklınız bunu? Çok değişik bir yöntem bu.
bamın marifetleri. Matematikçi olmanın avantajları herhalde.
ir yol görünür aslında.
ğim sana 'İkilemeleri' çok kolay çok çok pratik oldu bana öyle. Abeceleri
nee. A'ları B'leri ayırdık. Sonra A'ları gendi içinde, B'leri gendi içinde

olay olmadığını biliyorum Dolun ama birazcık da kardeşinin ölümünden
im. Olayları hatırlıyor olmalısın?
·yi hatırlarım. 11 yaşındaydım. Benim üç yaş küçüğüm. 12 Temmuz 1976.
ün gandildi. Bilin ki gandillerde ilkokullar okula gitmez. Annem da işler,
Ama ortaokullar okula gider. Sadece ilkokullar gitmez. Babamlar da
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ekellerdi. Bir defa ben anneminan giderdim işeobir sefer kardeşim. Ya da ben
ınan O, anneminan. O gün kura bana çıktı ve ben babamınan okula gittim. O,
inan işe gitti. Eh işte yemiş almaya, bişeyler almaya gitti. Demiş ki; "Bişey
ız size da alayım." Köyde oldu bu. Temizleyicinin hemen yanındaki sokakta.
ala gitti yemiş alsın yani öyle mi?
emedi, işte araba çarptı gendine.
[aydan sonra, siz tabi çok sarsıldınız...
di deyim sana işte, hala daha babamlar gendine gelemedi kendilerine. Birazcık
çocuklar mocuklarla uğraşırlar da biraz öyle... Napsan düşünmeye daha az
olur, Daha evvel daha kötüydü ikisi da annem da babam da. Şimdi oyalanıllar.
lay seni nasıl etkiledi?
a da etkiler. Ne kadar etrafında insanlar olsa da bir kardeş gibi değil mesela.
ini anlatabileceğin. Senin bak abilerin ablaların var da bilin ne demek
u. İşte biz ondan yoksun büyüdük. Çok yalnız büyüdüm aslında. Çok çok
Bilin zaten bir yere çıkmazıdık. Evin içinde.
t)Gördüğüm, annen ve baban pek bir yere karışmazlar...
deşim öldükten sonra garışmaz oldu. Annem eskiden çok garışırdı. Çok
di. Şen insandı eskiden. Çünkü bir gün bir kardeşinde, bir gün bir kardeşinde.
Hardı kahve içsinler mesela. Yok yemek yapsınlar öğlene yok hamur işi
Hergün bir yere götürürdü bizi. Toplanırdık muhakkak yani. Annem,
öldükten sonra gendini tamamen eve kapattı. Annem hayattta gitmez şimdi
in evine oturmaya. Bir, Beyazıt Amca'ya gider, onu da çok sever işde o kadar.
çok sever onları gıramaz. Aha bir da bana. Gelir çocuğu yıkasın. Hala daha
yani annem yıkasın maksat havalansın. Derim; "Yıkayamam çocuğu" da
gelir. Bir hava alır en azından.
atlattı, nasıl unutmaya çalıştı bu olayı?
hiç unutmadı ki!... Onun için çalıştı diyemem. Çünkü unutmadı.
olaydan sonra da emekliye ayrıldı?
Yapamadı. Yani dedi herkesin çocuğunu ben şey yapamam. Emekliye
seksen üçte oldu, kısa bir süre sonra da seksen dörtte emekliye ayrıldı.
aya da bu olaydan sonra mı yoğunlaştı.
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gahveye giderdi galiba şimdi gitmez ama. Bu olayla bir ilgisi var mı?
ıuuuucı

hiç çıkmadı evden. Mesela bir iki sene evde hiç televizyon açılmadı.

aha evde teyp, radyo madyo hiç açılmaz. Şarkı dinlenmez halen daha. Mesela
yonun kanallarını ayarlarım gendine, Kral'ı (Kral Tv) isdemez. "Goyma
televizyonuma Kral'ı" der.
.em dutar diye mi, yoksa tahammülü mü yok?

iç bilemem. Mesela ben arabamda şarkı dinlerim. Babam binerkandan
mm şarkıyı, rahatsız olur şarkılardan.
de dine düşkünlüğü başladı. Kardeşinden önce var mıydı bu düşkünlük?
gadar değil. Esgiden oruç da dutmazdı. Şimdi başladı. Kardeşimin ölümünden
ı sonra aslında. Ama sürekli kuran okur şimdi hatim endirir, tesbih çeker.

.. ·· günün bir iki saatını duva eder. Yemek duası, bilmem ne duası. İşte bir yığın
hemen başlamadı bunnara, daha sonra. Artık öyle geldi herhalde gendine.
afif, ilk zamanlar daha azıdı ama şimdi bayağı bir yoğunlaştı. Yani haftanın
ünleri mesela Kuran-ı Kerim okur. Yıkanır, oturur okusun. Tesbihini hergün
>Doasını hergün yapar.
:ncikansakalı var mıydı?
r Kardeşim öldükten sonra bıraktı.
ndi çocuğunun adını, ölen kardeşinin adı olan Hüseyin koydun. Öyle mi?

deşin öldükten sonra sana karşı tutumları nasıl oldu? Gereksiz yere yüklendiler

·ç olmadı. Sadece çok korudular. İlk başta dediğim gibi; "Kimiynan gidecen,
nan gelecen" Mesela ben da büyük oğluma yaparım ayni şeyi. Farkederim ama
e değil. Yani bir yere gider, elli defa ararım; "Tamam mm, ne saat gelecen,
e gidecen" belki da içimdeki o korkudur. Küçüklüğüm öyle geçti ya. Babamın
ni gençken çok sıkmasının sebebi, kardeşimin ölümündendir.
ni genel görüşü de olabilir. Kız çocuklarını çok serbest bırakmaycan falan gibi.
o yo yo. Ben hissederim ki yani kardeşimden dolayı. Yani her yere da gittik.
da gittik ama güvendiği insanlaman bırakırdı. Bir tek Bahar'a giderdim.
faaliyetim bir tek halk dansları Gençlik Merkezi'ndeki. Zaten herşeyimi o

73

erkezi'ne borçluyum. Yani sen da çok iyi bilin, işde evde bir yere çıkman,
en, bişey yapman. Ama o faaliyet bana çok iyi gelirdi. Gerçekten öyle.
11.

gahveye giderdi. Şimdiki durum ne?

.A.ma son birkaç senedir, çok azaldı son kitapları çok yoğunlaştı. Yani o
çıkar yani öyle 3-5 dakkacık. Oturamaz ama. Şimdi

ylap... Babamın arkadaşı çok aslında, öyle saymaynan bitmez. Ama bir tek
adaşı O'dur. Hem ben. (Güler)
'nem dönem, farklı arkadaşları olur babanın değil mi?
et değişir. Çeşitli sebeplerle değişir.
önyeli halkı babana değer verir mi?
erir. Ya ya,ya. Çünkü çoğunun çocuğuna yardım etmiştir. Herkes söyler
Jlar bunu neme lazım. İşte üç beş kişi falan var şu hazetmez. Onların da
. Çoğu sever sayar yani.
en maddi zorluk çektiniz mi?
}:,abam yaşatmadı bize onu aslında. Ne harçlıksız galdık, ne bişey. Yani
}(.ti gendi arasında ama pek belli etmediler bize.
"'tün isteklerin yerine gelir miydi?
aten ne isteyebilirdin abla? Bizim zamanımızda ne vardı? Yani bilgisayar
yoksa cep telefonu mu? Neydi isdeyeceyin? Elbise, potin. Cep telefonu
diki gibi da o modeli isdemem da bu modeli isderim mi deyim? Yani
yoğudu ki bizim zamanımızda. Ama Allah'a şükür, istediklerimiz da

gitmedin? Madem o kadar güzel notların vardı.
ÖSS'yi (Öğrenci Seçme Yerleştinn Sınavı} da kazandım. Bizim
iki aşamalıydı. Babam dedi bana; "Okuyacaysan bunda oku. Seni.
yollamam seni, bir çocuğum galdı." Öyle deyinca ikinciye girmedim.
(Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi) gittim ama onu da

etmiyorsun?
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saaueu sonra ne işime yarayacak be abla? Okuyannar napdı zaten? Ben
Çok severdim. Halil da der; Yatıp gakıp babana dua et, sen çok
birisin. Kesin seni vurullardı. (Güler) Dua edecen bubana deyiyor şimdi,

iyi yönleri nelerdir?
güzel şeyleri bize yapmaya çalışır. Halen daha.
m.a da bize da eşime da en güzel şekilde.
a sevmediğin beğenmediğin özellikler nelerdir?
idir, Çabuk davranır. Bir alışverişe bile giden; "Hade gaçalım, hade
'1Gitmesiynan gaçması bir olacak. Geçen gün götürdüm gendini alışverişe;
ade gaçalım" "Yahu, dur ödeyceyik, sırada insanlar var." "E, sıraya gir."
sıradayık." (Güler) Canım yedi, ta gaçana gadar. Bir gidene gadar, bir da
evine. Çok sabırsız. Bir an evvel herşey olsun isder. Yazılarda da ayni
aşlarık, gendine derim; "Be baba, gavga edeceysak, başlamaylım bu
ü; "Ne zaman yazacan, ne zaman yazacan?..." Derim gendine; "Yani
enim da artık bir evim olduğunu." "Yok yahu artık bişey demem da bilmem
!ayınca da artık ta bitsin, didişirik. ( Ha ha ha.. Güler) Aslında kötü niyet
aceleciliğinden huysuzlaşır. Kitapları, varsa yoksa kitapları zaten... Eskiden
tiloda dizerdik bir da verirdi kontrol edilsin. Şimdi dizgiyi direk yaparık
ekilde. Matbaaya öyle veririk. Kapak, önsöz, hepsini yaparık.
igeliştirdin bu işi Dolunay.
nde babamın. (Güler)
aba Gökçeoğlu nasıl biri? Bir insan olarak acelecidir, sabırsızdır da baba
ldır? Biraz daha açalım.
• ç

kimse mükemmel değildir. Ama mükemmele yakın bir babadır aslında.

Sıkı gününü, kötü gününü görebilen bir baba. Yardım eder. Halen daha
Elinden geldiğince. Torunlarına... Bişey beğendik, bişey istedik <leylim;
çekti canımız <leylim; hemen. Hemen yapabilecek biridir.
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.3. Yakın Çevresinin Gözüyle Mustafa Gökç~9ğlu:
Mustafa Gökçeoğlu'nun dostlukları yaşammm her döneminde sade, içten ve
arsız olmuştur. Arkadaşlarına ve sanatçı dostlarına her zaman değer vermektedir.
kilerini kolay kolay bozmaz. Ancak bir dostlµğı.r.bitirmişseonun geriye dönüşü

Mustafa Gökçeoğlu'nu daha yakından .taı:1,tma.1<., l<.eııdisi ile ilgili daha fazla
gi derlemek için yakın çevresinden olan farklı m.eşl~kgl.'Uplarındakidostlarından
kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aralarıııcla.l<.ii}işl<.iclen, anılarından ve
ştafa Gökçeoğlu'nun kişiliğinden, eserlerinden, üretkenliğinden söz edilmiştir.
stafa Gökçeoğlu'nun yakınlarıyla yapılan söyleşilerden ortaya...çıl<.a.p.prta.k payda;
çıkarsız dostluğu, azmi ve üretkenliğidir.

:1.1ak Kişi: Hüseyin Çakmak
Tarihi: 1964.
Yeri: Lefkoşa.
~i: Karikatür sanatçısı, gazeteci.

Tarihi: 02-10-2007
şeyin Bey, önce bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
clım Hüseyin Çakmak. 1964, Lefkoşa doğumluyum. Lefkoşa, İplik Pazarı.
iki Asbank'ın olduğu yer.
an nerde yaşıyorsun?
karikatür sanatçısı olarak biliyoruz. Karikatür çizmeye ne zaman ve nasıl

ilrntür sanatına veya karikatür çizmeye 1970'li yılların sonuna doğru başladım.
türle tanışmam bu yıllarda başlar. Türkiye'de yayınlanmakta olan ve hurda da
''Gfrgır" mizah dergisi sayesinde oldu. Tabii bunun evveliyatı var ama. çok
hayali olarak hatırlarım. "Akbaba". Bizim eve girerdi. Babam alırdı. Ama
keşfetmem "Gırgır" mizah dergisiyle başladı. Sene 1976. O zamanlar
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vardı, Gürcan Hasan. Birlikte oldu bunu keşfetmemiz. Çünkü onun

lalıyordu, okuyordu ve katıla katıla gülüyordu. Biz de oyun oynuyoruz, "Niye
or" diye sorarız. Der ki: "İşte bir dergi var, ona." Sarı renk, acaip maskaralıklar
çinde, onlara güler. Nedir, getir be bakalıms.Bir de bakarız, "Gırgır." Malum,
, Tommiks" de okuruk. Ama ondan çok farklı .. Gerçek insan, ya da gerçeğe
ır, gerçek canlı gibi. Keşfedinca bunu, bir de \'Sınıfın En Gırgırcıları" diye bir
fıkra, mizah, öykü ··.falan gönderene ve beğenilip
nıyorsa Gırgır'da bir telif hakkı verilirdi, ama O/günkü koşullarda şimdi
değil çok yüksek bir telif hakkıydı.
Bir karikatürüm beğenildi Oğuz Aral tarafından, yayınlanmadı ama sırf o
sağlasın diye yanında tutuyor arşivinde ve size telifini gönderiyor. O kadar
arikatür gelir ki 500-600 tane. İçinden seçiyor, tutuyor ama güncelliğini de
diyor, dergide yayınlayamıyor. Diyelim ki 600 tane karikatürün 300-350
·ni · beğendi. Sırf teşvik olsun diye parasını da veriyor ve diyor ki size bunları
elim, siz çizmeye devam ediniz. Teşviktir çünkü. Velhasıl bir haber kağıdı bu,
Nedir bu? Diyor ki; "Postaneye gelin, postanede bir havaleniz var." Çıktık
-aşımız da tutmaz daha 10-12 yaşlarında 1976'da. Kimliğimiz yok, yani daha

adık. Veyahut yasalar daha yüksek yaştaydı. Çıktık gittik; "Hani kimliğin?"
'k yok. "Nedir?" "Para geldi." "Ne parası?" Neysa, orda çalışan Göçmenköylü
.am vardı; "Tamam" dedi, "Ben tanırım çocuğu." Şimdi postacı birşey sayar
Bir deste para. Benim içime bir kuşku düştü, acaba bir yanlışlık mı var... Tabi
Jrgır adına gelmedi da, o zaman Kemal Sinari'ydi galiba onun şirketin adı tam
günkü Gırgırların arkasında buluruz. Tabi o kadar çok para, şoka da
Bizim akrabalardan da değil. Bizim akrabalar ya Avusturalya'da ya
a'da. Neysa aldık gene para tatlı biliyorsunuz aldık biz parayı. Çıktık,
ım yere basmaz Aydan, bir asgari ücret. Bir yannış olmasın tabi diye içimizde
kuşku var. E şimdi gittik eve mektup da gelmedi, soma geldi. Anamıza
ik, anam inanmaz. "Sen der bir halt ettin." Bubam: da gızdı, dedi "Ver bu
Neysa berikat da gidip bir yere vermedi parayı polise falan. Bir gün soma da
p geldi galiba. Mektup gelinca anlaşıldı, telif hakkıdır bu çizdiğiniz
türün, gönderiyorum posta ile. Kurtulduk. Ama paranın kaçta kaçını yedik onu
çünkü para çok
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çok iyidir. Şimdi bak, çok dikkatli olmasam gene Hoca'nın deyimiynan

im; "Antenler dikik olmasa" der Hoca. Günlük birşey ya yazarsan ya çizersan.
i<ben çok o kadar değil çünkü vazgeçtim Gappellari'yi da yazmam Afrika'da.
i'de yazarım gene gençlere ama devamlı, günlük da değil.
çeoğlu'yla nasıl tanıştınız?
kçeoğlu'ynan ilk tanışıklığım; bir toplantı var, gittik. Ama hiç tanımam. Adını
.yarım tabii. İşte Belediye'nin öykü yarışmasını kazandı, çok güçlü öyküleri
bilimnan uğraşır falan. Aşık Mene bir çağrı yaptı bize Karanfil diye bir dergi
aklar, bir sayı çıktı. Ve Has-Der'in karşısındaki Belediyeler Birliği'nde bir
tertipledi. 86-87 gibi birşey. Karikatürcüler Derneği olarak çağırdı beni. Bir
turdu yanıma, "Har har." Paf puf da sigara içer, herkese da laf yetiştirir, beni
r.. Sakallı. Gahverengi, garaydı sakalları. Masanın sonundakine laf atar, odur
gızar eder. "Kimdir be bu dedik?" "Çakmak arkadaş" dedi, "Ben Mustafa
ığlu" dedi, "seni tanırım" dedi. Dedim; "Teşekkürler, ben da seni merak
"(güler) Tanışıklık böyle oldu.

re yaşadığınız ilginç olaylarınız var mı?
;:ılemlerimizvar onuynan... Bir vesileynan gittik köye sonra hemen izaz ikram
"Be Sabiha!" "Yahu derim ne biçim çağırın hanıı:na?? '!Şen hus, sen
Yazma burman ha. "Canım, gülüm herşeyde grassolar-sonra .''Sabiha!"
çakır gözlüm..." grassolar (yağlar) arkasından "yap bir.gave!" Küsecek sana
rsan burman. Şimdi gittik, geldik. Arkasından; "Alo, al arabayı da gel." Hiç
birşey yok. Aldık arabayı; "Ne var?" Haspolat'ta bir yer keşfetmiş Rumca
var hem güzel ansiklopediler. Haspolat'ın ambarları şimdi TÜK (Toprak
i Kurumu) ambarlarıdır. Yusuf Akama'dan

öğrenmiş. Açmış kime

uysa Maliye' den öğrenmiş. 93-94. Gittik, yığın yığın kitaplar böyle tepe.
tabi aralarından işimize geleni. Tabi hepsi Rumca. Ansiklopedi falan. Bir
~ldik kitap yığını, böyle uzar yukarı doğru. Şimdi 12 ciltlik bir Kıbrıs
pedisi. Hepsini buldum ben, 1 cildi eksik. Şimdi gördü orda yukarda "Al
edi. Dedim; "Hoca, alamam çok yüksek. Bırak galsın da başga gün gelirik.
acan?" 3-4 adam boyu ille aldıracak ordan. Ama o da olup olmadığı belli
görmeyik. "Omuz atacan dedi bana da ben da çıkacam." "Be Hoca," dedim,
,Allahını seversan düşecen öldürünecen." Homurdanır. Omuz attık çıktı,

79

yapa çıktı. Ama o çizgi filimlerde görün ya, hani böyle bir uçurumun
Gaydı ayağı bunun alttan kitap... E ben durur muyum hiç altında
çekildim kenara, bönürür bu. Kitabı arar dutsun, kitabınan beraber aşağı
üstü oturdu. Ben yattım yerde, tepinirim gülmeden. "Hus!" der bana "Sen
yerde beni rezil edecen." Alamadık kitabı tabii.

Tanışıklığımız böyle

aranfil dergisinin toplantısında. Evine davet etti Hoca, çıktık gittik, yavaş
aya başladık birbirimize ve o günden beri ilişkimiz devam eder çeşitli
ahi kardeş gibi, bir baba oğul gibi bu ilişkimiz saygılı devam eder.
. 5 yıldır aramayız birbirimizi ama gene gönlümüz birdir. O kadar sık
Eskiden, seksen yediden geçen yılın başına kadar daha doğrusu şu oldu;
eski bir ev aldı Kozanköy'den. Ne zaman ki bu başladı gitsin oraya
bulamam, ilişkimiz başladı azalsın. Soğumadı ama. Ondan önceki
ama her gece muhakkak ya o beni ya ben onu telefoniyen ama
bir telefon da değil. "Cart çevir filancı kanala, curt şu geldi aklıma."

örgütte çalıştınız mı?
Derneği 'nde zannedersem. Kıbrıs Türk Barış . Derneği'nde · çalıştık. Genel
ydi. Karikatür Derneği'nin birçok etkinliğinde· yanımızda· bulundu Hoca,
Onun dışında... Bu iki örgüttü zannedersam, örgüt olarak. Kültür Sanat
»Kurulu'nda birlikte çalıştık. Yani örgüt bazında alırsak Karikatürciler
{Barış Derneği, Kültür Sanat Danışma Kurulu'nda beraber çalıştık.
itaplarının kapak tasarımını da yaptığınızı biliyoruz.
eya iki kitabının. Aklımda olan Kıbrıs Fıkraları kitabının. Verdi bana kitabını
im ama zamansızlıktan yapamadım. Epeyi de fırçasını yedik tabii. Mustafa
ye Serhan Gazioğlu'na yönlendirdim. Birinci fıkra kitabına kapak yapan
ıı. (Musa Kayra. Karikatürist.) Galiba ikincisine de ben. Hem karikatürlerim

Gökçe Hoca'ya araştırmalarda köye götürme gibi konularda yardımcı olma
söz konusu mu?
ki. Başında söyledim, bir daha söyleyim. Baba oğul, ahi kardeş gibi.
ımız günden bu güne kadar yani şimdi bile açsa bana Gökçeoğlu ve dese ki;
" Hiç yok demem. Ama dediğim gibi o taşınma falan, bir boşluk oldu
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knolojiyi çok yakından takip eder. Mesela cep telefonu var telefona bakmaz,
isayarı var kullanmaz.
urda, elimde Altın Muflon Ödül Kitabı var. Sen yayına hazırladın.
Evet, Karikatürcüler Derneği'nin düzenlediği bir yarışmadır.
Gördüğüm kadarıyla hep karikatürcülerin ödül aldığı bir yarışma ve bu kitap da
ışma ödüllerini içerir. Karikatüristler yanında bir de Hoca'ya ödül var. Bunun

Evet, ama şimdi biz hurda dedik ki Aydan, 1995'te. Her yıl. Bir de ulusal çapta
.ı var. 97-98'in de var. Bu yarışmayı düzenlerken sadece karikatür yanı kalmasın,
mizde bir boşluğu daha dolduralım. Mizah konusunda, birçok alanda eser üreten,
sarfeden sanatçılarımız vardır. Bir tek karikatür değildir mizah. Gölge oyunu
mizahi yazı, öykü, fıkra... Geniş şeylerdir yani mizah. Bu alanda da uğraş
iş, ustaları, emekleri onurlandıralım, yeni gençleri teşvik edelim.
eki Gökçe Hoca'da en beğendiğin ve beğenmediğin özellikler nelerdir?
alışkanlığı, hoş sohbetliği, nüktedanlığı. Beğenmediğim mesela çıkan bir sergiye
, yemeğe gidecen O da gitmez: "Ne ben onun beş paralık yemeğine mi
ım?" "Be Hoca şimdi yemeğe geldik yarım saat evvel, hemen gaçacayık? Nere
ceyik yahu? Ya Gönyeli oraşda değil." "E sen götüremezsen ben taksi dutar
rim." "İnnallahım messabiri..." "Otostop yapar giderim" "E ne geldin benimnan
?" "Napayım?" Götürmen beni bir yere vay, gaçacak erken. Onun dışında
amadığımız birşey yok. Zaman zaman aramam genni, duyarım sağda solda
nm; "İ...... Çakmak gelmez." diye sövermiş bana. Ama bayramları aksatmam.
bir bayram gitmedim geçen bayram. Birinci bayramdı zannederim, annem vefat
di gitmediydim, hiçbiryere gitmedim yani. İkinci bayram gittim kendine. Her
am giderik, elini öperik, datlılarını, gadeyifıni, ikramını yerik. Bazen muzipliğim
.mdeysaçocuğa bayramlık verir. "Ne beni gümüşlemen?" derim, çıkarır bir ellilik

akmak arkadaş, M. Gökçeoğlu sana göre nasıl bir insandır?
şimdi Mustafa Gökçeoğlu'nun her insanda olduğu gibi olumlu yanları
gibi olumsuz yanları da vardır. Öfkeli bir insan olduğu gibi sevecen yanları
Hatalı yanları olduğu kadar hatasız yanları da vardır. Mustafa Gökçeoğlu
insandır. Ama üretken bir insandır. Yaşına rağmen üretken bir insandır.
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çıkartacak kadar çalışkandır. Ben doğrusu imreniyorum onun bu
dolayı. Yani bu yaşta adam hala daha kitap çıkarma işiyle
ki doğrusunu yapıyor. Üretiyor, paylaşıyor, araştırıyor. Yani bu yaşına
köy dolaşıyor. Halkbilimi üzerine araştırıyor ve birbirinden değerli
Halkbilimi eserleri, kitaplar, makaleler, araştırmalar ortaya koyuyor,
çok önemlidir. Ve böylesi insanlar memlekette iki üç kişidir. Yani bir
çeoğlu bir Harid Fedai. Arı gibi çalışıyor bu insanlar ve beyinleri bu

.~i saat, uykudayken da dinlenmez. Çalışır, dinamiktir, enerjiktir, üretir
!(itap olarak, bir belge olarak ortaya kor. Bu toplumun belleğine katkı
ine katkı yapar. Ama ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi bu insanların
inmez, ürettiklerinin değeri bilinmez devlet tarafından. Yani böyle
aaşla bir sekreterle bir makam odasında - istemezler ki - ama üretimi
ak ordan ne alabilirsin ne verebilir daha bu adam deyerek devlet pamuk
risinde goruyacak gendilerini ve imkan yaratacak. Ah yaşlandı bu adam
lerde, yaşanmış bir hikaye anlattılar bana. Londura'da bir mahkemeye
am hakimler oturur, dava görülür. Bir hukukçu anlattı. Bir da yaşlı
ha öldü ha ölüyor. Ha düştü ha düşecek. Sormuşlar: "Yahu" demişler
irbu adam?" Adam doksanına geldi hala daha orda oturur. Ha demiş
prdüğün adam, İngiltere' de filan hukuğun babasıdır bu adam, o hukuğu
.zdı. Hükümet bunu çamaşır sıkar gibi sıkar, ne koparırsa kendinden.
r, makamı var, makam arabası var, şoförü var." Gözetleller gendini
mem hangi hukuğu yaratmış adam. Ampulu yaratmış. E şimdi bu
da bir Gökçe, bir Harid Fedai... Daha çok değerli insanlar var. Devlet
insanlar için. Hep bu insanlar kendi sevdikleri için üretim yapabilmeleri
birşeyler verebilmeleri için aydınlığa birtakım karanlıkları çıkarabilmek
ceplerinden verdi hep. Kendi yaşamlarından ailelerinin yaşamından
birtakım şeyleri feragat ederek ürettiler. Çizer, yazar. Kıymet
bilinmiyor. Bu insanlar başka yerde olsaydı böyle olmazdı. Parasal
Ve yine de buna rağmen ben müsterihim. Mustafa Gökçeoğlu
ve sonsuza kadar bu gezegen durduğu sürece duracaktır. Bir
belgelenmiştir çünkü yaptığı kitaplar, araştırmalar bir yerde
kaynak gösterilecek. Ama bu politikacılar çok popüler çok.
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bunlar. Çünkü gitti iktidardan bitti. Çünkü aslolan üretimdir. Birşeyler

ir. Sanat adına, edebiyat adına, kültür adına, halkbilim adına. Hepsi de
işte Gökçeoğlu biraz önce söylediğim özellikler

:Kişi Ahmet Benli

Durumu: Üniversite mezunu

µGörevi: Gönyeli Belediye Başkanı
ali: Evli

,tBey, Gökçeoğlu ile nasıl tanıştınız? Kaç yıl var tanışıyorsunuz?
ildiğimizde "Maskot Hoca" derdik. Gönyelili ailelerin bir tanesinin genini
için buralarda öyle tanınırdı. Sonra ben O'nu toplumda .kendirıe has farklı
avırlarıyla tanıdım. Özellikle toplumsal konularda Gönyeli'nin alışık, klasik
.dışında söylemi olan ve bunları radikalce savunan bir insandı. Yaşantısında
dir. Kendisine has farklı bir yaşamı vardır. Gece geydiği kıyafetten
mız, gençlik yıllarında kahvede tavla, kağıt oynarken bile hareketlerinde
vardır. Kendine has, kendine güvenen radikal tavırları vardır. Bu
eniyle tanımaya başladım. Sonra siyasal .yaşamlailgilenmcye başladığımda
.ki o da bu işlerin içindedir ve orda da alışılmış seslerin dışında, bilinen
farklı bir insandı ve bu dönemde kendisiyle .dostluğumuz gelişmeye başladı.
kendisi olsun çok yakın hissettiğim, sevdiğim insanlar oldular ve o günden
öyledirler. Daha da sonraları toplumun geçmişiyle ilgilenmeye başlayarak
bunları yazıya dökmeye başladı. Benim kendisini tanıdığım süreçte yine orda
kendine yaraşır davrandı. Toplumdan bir kısım insanlar bu tavırlarını
Hep bunları samimiyetle yaşadım ve hissettim kendisinde bunu. Bir
kimliği bir yandan da matematikçi, fenci olmanın sistematiğini da
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irerek toplumun
11çeği; bunları
aygımdandır

eleştirilerine
söylerken

bir gerçeği

da aldırmayarak-bildiği

yolda yürüdü ve sonunda

lütfen dikkat edin benim tüylerim
ortaya

abide

dikilir,

bu da ona

gibi dikti. Kim ne derse desin, doğru

e inanan, bir insanın yaratamayacağı

ürünleri

ortaya çıkarıp toplumun

sunan bir insandır Mustafa Gökçeoğlu, kendine has kimliğiyle. Ben böyle
ve bu süreçte tanıdım kendini.

i, yazarlık serüveninin önce ve sonrasını siz birleştirek anlattınız. Sizin kişisel
nunla bir bağlantınız var mıydı Belediye Başkanlığı öncesinde?

önce söylediğim gibi anlattığım süreçte bizim dostluk ilişkilerimiz gelişti.
onu da ortak paydalarımızdan biriydi. Ama genelde ben Mustafa Gökçeoğlu
ikal, çok çalışkan . çok başarılı bir insan değilim ama Ona kendimde benzer
uluyorum. Dolayısıyle ortak paydamız geniştir diye düşünürüm.
e mi kendinizi radikal buluyorsunuz?
kadar değil, biliyorum. Kesinlikle Mustafa Gökçeoğlu'nun
demiyorum,

keşke olsa. Ama yani ona benzediğimi

değerleri bende
de biliyorum,

orum. Bu da bir ortak noktamızdır diye .düşünürüm. E tabi işte o siyasi
ılları içerisinde Onun eşiyle biz çok afiş tutkalı yaptık evinde .. Belki da ayın
varsa 28 günü, çok evinde oldum onların. Öyle bir ortamlarımız vardı, ben
e tanıdım kendisini. Bu kadar yakındır ve ben bayramlan-saygıyla

evine

az sayıda insanlardan birisidir. Ben bu göreve geldikten sonra gidemiyorum
:ne ama hala daha benim için önde duran insanların

başında

saydığım

dan biridir. Bu göreve geldikten sonra da yakından bildiğim için kendisini,
hizmetlere destek vermenin diğer sanatçılara da olduğu gibi ama başta M.
ğlu'nun

yaptığı çalışmalara

yapmaya çalışıyorum.

destek vermenin

bilinci içindeyim,

Bu aslında birşey yaptığımın

elimden

övünmesi değil ona

saygının, ürünlerine duyduğumun bir saygısıdır, göstergesidir.

Desteği

geldiğince verdik ve vermeye de devam edeceyik.
bu bağlamda eserlerini ortaya koyarken öncesinde veya sonrasında :bir
mu diye soracaktım? Öncesinde derken bir derleme çalışması öncesinde

f

demek istiyorum.

Çünkü herşeyden önce bir derlemeci Mustafa Hoca.

var, bant kaydı, video kaydı, araç bulma ... Bu konularda bir katkınız
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bunları yardım diye söylemek biraz ayıp olur Hoca'ya ama. Bizim

n;:,a,11111

bunu yaparken yardıma ihtiyacı olur.
yaparken teybi bozulur, ben elektrikçiydim veya sürekli bir köye

arabaya ihtiyacı vardı. Bizim arabamız vardı. Bunlar yardım değil ki! Bir
aylaşmasıydı. Böyle yaklaşmamız gerekir.
iye olarak, eserlerinin basımında bir katkınız oldu mu?
iki ciltlik bir kitabı var. Bunun basımını belediyemiz üstlenmiştir. Basım
ndadır. İki ciltlik kitabı var. Bunları belediyemiz bastırıyor. Bu kitabın adı,
adlar ve Unvanlar Sözlüğü"dür. 1108 sayfadır bu kitapları. 2 cilt. Kendi
ilktir.. Birtakım konuda, baskısında, kağıdında teknik özellikleri·ve kalitesi
· kitabıdır 2 ciltlik yayınıdır. Kitabın basımını belediyemiz üstlenmiştir. Yine
, bu onun yaptığı çok büyük çalışmalarına küçük bir katkıdır. Hele hele
marifet işlediğimiz anlamında söylemiyorum bunu kesinlikle. Bu destekleri
atçılar da hak ediyor ama başta Hocamız hak ediyor.
Hoca kendi alanında tabii herkesin bir alanı var ama halkbilim alanında
,,·çeşitli ülkelerinde de ün yapmış bir' kişidir. 'Yarıi bir de bu yönü vardır.
yle kitabının basımını gururla söylemek lazım . Gönyeli Belediyesi olarak
ışünüyorum, Çünkü bu Onu küçültmez aksine yüceltir/değerini artırır.
e olarak bir katkı koymak da mutluluk olur.
nee söyledim; "Hocamız kendi yaptıklarıyla değerini artırmıştır." dedim. Bu
ğim sadece eserleri değildir. Sizin de bahsettiklerinizdir. Bugün dünyanın dört
fından aranan bir yazardır ve birçok dökümanları farklı dillere çevrilmiş bir
/Bir kitabı yazmak ortaya bir yapıt çıkartmaktır; ama aranan insan olmak,
k aranmak, yazıları yayınları başka dillere çevrilmiş olmaktır daha büyük
en aslında bunları da kastettim. Sadece kitap sayısından bahsetmedim. Ve
en söylerim hem dostu olarak hem de Belediye Başkanı olarak, böyle bir
yakın olmaktan gurur duyarım. Kendini sevdiğimi çok iyi da biliyor, çok çok.
ani aç açık bir insan değildi ama dünya değerlerinin peşine takılmadı.
alarm, bunların peşinden koştu ve kendi hayatından da vererek birçok
sağlığından da vererek bunları yaptı.
ağı iyi biliyorsunuz Hoca'yı...
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iğimi söyledim. Sadece sevme değil saygı da var.

li Belediyesi olarak kültür sanat olaylarına bakışınız nedir?
bu konuda da çok pozitif bir cevap değildir maalesef. Göreve geldiğim 15
eve geleli. Ben göreve geldiğimde maalesef bizim belediyenin kültür sanat
ktıı, Bugün vardır, ama başı göğe ermiş bir birim midir, hayır.

.dokuz veya on aylık geçmişi olan bir birimdir -. Bu da işte daha adını kendisi
meye çalışıyor, daha önünü görmeye çalışıyor. Zaten . çok güçlü bir birim da
Kültür sanat diye bizde folklor, halk dansları var kendini belirgin olarak
çek biçimde. Tabi ki folklor dansı da önemlidir, yaşatılmalıdır ama artık
ii!,nat o kadar çok çeşitli boyutlara yayılmıştır ki bir dans yapmakla, sanat
i yaptığını söylemek doğru değil. Bunu aşabilmek için bir yandan bu
bütçeyi büyütmeye çalışıyoruz bir yandan da uygulamalarımızda yenilikler
e çalışıyoruz. İlk defa festivali (Gönyeli Belediyesi'nin düzenlediği festival)
uluslararası yaptık. Bu geleneksel ismini bozmadan içeriğini değiştirdik.
Jr tiyatro sergiledik bu sene. İki toplumlu ekipler getirmeye çalıştık farklı bir
.~sun diye. Türkiye'den ses sanatçılarını getirn:ıeye çalıştık. Ülkemizden
sanatçılar katmaya çalıştık. Ve bunu renklendirmeye çalıştık. Tabii ne
terli yaptık? Bir aşama aldık diyebilirim. Bunun yanında bizim önemli
imizden bir tanesi, kültür sanat ürünlerini halkla bütünleştirmek ve
akken bir yandan da yeni insanların bu aktiviteye katılması ve yeni ürünler
sini teşvik etmektir. Bu tarafta biz eksiğiz daha. Ama bunları samimi olarak
nız. Yani ben dün ismini söylemem gerekmiyor, uzun yıllar belediye
ı yapmış deneyimli arkadaşların birikimlerinden yararlanmak üzere bu
Ii

tartışmak üzere bu arkadaşlarla bir aradaydık. Ve hani bizim Lefkoşa ile
ınlıklarımız da var. Lefkoşa, birtakım kültür sanat faaliyetlerini yürütüyor.
rda tekrar yapmanın çok anlamı yoktur. Olmayan neler vardır? Mesela bir

eğin buralarda çok görünmüyor gibi. Bunları umarım önümüzdeki senelerde
derini insanlarımızla buluşturacayık. Böyle başlamış heyecanlarımız var, ne
erçekleşecek bilemiyorum ama bunlar samimi yaşadıklarımdır.

haneden bahsetti bir ara hoca görüşmelerimizden birinde. Kütüphanenin
ile bir ilişkisi, bağlantısı var mı?
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önceki dönemden başlamış bir çalışmadır. Hocanın tabii bu çalışmalarda
kaynaklık yapan çok sayıda, çok ciddi kitap birikimi var ve bunun dışında da
birçok kitapları var. Ama bunlara çok değer verir çünkü değerli kitaplardır.
de kullanıyor kendisine de lazımdır. Bunları halkla paylaşabileceğini ifade
kendisine de lazım olduğunu söyledi. Bizden önceki arkadaşlar bu konuda
evini bir miktar düzenleyerek hem kendisinin kullanımında hem diğer
ların kullanımında olmasını sağladılar. Orda bir personelimiz gerektikçe gidip
isine yardım etmektedir. Böyle bir organizasyon içerisindeyiz.
ir gün ordayken şahit olduğum bir olaydan söz edeyim size; Bir bayan geldi;
tmeninin çocuğuna verdiği bir konu olduğunu ve Hoca'nın kendisine nasıl
mcı olacağını sordu hocaya. Hocadan yardım istedi. O da bakıp kaynak kitabı
i ve kadın gitti. "Nedir Hoca bu?" dediğimde; "Kütüphane açıktır gelip
Ianırlar. Belediye kütüphanesi gibidir." cevabını verdi. Gerçekte bunun aslı
r? Belediyeyle böyle bir bağlantısı var mı?
"\Tardır. Bu kendi kaynaklarının halk tarafından kullanılabilmesinin bir
izasyonudur. Belediyenin da bu konuda bir organizasyon.desteği var kendisine.
hocamızın hayatında var bu. İnsanlara bilgi aktarmak. Ben çok öğrenci bilirim
ın kendilerine karşılıksız ders verdiğini, yol gösterdiğini.
"'kçeoğluile ilgili söylemek istediğiniz son sözleri alalım.
izin verirseniz başında söylediklerimi söyleyim O'nun için. Kendine has
olan, bilgi birikimi, inançları, iradesi olan ve inandığı şey için sonuna gadar
edip onu en ileriye taşıyabilecek kadar muktedir bir insandır.
olumlu yönlerini söylediniz. Biraz daolumsuz yönlerinden bahsetseniz...
Biraz inattır. Ama bizim soyumuzda var bu. Belki da bu bir artıdır.
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Mehmet Kumser (Skylap)
1956.
urumu: İlkokul mezunu.

t Bey, Gökçeoğluyla iyi bir dost olduğunuzu biliyoruz. Mustafa Hoca

a bahsetmektedir. Gökçeoğlu'yla kaç yıldır tanışıyorsunuz?
fü o bizim köyümüzün tanımını tam bulamam amma, köyümüzü aşan biri,
:µaşan biri. Onu tanıdığım tarih da, gendimi bildim bileli tanırım.
.balık var mı, yoksa bir dost olarak mı tanıyorsunuz?
ı:ılık var ama, akrabalık uzak, dostluk çok yakın. Ben zaten akrabamı
da dostumu seçerim. Çok iyi da bir seçim yaptığıma inanıyorum. Herkese
olsun böyle bir dost. Zararsız. Kıbrıs ağzı. Üretken, gene üretken,
gene üretir o gadar bir. Öyle söylemek lazım gendini.
pekiştiren herhangi bir olay oldu mu? Yoksa herzaman mı

'nun mücadele günümüzde, oğlunu gaybeddiydi. O gün gittik işte bir
aptıydık, yolları kapattıydık. O günden sonra gün be gün bir da memlekette
enlerin bir yerde olup da gelip Gönyeli' de ahkam kestiğinde, tek başına
p o zaman rezil dedikleri ama aslında vezirimizdi o bizim. Ve bugün belli
f .dediği çıktı. Her dedikleri bir bir çıktı. O her denilen ve çıkanı yıllar önce

iriydi. O, o yaralanmış gününden sonra bir bocalama dönemi geçirdi.
aybeddikten sonra. O yaralanmayı nasıl savdıysa savdı ve gendi gendini
·; O yarasını tedavi etti ve bugün her söylediği de çıktığından matla topluma
,'.µ.yük katkıları olan biri. Yani O, bizim toplumumuzu aşmış biridir. Ama ne
önyeli veyahut da ada nezli, bilhassa Gönyeli bişeyinan övünmesi lazım
. Mustafa Gökçeoğlu gibi biri var, ne yazık onun da bilincinde değildir.
.e bunu soracaktım. Gönyeli halkı Onunla gurur duyar mı? Yoksa yaptığı

89

di, O kanıtlayana gadar gendini, bugüne gadar gelene gadar hep öyle
llerdi gendini ve küçümseme vardı. O, o zincirleri gırdı. Çok sağlam zincirleri
biraz da Gönyeli'nin içinde bulundum. Çok içinde olduğum için, yani
olaylarında Gönyeli' de benim arabamı yaktılar çıktı gazetelerde. Çok iyi
bir toplum Gönyeli. O tanıdığım toplum içinde neye benzetirim bu işi,
n sonra bir Picasso'nun çok trilyoner olduğunu. Ama hiç görmedi, aç öldü.
eyim

buna benzer, genelde cahil toplumlarda deyceğim direkman, bizim

toplumumuz diye kabul ederim çünkü okuma düzeyimiz az. Bir da 'herşeyi
havamız çok. Böyle toplumlarda Mustafa Gökçeoğlu'nun değeri çok az
tarafından bilinir. Seveni tam, öz, ama az. Diye tanımlarım ben gendini.
ne der. Benim gözümde 'özü çok' diye analiz ederim gendini. Ona inanırım.
bir kişiliktir Gökçeoğlu? Yani herkesin bir özü var ve Gökçeoğlu üretken bir
acı, bir sanatçı. Ama herşeyden önce bir insan.
,tün bu konuştuklarımızı ilk önce "bence" diye söylerim. Çünkü herkesin

t pencere farklıdır. Baktığın pencereden çöplükleri görün, ben da baktığım
eden denizi görebilirim. Bence Kıbrıs'ta bu gibi insanların sayısının çok
ihtimali varsaydı, buna sahip çıkan olsaydı belki da vardı. Ama sahip
adı, Çok özveri olduğundan dolayı kendini kanıtladı, Nasıl kanıtladı? Argo
lerinan, zorunan kanıtladı. Zoraki, zorlama. Bir defa öz, özü bir, sözü bir birey
Çok özelliği var. Bu da çok güzel birşey. Kimseye zarar vermez. Yani dilensen
gitsen sürünsen da sana zarar vermez diye tanımlayabilirim genni. Bu da
z bir insan.

gi alanlarda radikaldir?
lgisi olan alanlarda tamamen radikaldir. Bilmediği alanlarda zaten radikal
insan. Olursa o zaman tamamen yobazlığa girer diye düşünürüm. Ben şimdi
çliğim bir ülke hakkında yorum yaparsam, o radikal olmaz, duyumdur. Onun
:;ı,.bildiği alanda tamamen radikaldir.
a siz ayni kurumlarda çalıştınız mı, politik ortam, kültür sanat örgütü veya bir
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kulübünde bulunmadı O. Ben da bir ara katkılarım oldu. Ondan sonra
insanlar olduğundan dolayı dediğim gibi yaptıklarının değerini vermeyen
daha fazla vermen ve ayrılın. Yani ille, 'Ben en güzel kebabı yaparım ama
nohut istersa bir müddet sonra bırakırım kebapçılığı. Nohut da yapmam
olarak hep ayni kulvarda düşündük. Hep sosyal. İnsanlarla birşeyler
Bizim en basidi bir fakir fukaraya bile para verirkana genelde aramızda
ve genelde ayni insana katkımız olur. O şekilde. Bir memleketine iyi
için ne yazık ki üzülerek söylerim bunu ayni partinin peşinde koştuk
.Ben daha erken bıraktım. O daha. Bazan bırakırbazan dutar öyle bir...
an politik ortamda da biliyorsunuzdur kendini?

a bu mücadeleci kimliği var mıydı acaba?
i.\ Çok. Zaten ordan o kadar bir dedim ya, o kadar bir çalıştı yani bişey
ğından dolayı da bişey olmadı. Toplum adında yani bir müdürlük bir
ik, bakan olmadı. Neden, o özverisi var aslında. Keşke böyle insannar

rif/ öyle yere. Belli bir yerden sonra gidip onun bunun yağcılığını
ğından dolayı hep çalıştı.
@ökçeHoca'ya yardımınız, yardım demiyorum ona da paylaşımlarınız oldu
sıta sorunu var. Bir yere giderken sizin götürdüğünüz ile ilgili sık sık söz

Fkonularda bir desteğiniz var?
ikimizin çok ortak yönü var. Bir geçmemiz var birbirimize. Bişey satmamız
fimize. Herkes çantasında bişey satar. Mesela O'nun bildiği bişeyi O satar,
zip gördüğüm yeri ben aşağı yukarı 30 kusur ülke gezdim ben şimdiye
lan sürekli alıp veririk biz biribirimize. O bana gendi şırıngasındakini
benimkini salarım. Öyle yaşarık. Yani beslenirik biribirimizden, şey
bilgi, birikimiynan, görgü birikimini toplarık miks (karışım) yapar
gün beraber. Kısacası beni gördüğü gadar belki da garısını görmez. Yani
şeyik, boş galırkandan ben "Nerdesin?"

Adım da benim "Gezmeci

yanında. "Gezmeci Dayı arar seni" derim, "Hazırdır" der, gezer.
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Gönyeli Belediyesi'nin geçmişte ve bugün Hoca'ya bir desteği, katkısı var
olmalı mı böylesi birşey, sanatçıya?
ii, istek meselesidir bu. Gendinin var mı.bilmem amma bu tip insanlara sahip
lazım. Mutlaka destek çıkması lazım. Bu gibi insanların ürettikleri topluma
ar yayılabilirse. Konferanslar mı olur, ürettiklerini baskıda yardım mı olur...
nun gendi isdekleri olması lazım. Mutlaka olması lazım. Çok, yani bu gendini
işey olsa bile yapıp gururlanması lazım.
için de ayni şeyi düşünebilir miyiz?
laka. Onlar zaten yolun doğru adresinin bu gibi insanlar olduğunu bilmediği
günlere geldik. Yani bu insannar "Ver yeylim cumhuriyeti" gıırdıılar. Veyahut
a "Kapalım yutalım cumhuriyeti" Gurmasalardı da böyle 'gulak verdim'
da böyle düzgün insannarı seçelim olsaydı, halk da suçlu. Düzgün insannarı
ı:ı,zlar. 'Ona galdı bu işler, buna galdı bu işler', en sonunda aha bunnara galdı.
ara sahip çıkılmaz. Mutlaka sahip çıkılması lazım. O zaman ben gendilerine
nee söylediydim, isim dakdıydım gendilerine; "Kırk beş haramiler" deyin
o gadar yedi yuddular ki bu memleketi daha sonraki nesillere da hesap
yceyik. Ve bunları ben, benim bakış açım, konuya beki ..da değişik boyut
şimdi, benim bakış açım ben hurda devlet olduğunu görmedim. "Gabile

"Masgot Hoca" derlermiş önceden, var mı

Lakaptır o insanlara. Mesela, onun gözünde gendine göre bişey söyledi ya
sgottur bu, bırağın genni" gibisinden.
şevecenlik anlamında mı bu, yoksa hor görme, küçümseme mi?
görme da olabilir. Şimdi biz Gönyelililer olarak sevgi eksikliğimiz olduğu
;ıı o pencereden biraz az bakarım. Azdır sevenimiz. Bu isimleri genelde hep

böyle diye düşünürüm. İnşallah gendi, o yüzünde onu görmemiştir bunu
olarak.
e Hoca'ya tepki duyanlar var dediniz. Bu insanlar, yaptıklarına .mı tepki
rdu yoksa görüş farklılıklarından dolayı mı tepkiliydi. .Çünkü bir ...q.ğnem
[ar, kutuplaşmalar çok fazlaydı ve Gönyeli'de da bu çok bariz biçimde fark
arklı görüşlerin çatışması olayı. Sebep bu muydu?
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Gönyeli'de da olsun adamızda da olsun aynıdır. Bizim ileri görüşümüz
rı.ıa;ıııucuı

dolayı, genelde ileriyi gören insannara ya deli deller ya da gendine

isim dakallar. Çünkü genelde gendi görüşü olmayan insannar genelde
geçiniller. Ve bu insannar çıkar da yağ dökmezsa ve tekerleğin yarmış
ıı, "sen yağdan gazanın" dellersa bu sefer istenmeyen şahıs olullar. Ve bunun
i istenmeyen şahıs olur. Tabii dolaylı ilk görüşten çünkü yağcılık olmayan
olmadığından otomatikman sana ters düşer. Birileri otururken der sana; "Ne
sden, alın teri önemli değil." der. Benim yaşadığım insanlar var, "Alın teri
·cdeğildir" der. Bir bakan alın teri döken öteki da der; "Ben alın teriminan
yım." Alın teri önemli değildir deyen kişiynan herşey mübahtır hayatta.
i. bekleycen gendinden. Bu bir bayan için de aynıdır, erkek için de aynıdır.
gidersen git, 'alın terinin' önemi eşittir bir 'hiçbirşey'

sayılır. Bir

m.ede otomatikman alın terine önemi vereni dışlallar. Bu ilk başlangıçta
der gendine. Aslında "görüş" değil "görmezlik"dir o. Çünkü bu 'görürü',
en. Görmeyinca da dolayısıyla da napan, en golay şeyi. Fırçayı atalım.
Boyadılar gendini yıllarca. Yıllarca boyadılar. Ve hala daha birçok yerde
l.ınak demek; bu bilgi birikimi demektir. Gendini "kanıtlama" demektir.
.ınak, garşı tarafa demektir. Bu adam başardı. Ama ne yazık ki hala daha iddia
bugün Gönyeli'yi böyle yüzdelik oranına gorsan, %80'i veyahut da tanıma
tda sevgi seli veyahut da hoşgörü seli olmadığını düşünürüm ben.
Iararası alanda eserleri ve eserlerinin çevirileri var. Buna rağmen mi böyle

;halen. Buna rağmen. Gendi; "Amaan" der. Atalarımızın bir lafı var; "Kedi
:eliği ciğere, öf der" ya, Mustafa Gökçeoğlu odur işte; yetişemeyinca öf
bir insandır. Aslında başlasa o ciğeri çook güzel bişirir ve hayat yaşar onu
de. Bizim yerimizde ben çok iç içeyim ben, bu konuları deşdiğimde benim
var yıllarca gazetelerde. Onun için o yargımı gullanırım. Yoksa normal şey
,ilmeyençok insan var. Ne var, tokuşlar. En golay şey. Ne var, "Ee, Mustafa
hepimiz çok sever sayarık." "E değilsiniz." Bugün bir düğün yapsa hepsi
Gökçeoğlu'nun bu Gönyeli'ye verdiğini, garşılıksız verdiğini garşılıklıya
di bugün en zengin insanlardan biri olurdu. Bugün ağzı diline uymayanların
.µelerde, evine peşkeş çekerek, gendine müşteri avı olarak çeken eğitimciler
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; son model arabalarda, en lüks evlerde. Çünkü bizde genelde tarazimiz, -ben
önce yazdım bunu- bir doktorda veya bir bilimde 'eli öpülmeyesi öğretmenler'
dır. Onu da yazdım bu şekilde. Çünkü doktorlarımızda da sağlık şu en önemli
diğimizde bile, diplomayı alır gelir buraya. İsimler mesela çok var bunlardan.
· o diplomaynan nasıl bir ineğsa halk, hepsini sağıyor gendini. Hiç bir günden
eni bir makina almayıyor desin sağarkana acıtmayayım. Hep acıtarak sağıyor.
şittir bir doçent, bir profösör olayım, seminerlere katılayım, gelişime katkıda
ayım diye birşey yok. Aldık bu diplomayı, o tarihten 40 yıl yerik onu ve en son
sda da artık insanları kesebildiğimiz gadar yontarık son artık herkesi öldürme
yükselinca da; "Ben bıraktım" der. E, ne bıraktın? Bırak! En son madem
aneye da atıldın en son, yer mammayı bitti. Yani Gökçeoğlu hiçbir mamma
m.iştir. Hiç evinde bu gadar herkese ders veren insan, e bilmem düğün
ğında biliyorsunuz, ama deycen düğünler da baz mı? E bir sevgi şansın var.
ünde, bayramında, bir problemi olduğunda yumaklaşma... Bir yerde
ndirme. Nasıl annaycan zaten sevgiyi. Ben mesela birçok insan var, çok garşı
bir kelime var. "E galbi temiz." "Ay oğlum" dedim. "Dünyada bir Bernard
galp uzmanı. Açar galbi. Ondan öğrendik. Ben, Bernard mıyım da açacam
göreyim. Gösdert göreyim." Galbi temizmiş, inanamam. Ben seni gördüğüm

Gökçeoğlu'nun materyalist bir insan olmasına rağmen dini inançlarının çok
olduğunu biliyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Mesela oruç tutar.
eoğlu'nda nasıl başladı bu durum?
raber dutarık. Yani yarayı aldıktan sonra. Galiba insanın dünyada yetiştirdiği en
şey dünyada birinci insan, ondan sonra doğa geldiğine inanırım ben. Bir ağaca
verir mi? Gendi ağacına. Üzülmen lazım. E çocuğunda olduğunda, bu en büyük
.tüdür. Benim görüşüm o yarayı aldıktan sonra gendini şokladı ve ne yapsak o
.•. Dini güç buldu gendinde. Yani yobaz değil. Asla değil. Normaldir aslında.
fğim, bir ödül verecek birine, yoklarık işte; "Ben ne gadar verecem, sen ne gadar
en." Ondan sonra giderik; "Ne var?" Ben o gadar birşeyim, mümkün olduğunca
mizdeki kişi olsun isderim. Bu çalışamayan mı olur, mongol mu olur, ihtiyaçlı
ismini siz goyunuz, bölgeme getir genne derim. Gonuşuruk. Nedeni derim,
bu bölümde görev verdi: "Bakarak olun be bu çocuklara." Şimdi sen
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sen ona ver. Bunda bile gonuşuruk, fıkirleşirik yani. Derik, ne var?
iicı gidemedi işe, hanımıynan devamlı dokdorlara koşuşur. Napalım? İşde benden
adar, senden bu gadar. Yapabileceğimizi yaparık.
ökçeoğlu'yla ilgili son şeyler ...
.llu tanımak şanslılıktır. Ben şanslı insanlardan biriyim. Kendimi öyle görürüm.
ten sonra değeri

artacak.

Bizim

nesil diğil, bir kaç nesil sonra idrak

bilecek biri olduğuna inanırım. Yani tanımlamak gendini gerekirse, dünyada
H olan taşları sıraladığınızda yakutu, zümrütü, bir yeni taştır benim gözümde.
bişey zaten gerekmez. Çünkü o kadar değerli taşların içinde O, yeni bir taştır.

Tarihi: 10 Ocak, 1941.
'Yeri: Zeytinlik (Temroz)
Durumu: Üniversite mezunu.

i: Araştırmacı-yazar.

eoğlu'yla tanışıklığınız hangi yıllara dayanır?
tafa Gökçeoğlu'yla

tanışıklığımız ve arkadaşlığımız, altmışlıyıllara dayanır.

aokulu bitirip liseye başladığım

yıllarda,

1956-57 ders yılında Mustafa

lu ile tanıştım. O zaman ben Lise 1 idim. O, orta üçtü.

oşa Türk Lisesi. Tanışıklığımızın nedeni da ben o zaman Rum otobüsleriyle
en Lefkoşa'ya geliyordum okula. Benim gibi daha 10.. 15 öğrenci vardı. Ama
yleyim,

1955'ten

sonra EOKA saldırılarının

başlamasıyla

birlikte Rum

riyle gidip gelmemiz sık sık kesintiye uğramaktaydı. Ama gene de Rumlar
için Gönyeli'nin
zlardı

çünkü

içinden ve Boğaz'dan

mecburdular

geçtikleri

o yolu kullanmaya.

için Türklere pek

Onun

için bize pek

dılar. Mustafa Gökçeoğlu da bizimle aynı otobüse Gönyeli'den
ya LTL'ye

biner ve

(Lefkoşa Türk Lisesi) gelirdik. O zaman Lefkoşa'da,

şimdi

,.ı;;ıııuuıı

Erdal'ın dükkanının olduğu yer, o Rum otobüsünün merkeziydi. Bu bir

otobüs şirketiydi. 'Senta' (Çanta) denen bir otobüs şirketiydi. Gönyeli'den
en 2-3 öğrenci vardı. Gime'den de gelen dediğim gibi 8-10 öğrenci vardı. Ben

en

Zeytinlikli olduğum için bu otobüsler Garava'dan (Alsancak), Gime'den,

ta'dan kalkar tam bizim köyün altından geçerken bizi alırdı. Biz bu otobüse
rdik. Köyden 3-4 öğrenci vardı, Gime'deki öğrencileri alırdı. Tabii bu arada
üste Rumlar varıdı. Gime'den binen Türkler varıdı. Onlar da çeşitli, Letkoşa'da
let dairelerinde çalışan bazan da işte kendi işlerinde çalışan kişilerdi bunlar.
enli bir otobüs servisi olduğu için. Türklerin böyle bir servisi yoktu. Lapta'dan
oşa'ya veya Gime'den Letkoşa'ya gelen 1-2 otobüs şirketi varıdı ama onlar
de birkaç kere gider gelirdi. Halbuki bu Rum otobüs şirketi saat başı servisi olan
6'lardan bahsediyorsunuz değil mi?
956-57 ders yılında ben Mustafa Gökçeoğlu'yla ilk defa karşılaştım bu otobüste.
Gökçeoğlu, o yıllarda nasıl bir öğrenciydi? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
imdi Mustafa Gökçeoğlu aslında otobüste, bu kısa otobüs servisi içerisinde
ça dikkati çeken bir çocuktu. Çok konuşkan, çok densiz, çok yaramaz bir
ktu. Çok iyi hatırlarım, çoğu zaman otobüs şoförleri, O'nun konuşmalarından ve
ketlerinden rahatsız olduklarından O'nu en arkaya oturtullardı. Zaten arka kapıya
m otururdu bunlar ki Gönyeli'de enebilsinler diye. Ondan sonra Gökçeoğlu'yla
ışmemiz hiç kopmadı, onu söyleyebilirim. Sürekli olarak karşılaştık. Tabii araya
dönemi girdi. Türkiye'de tahsile gitti O da ben da. O ilk öğretmenlik yıllarım
iye'de yaptı, ben Kıbrıs'ta bulundum.
ürkiye'de ayni okulda mı okudunuz?
ok. O, Türkiye'de Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okudu. Ben, Dil Tarih, Coğrafya
Öğrencilik yıllarımızda karşılaşmadık. Çünkü ben zaten

skerlik, evlilik gibi durumlardan sonra tekrar ne zaman karşılaştınız?
(iönyeli 'ye dönüp çalışmaya başladıktan sonra tekrar karşılaştık. Öğretmen olarak
alarca karşılaştık. Gökçeoğlu'nun yaşamında büyük bir dönüm noktası olarak
;ı,labilecek bir olay var. Heralde size de anlatmıştır. İşte iki çocuğundan birinin,
tın bir otobüs, otomobil kazasında ölmesi, evine pek uzak olmayan bir yerde,
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yaşındaydı zannederim, oğlunun basılması, yaşamında büyük bir dönüm
O dönemde de karşılaştık. Evine sık sık uğradığım bir arkadaştı. Bu
sık kahveye çıkar köylülerle konuşurdu. Zaten öyle bir ortamda da yetişti
önyeli benim yaşamımda da çok önemli bir köydür. Benim da çocukluğumda
aldığım bir köydü Gönyeli.
a falan mı vardı?
,bamız değil. Şimdi Zeytinlik'te bizim, yaz aylarında genellikle davarları
:bu tarafına dediğimiz ovalık bölgeye getirirdik. Dolayısıyle getirdiğimiz
avar ya Gönyeli' de ya Kanlıköy' de kalırdı. Orda çobanlarımız vardı. Dağı
yürüyerek gelirdik. Çünkü bizde harup, zeytin zamanı davar beklemek
Ingiliz Dönemi'nde. Harup ve zeytinlere zarar verdiği için. İşte o zamandan
nyeli'yi çok iyi tanıyan bir insanım. Bulunduğumuz aile, ki eniştemizin
akrabası olan bir aileydi, çok iyi bir aileydi ki sık sık onların evinde kalırdık.
eleri köylüler biryere toplanır, masallar anlatır, maniler, tekerlemeler söyler.
leri ve kültürü zengin bir köydür Gönyeli. İşte Gökçeoğlu böyle bir ortamda
Sık sık kahveye çıkardı. Kahvede köylülerle sürekli sohbet ederdi.
ğlu'nun annesi çok iyi bir masalcı idi. Onu da söyleyim. Bilmiyorum şimdi
ama ölmüştür herhalde. Gökçeoğlu

eminim, sık sık ondan masallar

tir. Atasözleri dinlemiştir, tekerlemeler dinlemiştir. İşte oğlunu kaybetmesi
bu halk kültürüne olan ilgisi büyük ölçüde arttı. Tabii şunu da söylemem
953-54 yıllarında halkbilimine garşı bir ilgi doğdu toplumda. Bu ilginin en
nedenlerinden bir tanesi, halk kültürüyle ilgili derneklerin kurulmaya
sıdır. Halk dansları büyük önem kazanmaya başladı. İlk defa İslamoğlu,
Folkloru ile ilgili bir kitap yayınladı.
önce Mümtaz Cönker vardı galiba...
taz Cönker'in derlediği ve yazdığı konular daha fazla halkreyunlandır. Ama
oyunlarıdır. Kıbrıs oyunlarından hemen hemen hiçbir fa yoktur. Hatta ben
yazımda ya da kitabımda belirttim. Mümtaz Cönker gelip.burada bir halk
ı ekibi kurduğu zaman, Kıbrıs'ta oynanacak oyun yoktur diye Türkiye'nin

mı oynatmıştı büyük ölçüde. İlk kurulan halk oyunları ekipleri de Türkiye
mı oynamaktaydı. Fakat 80'li yıllarda kültürümüze garşı büyük bir ilgi
başladı. Şimdi şunu da söylemem lazım; Kıbrıs'ta bir Kültür Dairesi'nin
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şat zamanında, bilmem onu incelediniz mi; benim kitabımda vardır,
Eğitim Güneşlerimiz'de vardır bu, bulacaksınız orda. Fikret Kürşat'ın
da Kültür Dairesi birimi oluştu. Bu Kültür Dairesi büyük etkinlikler
başladı. Yaptığı etkinliklerden bir tanesi, işte köyleri gezerek halkı
ası. Halkın oynadığı oyunları derlemesi. Halkın çeşitli yaşantılarına ait
raştırmalar. Fikret Kürşat'ın döneminde iyi bir ekibi vardı. Mesela
kadarıynan, Mehmet Kansu, halk eğitimi bölümününün başkanıydı.
event, halk oyunları ekibinin başkanıydı. Tabii, Oğuz Yorgancıoğlu
var mıydı... Mehmet Akyerli ve bunun gibi bir ekip de Arkeoloji ve Eski
airesi'nde çalışıyordu. Hatta ilk defa onlar orda bir dergi yayınladı. Bu
ayınlanan ilk bilimsel dergidir. Adı; "Kaynak" dergisidir. Kaynak dergisi,
ayımlanan ilk bilimsel araştırma dergisidir. Kültür, sanat ve arkeoloji
ayımlanan ilk dergidir. Zannederim 2 sayı yayımlandı bu Kaynak dergisi.
belki, arkeoloji ağırlıklıdır ama ilk kültür sanat dergisidir. Arkasından
zkurt'un 1983-84 veya 84-85 yılında ayrı bir Kültür Bakanlığı kurması ve
)(am olması Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) döneminde, ilk defa ciddi
i.araştırmaları yapılmaya başlandı. Halk oyunları derlendi, halk oyunları

ı düzenlendi. Ama daha fazla gene Türkiye oyunları idi Kültür Dairesi'rıin
rı onu da söyleyim. İsmail Bozkurt zamanında 2 sayı olarak bir halkbilim
f1Jyınlandı. Bu da Kıbrıs'ta yayınlanan Kaynak dergisinden sonra en önemli
u dergide işte o zaman benim da iki makalem çıktıydı hatırladığım
Bu dergide ilk defa halkbilim araştırmalarını görüyoruz bu dergide.
asallar, atasözlerine ait makaleler vardır bu dergide. Ne yazık ki bu dergi
ürlü olmadı. Bu bakanlığın kapatılmasıyla birlikte çalışmalar sona ermedi
zaman atılan adımlar gittikçe büyüdü.. Daha çok araştırmacı halkbilimine

u. Diğer taraftan Has-Der'in kurulması. Onlar halk oyunlarını bir taraftan
11du diğer taraftan da halk bilimine yönelik araştırmalar yapıyordu.
~lu da onlardan bir tanesidir. İlk yaptığı çalışmaları Tezler ver Sözler adı
'ki ciltlik bir kitap halinde yayınladı. Gökçeoğlu'nun büyük bir avantajı
tphesiz halk bilimi araştırmalarında. Çünkü çocukluğundan beri O, hep halk
masalllarını dinleyen, halk kültürünü dinleyen, onlarla büyüyen
belleği bunlarla doluydu. Annesinden, teyzesinden, çevresinden
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[ediği masallar,
etmediği

köyde yaşlılar

için köy zengin

vardı. Köy eskiden

bir kültürü

ırdı, Daha sonra bu araştırmalarını
birisi olarak literatürümüze
ökçeoğlu'nu

imdi; halkbilimi,

olan bir köydür.

Onları

için ve hiç

büyük

ölçüde

diğer köylere yaydı ve böylece bu alanda söz

girdi, geçti.

ve diğer derlemecileri,

arsınız? Onlara "sanatçı"

beri Türk olduğu

halk bilim araştırmacılarını,

sanatın neresine

diyebilir miyiz?

edebiyatın

bir dalıdır. Halkbilimi

üzerine

ilk araştırmalar,

elli

"li, elli sekizli yıllarda başladı. İlk defa, üniversiteye giden Türk Dili ve Edebiyat
ü'ne giden öğrenciler, mezuniyet tezi olarak veya sınıfta seminer konusu
halkbilimi üzerine ilk araştırmalarını

yapmaya başladılar.

Dolayısıyle

ilk

1 derlemeleri, ilk.atasözü derlemeleri, ilk mani derlemeleri o zaman yapılmaya
Ama tabii, bu öğrencilerin bu lisans tezleri yayınlanmadı.
üniversitenin

arşivlerinde

kaldı.

İlk defa

alan bir kitap olarak zannediyorum
alar, 1957-1958 veya

Mahmut

Yayımlanmadı,

İslamoğlu,

1966- 1967' de yayımladı.

yaptığı
Ama ilk

1960-1963 yılları arasında yapılmıştır üniversitelerde.

ene işte Türkiye' de Doç. Dr. Saim Sakaoğlu, öğrencilerin yaptığı çalışmalardan
üniversitede

öğrencilerin

yaptığı

halkbilimi

derlemelerinden

rıs Türk Masalları" adlı bir de kitap yayınlamıştır.
ardır. Daha sonra Gökçeoğlu'nun

yararlanarak

İlk halkbilimi çalışmaları

çalışmaları bizlere kendi alanında pek çok eser

kişilere "sanatçı" diyebilir miyiz?
ayır. Edebiyat dalında halkbilim araştırmacılarıdır

bunlar. Şimdi halkbilimini,

sosyolog, antropolog bilim olarak saymaz. Halkbilimi derlemeleri bir bilim
makla birlikte eğer bu derlenen eserler üzerinde yorumlar yapılır, birtakım
sel çıkarsamalar yapılırsa işte o zaman bir bilim haline gelir. Ne olur bu?
loji olur, veya antropoloji olur. Dolayısıyle diyelim ki masallar derlenmiştir
efsaneler derlenmiştir. Bu derlenen efsaneleri veya masalları yayınlamak bir
değildir. Ama bu efsanelerden,

masallardan,

bu atasözlerden

elde edilen

ların yorumlanması bir bilimdir. Dolayısıyle halkbilimi bir araştırma alanıdır.
14ı..,rn.,ırn.

alanıdır. Ama bu konuda çalışmalar yapmak, yorumlar yapmak birtakım

çıkarmak bilim sayılır.
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bu işi yalnız sosyologlar yapmıyor veya antropologlar. Edebiyatçılar da
endileri masalları karşılaştırıyorlar. Bunlardan birtakım sonuçlar çıkarıyorlar.
daki çeşitli motifleri ortaya çıkarıyorlar. Karakterleri ortaya çıkarıyorlar. Ve
insanın yaşamına, kişilerin psikolojisine veya eğitimdeki öğreticilik,
rolleri üzerine pek çok yorumlar yapabiliyorlar. Ve bu noktada artık bu
bir derlemecilik değil bir bilimdir artık.
çeoğlu'nun çalışmalarını hangi kategoriye koyarsınız?
çeoğlu'nun çalışmalarını genellikle ben iki üç gruba ayırırım. Birincisi;
n halkbilimi derlemeleridir. Bunlar işte masallar.. hikayeler, atasözleri,
hikayelerdir. Bunlar derlemelerdir büyük ölçüde. İkincisi; Qökçeoğlu'nun
ı::ı.l.arı dil çalışmalarıdır. Sözcük kültürümüzü, kavram kültürümüzü. bulup
araştırması, bu artık edebiyatın dil alanına giren çalışmalardır. Şüphesiz
ilimsel çalışmalardır. Bir da Gökçeoğlu'nun üçüncü olarak yaptığı çalışmalar
bşmalarıdır. Kendisi bizzat bir sanatçı olarak hareket eder. İşte öyküler
I',

şiirler ve destanlar yazmıştır. Bunlar da onun sanat çalışmalarıdır.

<1, etkisi... Etkisini sorman lazım bana şimdi. Etkisi nedir bizim kültürümüze

daki yerini soracaktım ben de?
plumdaki yerini söylemek lazım. Bu kadar zengin ve birikimli olan, bu
l<1rı ortaya koyan arkadaşımızın şüphesiz yazılı kültürümüzdeki yeri çok
Çünkü artık sözel kültür yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Yerini yazılı
pırakrnıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar bu yazılı kültürün
ası olacaktır. Dolayısıyla Gökçeoğlu bu alanda büyük bir kaynak
arkadaştır. Bundan sonraki araştırmacılar onun eserlerinden çok büyük
rarlarıacaklardır. Yalnız halk kültürünü öğrenmek bakımından değil halk
üze dayanarak toplumumuzu anlama, kavrama, toplumumuzun karakterini

anlama bakımından da çok yararlı eserler ortaya koyduğuna inanıyorum.
olarak bizler böyle kişilerin değerini biliyor muyuz? Yeterince hakkını

iyazarların toplumdaki değeri o toplumun yapısıyla ilgilidir. Bizde yazarlar
layık oldukları yeri hiçbir zaman kazanamamışlardır. Yalnız yazarlar değil
ve araştırmacılar da hiçbir zaman layık oldukları yeri kazanamamışlardır.
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ülkelere baktığımız zaman işte bir politikacı veya bir ekonomist mutlaka
tanır. Onların yazdığı eserleri tanır, mutlaka okur ve politikasını
.pacağı çalışmaları bunlara dayandırır. Örneğin bir mimar bir ev yapacaktır.
~lkın yaşayışını, kültürünü bilmezse nasıl ev çizecektir? ispanya mimarisinin,
mimarisinin bir kopyası olacaktır. Halbuki kendi halkının kültürünü bilirse,
,yalı bir ev modeli, halkın yaşayabileceği, benimseyebileceği bir mimari ortaya
tır. · Ayni şekilde bir politikacı. Eğer halkın düşüncesini, halkın karakterini
ise ne yapacaktır? Topluma yabancı olarak politika üretecektir. Dolayısıyle
kopmuş olacaktır. Bu gün işte bilimsel sempozyum düzenlenir herhangi bir
itede isim vermeyeceğim. Buraya katılan gene 5-1 O tane araştırmacı veya
1r. Bir tek politikacıyı, bir tek mimarı, bir tek ekonomisti göremezsin değil mi?
ellikle toplumda iş yapan, toplumu yönlendirmeye çalışan bütün·insanların
zarları çok iyi tanımaları lazım. Onların eserlerini çok iyi tanımaları gerekir.
ızın biriyle karşılaşırsın, der sana; "İşte ben seni bir yerlerden tanırım, sen
!"

"İşte öğretmenim, yazarım." "Haa," der, "Ben, seni galiba bir yerlerde

onda gördüydüm. Zannederim bir da kitabın varıdı. Okumak isterdim, ama
ülamadım." Maalesef bizde toplumda elit tabaka veya toplumun üzerinde söz
lan insanlar yazarlara karşı yabancıdırlar. Yazar da toplumuna yabancıdır. Bu
yük bir ayrılıktır. Bu boşluğun bir an önce kapatılması gerekmektedir. Tabii
u. zaman yazarlarda bir kompleks haline gelir. Yazarlar zanneder ki toplumda
onları tanır. Şimdi Mustafa Gökçeoğlu'nu herkes tanır. Çünkü yalnız yazdığı
değil, fiziğiyle davranışlarıyla şakacılığıyla da toplumda bir yer etmiştir.
in olağanüstü bir yapısı, niteliği olduğu için herkes onu tanır. Ama bunun
herkesi tanımak ve toplumdaki yerini göstermek çok zordur.
çeoğlu'nun halkbilimi derlemeci kimliği yanında, kişiliği ile ilgili bilgi
irmisiniz? Olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl bir kişilik kendisi?
Gökçeoğlu'nun kişiliğini Gönyeli'deki insanların kişiliğiyle benzeştiririm.
Gönyeli, bilirsiniz Mesarya'nın içinde Lefkoşa'dan 4-5 kın uzakta düz ovanın
kurak bir köydür. Beslenme, su kaynakları daha fazla kuyulardan olduğu için
i suyu içtiklerden dolayı o su kemiklerin sertleşmesi, güçlenmesi için müsait
İçindeki bazı maddeler kemiklerin yumuşamasına dahi neden oluyordu.
ıyle var, genetik olarak bir bacak eğriliği var ama içtikleri sunun ve beslenme
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mm da büyük etkisi var bunda. Eğri bacaklı ve sarı dişli, paslı dişli. Paslı dişli
da artık galmadı Gönyeli'de.

Ama hep böyleydiler.

Yiyecekleri daha fazla

ulgur yiyecekleri, bulgur çorbası, bulgur pilavı, mercimek çorbası, vesaireye
dığı için beslenmelerinde

yeterli vitamin alamadıklarından

yapıları çok farklı

enetik yönleri de tabii bunu kamçılayan bir özelliktir. Bir de sürekli olarak
ki, senenin 12 ayı güneş olan, korunmadan yoksun bir ortamda oldukları için
Gönyeli'nin geçim kaynağı bahsettiğim o ellili yıllarda yani bizim öğrencilik
mızda daha fazla çiftçilik ve çobancılığa dayanıyordu. Tarlalara tahıl ekilir,
yanında az çok burçak, mercimek ekilirdi. Bunun dışında sebze yetiştiriciliği
hemen hiç yoktu. Sadece bir iki evin bahçesinde, biriki incir ve zeytin ağacı
u hatırlarım. Bunun dışında hemen hemen hiçbirşeyleri yoktu. Dolayısıyle bu
ar genellikle sert mizaçlı, güneşin kavurduğu insanlar olarak birbirlerine karşı
;vırları olan ama bütün ova köylerinin özelliği olarak bitişikova nizamı evlerde
aktaydılar. Dolayısıyla da iç içe yaşamaya alışmış insanlardı. Dolayısıyle bu
öylerinin insanlarının karakteri genellikle birbirlerine bağlı, ama birbirlerine
a sürekli olarak karşı koyan birbirleriyle dalaşan sert mizaçlı insanlar olarak
üşlerdir. Hep karakter özellikleri buydu. Ve ayni Gökçeoğlu'nda

da aynı

kleri görüyorum. Biraz dobracıdır. İnsanların kalbini kırmaktan hiç umursamaz.
ea bunu yapabilir.

Ama diğer yönden insanlara son derece değer veren,

nan, saygı gösteren bir insandır.

it işbirliğiniz

oldu mu?

ürekli olarak biz bilgi alışverişinde bulunuruz. Karşılıklı hiçbirşey,

menfaat

eden bildiklerimizi birbirimize anlatırız. O yönden benimle arasında hiçbir
olmamıştır. Zaten bana karşı büyük bir saygısı vardır. Kendinden en az 2-3 yaş
ğüm. Bana karşı çok büyük sempatisi ve bağlılığı vardır. Benim de ona garşı bir
şten öte büyük bir sevgim vardır.
mroz efsanelerini anlatmışsınız kendine ..

irlikte herhangi bir örgüt veya kurulda çalıştınız mı?
ültür Sanat Danışma Kurulu'nda

birlikte olduk. Uzun yıllar birlikte çalıştık.

sempozyuma beraber katıldık. Pekçok konferansa beraber katıldık.
Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nde birlikte çalıştınız mı?

102

: Hayır. Ben onun üyesi değilim. Ben, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin üyesiyim.
kilerimiz büyük ölçüde yakın dostluğa ve arkadaşlığa dayanır.
retkenliği açısından ne söyleyebilirsiniz?
Olağanüstü bir çalışma temposu var. Bunu da belirttim. Kendini bu işe verdikten
a, işte seksenli yıllarda arka arkaya öykülerle başladı. Hemen arkasından
bilim çalışmalarına girişti. İlk öyküsü zannederim, Belediye'nin

öykü

ışmasına gönderdiği bir öykünün ödül alması üzerine öykü kitabını yayımladı.
asına halkbilim çalışmalarına başladı. Toplumda bir ivmenin başladığı bir
emdi bu. Kendisi bu harekete büyük ölçüde katıldı. Veyahut da bu hareketin en
..,_ sürükleyicisi, destekçisi oldu. Pek çok eser ortaya koydu.

Kişi: Remzi Yektaoğlu
Tarihi: 18 - 03 - 1957.
Yeri: Lefkoşa.

eği: Ekonomist. Galeri Kültür Yayınevi sahibi.
tarihi: ,20-11-07. Salı.

mzi Bey, Gökçeoğlu'nun bazı kitaplarını yayınladığınızı biliyorum. Bu nedenle
söz etmenizi istiyorum. M. Gökçeoğlu'nu nasıl ve ne zaman tanıdınız? Ve
oğlu'nu nasıl değerlendirirsiniz?
ökçeoğlu'nu

değerlendirebilmek için bu yazın yaşamındaki insanlarımızdan

et etmek gerekir önce. Mesela örnek, Kıbrıs tarihini kimler yazmış diye
ak olursanız, bir de bakarsınız ki doktorlar yazmış Kıbrıs tarihini. İşte Dr.
t Cavit, Dr. Nazım Beratlı, Dr. Haşmet Muzaffer Gürkah.iBiri çocuk doktoru,
adın doğumcu, biri de diş doktoru. Gönül arzu ederdi-' ki Kıbrıs tarihini
nıisyen formatı taşıyanlar yazsın. Ancak hurda da bir dönem İbrahim
es'in söylediği lafa gelirik. İşte; "Urfa'da Oxford mu vardı da okumadık." diyor
Tatlıses. Bu çok yerinde bir tesbit. Yani bu ülkede altı tane üniversite var.
üniversite toplumun akademik yaşamına kendi düzeylerinde birtakım çalışma
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biz yayınlamadık. Bu söz konusu değil. Böyle olmadığında, bu akademik
yani alt yapı hazır formattan hareket ederek çalışma yapmak başka bir
bir doktor kendiynan ilgisi olmayan bir sahaya geçip kendisiynan ilgisi
birtakım araştırmalar yapması ve bunu kitaplaştırması mı daha zordur. Bana
son söylediğim daha zordur. İşte hurdan da hareket ederek bir Matematik
ninin, Mustafa Gökçeoğlu'nun Kıbrıs'taki halkbilimi üzerine vermiş olduğu
yapmış olduğu çalışmalar kişisel kanaatim çok önemli bir değere sahiptir.
iı:ı Gökçeoğlu'nu değerlendirirken hurdan hareket ederek değerlendirmek çok

9ğru olacaktır. Çünkü O, bana göre bu topraklarda filizlendi Gökçeoğlu işte
}'.de filizlenmiş bu toprakların tadını tuzunu almış, insanını iyi bilen, bu
insanlarından biri olarak bu çalışmaları yapmış birisidir. Ve diğer araştırmacı
;::ı

göre de bir farklı özelliği daha var; bir kere çok üretkendir. Ve müthiş

.4ir. Bu üretkenliği yaşıyla da ters orantılıdır. Gökçeoğlu'nun yaşı arttıkça,
olduğu araştırmalar da artmaya başlamıştır. Herkes yaş artınca çalışmalarına
jı;ve çalışma düzeyi düşerken, sayısal olarak -nitelik anlamda demiyorum- da
ğlu'nda bayağı artış var. O anlamda kendini kutlamak lazım. Benim
çla, sahip olduğu değer anlamında, bir kere Galeri Kültür olarak yayıncılığa
ı:ıya karar verdiğimizde ilk Gökçeoğlu'nun kitabıyla başladık, bu çok
dır. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nü kitaplaştırarak başladık. O dönemin
ında henüz yayınla ilgili biz gerekli donanıma sahip değildik. Gökçeoğlu
mı bana getirdi biz böylelikle tanışmış olduk. Ve ilk etapta Türkiye'de
]:,izim donanımımız olmadığı için gerekli bağlantıları yaptık, çalıştığımız
clan arkadaşlara söyledik onlar da bize dedi; "Siz merak etmeyin, biz bu
yaparık, size gönderirik." Yani biz bir yerde arkadaşımızın bilgilerine
ik: ve teslim ettik, geldik. Gökçeoğlu heyecanınan bekler, bizim da tabii ilk
ız biz da ayni şeklilde en az onun kadar heyecanlıydık bu işte. Kitap bir ay
enra geldi. Hiç unutmam Gökçeoğlu'na ben kitabı geldiğinde ve verdiğimde
ı:ıynı anda · oldu, kitap geldi ve açıp kitabı verdim. Gökçeoğlu açıp kitaba
da gözleri doldu Gökçeoğlu'nun ve "Bu kitap," dedi, "benim kitabım değil."
başımızdan geçen şudur: Kıbrıs ağzıyla yazılmış tamlamaları ve kelimeleri
dizgiyi yapan arkadaş hepsini yanlış kabul ederek düzeltti ye
çalışmasının dışında başka bir çalışmaya dönüştü. "Hoca," dedim kr
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unutmam;

"Merak

etme Hocam,

biz bunu yapacayık

ve daha

" Biraz da bu bizim acemiliğimizden kaynaklanan ve tabii ilk
asından kaynaklanan bir olaydı ve yanılmıyorsam

91-92 yılları olan bir

tabi biz sonradan bunu daha düzgün şekle getirdik. Ve yayıncılık için
an aletleri aldık, yatırımları yaptık kitapları tekrardan bastık. Ve tekrardan
şürdük. Ancak kusurlu olarak gelen kitap o dönemde gümrük vardı, bayağı
k bir gümrük tutardı, ben kitabın hiçbir ekonomik değer ifade etmediği
bulundum, gümrüğünü ödememek için. Onlar da uygun gördüler ve 1427
unutmam

1427 adet kitabı Dikmen tepelerinde,

döktük ve orda tutuşturduk,
11

gümrük memurunun

çöplükte kamyonnan
huzurunda.

Kitaplar

sonra; "Hade gidelim artık, ne bekleyceyik, bütün kitapların yanmasını

ceyik burda?" Ve gümrükçü arkadaş dedi; "Yok, yok" dedi, "Birileri gelir
lan alır bir şekilde dışarda satar, ondan sonra başınız ağrır." dedi ve 1427
.in. cayır cayır yanışını görerek ben bu işe başladım. Tabii aslında bir yerde

orda Gökçeoğlu'nun da ciğeriydi." diyebilirim orda.
raf aldınız mı yanarken?
Onu düşünmedim. Zaten piyasada bunu bilen de pek yok. Ben bunu
basarak yayıncılık yapmak da istemem. Ama ben
"'a Gökçeoğlu'nun 1427 adet kitabını Dikmen tepelerinde yakarak bu işe
.• Hemen sonra kısa sürede bu hatayı telafi ederek kitabı daha rasyonel bir
iterek daha kabul edilebilir bir çizgiye getirdik bastık. Yine Türkiye' de
}: Ama ondan sonra artık dizgi için gerekli yatırımı biz dizgi aletlerini
· aldık. Ve burda dizgileri biz kendimiz halleder duruma geldik. O kitabın
biz 3. baskısını da yaptık ve bu geçen-haftalar içinde de 3. baskısı bitmiş
a. Artık kitap 4. baskıyı bekler duruma geldi. Bu kitap Kıbrıs'ta temel
en biridir. Ayrıca Gökçeoğlu'nun da bana göre ustalık eserlerinden biridir.
ürk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kitabı, Gökçeoğlu'nun yapmış olduğu
ar arasında ustalık eserlerinden biridir. Ben şöyle de diyebilirim daha sonraki
arını göz önünde bulunduracak olursak; Gökçeoğlu'nun yazmış olduğu
rasında bana göre ben, en iyisini alarak yayına dönüştürdüğüme inanırım.
bu kitap toplumsal alanda bir talep bulup bulmadığından öte ben
bakarım, beni tatmin edip etmemesidir önemli olan. O anlamda da çok
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bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İşte bizim Gökçeoğlu'yla maceramız
başladı. Kendisi daha sonra çok da önemli çalışmalar yaptı özellikle otantik
halkbilim sahasında ve hala daha da yapıyor. Bu memlekette sahtekarlar,
üç kağıtçılar değer kazanırken ve toplumda bu değer anlamında bir yerlere
lirken Gökçeoğlu ve onun gibiler maalesef toplum içerisinde hak ettikleri değeri
amışlardır. Gökçeoğlu, Kıbrıs ve Kıbrıslılar içinde çok önemli bir kimliktir.
bu memlekette kendini Kıbrıslı kabul edip işbirlikçiler olarak dış birtakım
klara hizmet edenlerin yanında tabii ki değer bulamayacaktır, değer bulması da
ün değildir Gökçeoğlu'nun. Ama ben bir Kıbrıslı OlarakGökçeoğlu'na saygı
Çünkü O benim, yani bana ait bir kültürün bilim.sel çalışmalarını yapıp su
çıkartan, onları kitaplaştıran bir insandır ve benim için tanı birKıbrıslı'dır

tabı yazıp basarken, Gökçeoğlu'yla bire bir ilişkide oldunuz. Kitabın çıkması
da nasıl bir tavır sergilemiştir?
indi kitapla ilgili çalışırken ben Gökçeoğlu'yla ondan sonra bir kitap daha
. Kıbrıs Halk Fıkraları adlı kitabı yaptım. Bunları yaparken esas Gökçeoğlu ile
edenlerden biri de benim eşimdi. Gökçeoğlu diyebilirim ki bizim, kitap
ası yaptığımız yazarlar arasında en uyumlularından bir tanesidir. Benimle çok
diyaloğu olmuştur, herhalde güvenmiştir, itimat emiştir bize. Çünkü görmüştür
çl.oğrusu yaşamıştır ki eğer bir hata yaparsak bunu telafi edeceyik ve ettik de. Ha
bundan sonra başka şeyler daha başımıza gelmiştir.Yani ben bunu yalnız
eoğlu'nun kitabında yapmadım. Tabii ki, piyasada bu bilinmez. Örneğin son
ğiin kitapta da, Kıbrıs El Kitabı'nda da benzer bir olay başıma gelmiştir ve onu
inen telafi ettik. Tabii ki bu dışardan gözükmez. Ama ben bunun üstüne
bunun üstünden reklam yapma ihtiyacı duyan bir insan değilim. Yayıncılığı
için yapan birisi değilim. Ben "politik" nedenlerden. dolayı bu yayınları
ım. Kıbrıs ve Kıbrıslılar için bu yayınları yaparım. O anlamda da
eoğlu'nun yaptıkları benim yaptıklarımınan aynı plaıförriıdadır. Sahalar farklı
ir ama platform olarak aynı platformdur. Gökçeoğlir kitabı çıkana kadar çocuk

if heyecan taşır ta ki kitabı çıksın. Kitabı çıktıktan sonra da o heyecanını yani
gelen bir kitabı eline verdiğinizdeki halini herhalde ben size burda anlatamam.
yaşamak lazım.
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kben kitabının çıkmış halini rast geldi ve gördüm. Acaba öncesi nasıl diye çok
ettim. Çıkana kadarki süreçte nasıldı?
ikana kadarki süreçte bizi rahatsız eden birşey yok.
aadlar ve Unvanlar kitabı çıktıktan hemen sonra orda bulundum ve halini
Yine ayni şekilde yanlış anlaşıldı ve dizgide yanlış yazılıp basıldı kitap. Ve
titizliğini, sıkıntısını gördüğümde ve nasıl çözüm yolu ürettiğini dedim ki;
pea, kitabın çıkarken ne yapan acaba... Bunu çok merak ederim ve Remzi

k, yani bizim üzerimizde bir sıkıntı olmadı. Eda (Remzi Yektaoğlu'nun eşi)
ırken Gökçeoğlu'yla, çok memnun çalışır. Çünkü deniz':derya bir tiptir
ğlu. Bir söylersiniz on işitirsiniz hikayesine benzer. Bu tür konuları, özellikle
;e Kıbrıslılarla ilgili konuları anlatması benim çok hoşuma giden birşeydir.
on dönem kendisini çok sık ziyaret edemiyorum ama onun o çalışma odası
dünyanın en güzel çalışma odalarından biridir. Bilmiyorum gittiniz mi
bir belgesele konu olabilecek niteliktedir çalışma odası. Kitapları, o kerpiç
arasındaki Gökçeoğlu bana göre tam bir Kıbrıslılığı yaratır ve çok güzel bir
dür. Ben oraya gitmeyi çok severim. Ama maalesef işlerin yoğunluğundan
dim.
evine taşınacak, onu bekler. Ve bu söylediğiniz görüntü bozulacaktır
a.•Benim temennim orayı hiç bozmamasıdır. Orası bozulabilecek bir yer değil.
ırakın Gökçeoğlu'nu bana göre Gönyeli Belediyesi buna sahip çıkmalıdır
ir değere sahip çıkması gerekir. Öyle bir evi belki de biraz da müze gibi
gerekir. Çünkü o kerpiç binalar da göçüp gidiyor. Kaldı ki o kerpiç
içinde artı bir Gökçeoğlu'nu sergilemek Gönyeli için çok enteresan olur.
ülkede işte daha önce de söylediğim gibi size; bunlar bir değer
uyor. Bu ülkede değer hırsız, yalan, dolan, sahtekarlıktan başka hiçbişey
Siyaset yapma biçimi de bu ülkede siyaset yapanlarsda onu "harta, gürra,
iyerek böyle bir anlamsızlığın içine sıkıştırmıştır ve insanlarımız da maalesef

a

gürra barrayı alkışlar durumdadır ve akıp gitmektedir gözlerimizin önünde

sanatçıya ne kadar değer veriyor ve devlet sanatçıya ne kadar değer
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ir kere arzu ederim ki bu söylediklerimi aynen kullanasın. Devlet buna ne kadar
verir, toplum ne kadar değer verir. Bir kere toplum derken ne anladığımıza
.çayık.Kimleri kastettiğimiz bu çok önemlidir, artı bir de 'devlet' kimdir? Devlet
"ğiniz Dianellis Tütün Fabrikası mı? 160,000 Kıbrıslının Rumca konuşan
slmın ganimeti üzerinde kurulan mıdır devlet? Bunlar çok tartışmalı hususlardır
nazarımda. Yahut, devlet insanların gidip 1 O metre ilerdeki dikenli tellerden
vini, Varoşa'yı -Maraş yani- anlatıyorum size oraya ulaşamaması ve gözyaşı
esi midir devlet? Bu benim için siyasi bir sorun olmaktan çıktı artık bu ülkede.
laki bir sorundur. İnsanlık meselesidir. Şimdi bu ise devlet, bundan hiçbişey
yemezsiniz. Bu devletten ne ekmek olur, ne bulgur. Şu ana kadar da olmadı.
m derseniz; "toplum" dediğiniz kesim, bu ülkede giderek küçülen bir kesimdir.
anladığım toplum bu ülkenin 42 derece sıcağında yaşayan Kıbrıslılardır.
ri milattan önce 15 binlere kadar uzanan bir yapıdan hareketle değişik
lerin gelip bunun içerisine gelip yoğrula yoğrula oluşturduğu bu kültür giderek
Imaktadır. Haşmet'in dediği gibi "gôçürülenler" der Haşmet (Haşmet Gürkan).
ülenlerle bizim burdaki kültür yok edilmeye çalışılmaktadır. Bize lahmacun

ılar önümüze. Şeftali kebabı yemeyceksiniz diyorlar, lahmacun yiyeceksiniz
ar. Ve bu toplumcuğumuz bizim küçüle küçüle bu .duruma, geleli. Son
mlerde dikkat et en azından ben kendi adıma, ben yayıncı değilim, yayın
aya çalışırım. Ve Kıbrıs ve Kıbrıslılık üzerine kitaplar yapmaya çalışırım.
siyasi tarihi Kıbrıslı Türklerin tarihi diye çıkan kitaplara çok ciddi bir ilgi var.
nedeni da yok olma sürecidir. Toplumun kimlik arayışı ve tabii ki insanlar
olarak bunlara ilgi duyuyorlar özellikle "Biz kimik" noktasında biraz da
. ukları tarihin tamamıyle yalan olduğunu gördüler. Bu yalanlarla dolu tarih,
i tarih veya diğer bir deyimle maaşlılara yazdırılan tarih, bu ülkede son yapılan
larla tamamen çökmüştür. Aslında bunu ilk işaret eden de Haşmet'tir. Haşmet
erde yapmış olduğu çalışmalarla, burdaki insanlara açıkça şunu söylemeye
ı. "Be insancıklar, bunları okursunuz ama aslında bir tarih daha var ha! Aha
bunları size yazıyorum" derken Haşmet aslında yapmak istediği, topluma bir
zenginliği oluşturmak. Ben da onun düşüncelerinden etkilendim deyebilirim
;¥ayın yaparken seçkiler zenginliği yaratmak insanlara. Resmi yayınların, devlet
farının dışında başka bişeyler daha var bu ülkede deyip farklı yayınlar yapmaya
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Bu farklılığın içerisine Gökçeoğlu da halkbilimi ile ilgili yapmış olduğu
.:,ınarnııa

yerini yeterince alır diye düşünüyorum. Hatta Gökçeoğlu, bu konuda

ış olduğu bayrağı çok daha ilerilere götürmeye başladı. O anlamda da kendisini
ım. Üniversitelerin hiçbirşey veremediği bu ülkede işte bu topraktan gelen
bu toprağımızda filizlenmiş araştırmacı yazarlarımız, hani Urfa'da Oxford'u
adılar ama Kıbrıs'ta çok şeyi başarıyorlar. Bunlardan biri da Gökçeoğlu.
17

l"

de bu "parmak basmak" meselesi var kendi yayınlarında. İsmini parmakla
Gökçeoğlu. Bu konuda ne diyeceksiniz?

vet, ismini parmakla basar Gökçeoğlu. Bu keridinerait,<has bişey. Bizim
larımızda da kullandı. Güzel de oldu. Çok farklı oldu. Çok. da hoş· oldu diye
üyorum. Böyle devam etmesini düşünüyorum. Birileri bişey yaptı.diye ille de
aklit etmenin, devam ettirmenin bir anlamı yok. Parmak basmak çok da uygun
oğlu'na. Halkbilim anlamında yapılması gerekenlerden belki de o.
çeoğlu'nun kendi yayınlarında kullanacak onu galiba.
na göre kendinin imzası olan her yere koyabilir. O, kendisini anlatan birşey.
yayınevi bazında temsiliyeti değil, yayın bazında temsiliyeti anlatır o parmağı
sı. Bana göre O, hangi kitaba imza atıyorsa, hangi kitap benimdir diyebiliyorsa
ğı basabilir, kullanabilir. Farklı yayınevlerinde çıksa bile farketmiyor yani.
Olmasıdaha güzeldir diye düşünüyorunı.
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Kişi: Rifat Arşehit
Tarihi: 12 - 08 - 1959.

Ieği: Elektrik müteahhitliği.

tTarihi: 01-12-07. Cuma.
ifat Ağabey, Gökçe Hoca senden saygı, sevgi ve şükranla bahseder. Özellikle ilk
rma kitabında Tezler Sözler I, II, ve III'ün yayın yaşamına girmesinde senin ve
sıkça bahsetmekte. Ciddi katkılarınızın olduğundan söz

olsun, aslında lütuf yapmıştır. Gökçe Hoca eskiden beri
imiz saydığımız bir büyüğümüzdür. Eskiden beri O'nu ziyaret ederdik. Bir
ir ziyaretimiz esnasında bu tür bir çalışması olduğunu öğrendik. Bu alanda
insanlar olarak kültür sanat alanındaki yayınların yetersizliğinin farkındaydık.
mlerde kitap basmak da çok zordu. Böylesi bir çalışması olduğunu öğrenince
ir girişim yaptık acaba biz bu kitabı basıp satabilir miyiz? Bunu basmak çok
ydi. Bu konuda elimizde ciddi hiçbir kaynak yoktu ve saysanız bir ikiyi
di bu alanda basılan kitaplar. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve yönetim
uza götürdük. Altından kalkabileceğimiz kanısına varınca Hoca'ya gidip
tbasma teklifini yaptık. O da hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir maddi çıkar
den bu kitabı basmamıza onay verdi. Biz de demek olarak hiçbir kazanç
iyorduk. Hedefimiz böyle bir çalışmanın topluma kazandırılmasıydı. Çok da
t1.k. Böyle bir çalışmayı topluma kazandırdık, mal ettik. Arkasından gene
Tezler Sözler II. Cildini bastık. Bunlar toplumda çok büyük yankı
Bu alanda toplumda faaliyet gösteren çalışma yapan· insanlar da bunun
fark edip bu alanda yayınlar epeyce arttı. Sanırım bu alanda rakamı tam
ieceğim ama yüze yakın yayın var. Tabii buna öncülük ettiğimiz için de hem
hem Hoca'ya teşekkür ediyorum. Birşey daha söyleyim, yani bu
maddi çıkar gözetmedik. Ama o günkü koşullarda bile biz demek olarak
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Merkezi Yönetim Kurulu'nda o dönemde kimler vardı ve sizin göreviniz

Gülay Kaşer, Nezire Gürkan, Doğan Sahir, Fatma Ertuğrul,
~U Öncül, Mehmet Salih Gürkan, Öntaç Düzgün, ve sen Aydan Arşehit.
Mustafa Gökçeoğlu'nun ilk kitabının basımını Gençlik Merkezi'nin üstlenmiş
,:ı,ığunu biliyoruz. Bize Gençlik Merkezi ile ilgili.bilgi verir misiniz?
Gençlik Merkezi'nin 9 kurucu üyesinden biriydim, ayni zamanda başkandım.
cuları, Aşık Mene, Öntaç Düzgün, Nezire Gürkan, Sitare Günaltay, Sevgül
dağ ve ben. Biraz da atlamış olabilirim ama aklımda kalan bunlar. Çok zaman
Gençlik Merkezi kültür sanat faaliyetleri yapmak için kurulmuş bir örgüttür.
o dönemde bize göre tehlike toplumun kimliğini kaybetmesi söz .konusuydu.
dönemde de tartışılıyordu. İkincisi, yenilik olarak ortaya koyduğumuz
devleti karşımızda buluyorduk. Bağnaz kesimdi bunlar ve
fleri bizim Türkiye'yle olan akrabalıklarımızı kanıtlamak ortaya koymaktı. Bunu
ırabilmenin yolu bilimsel araştırmalarla piyasayı doyurmaktı. Aksi takdirde bu
şpylenti olarak kalırdı ve böylesine bilimsel araştırmaya da ciddi biçimde sarıldık
ayınladık.
aşka hangi kitaplarını bastınız?
ezler Sözler'in birinci cildi basıldı, ikinci ve üçüncü ciltler de.G-e11çlikMe*ezi
.fındanbasılıp satıldı. Bu bir arz talep meselesiydi. Özellikle çok erken satmamız
ilk etapta yaptığımız harcamayı karşılamamızdan dolayı Hoca da çok üretken bir
ndır, her dönemde neler yapacağını gösterir anlatırdı. Tabii bu alanda çalışan
lar ne yapacağını pek söylemezler. Ama Hoca'nın bize güveni tamdı ve herşeyi
mle paylaşırdı. Bu alanda biz isim yapmak niyetinde değildik ve süreç içinde
inci ve ikinci cildi basıldıktan sonra kanıtladık ki yani biz bu alanda hizmeti olan
anların hizmetini sahiplenmeyiz. O yapmışsa, O yapmıştır. Sahiplenmeyiz hakkını
\jm ederiz. Erken tükenince birinci cilt, Hoca'nın ikinci cildi basma önerisi geldi.
yınladık. Üçüncü cilt yayınlanırken artık kitabevleri. de bazı kitapları basmaya
[amıştı, Özellikle Galeri Kültür bu alanda ciddi bir faaliyet yürütmeye bı:ışlaınıştı.
dan.sonra derneklere çok fazla ihtiyaç olmamıştı bu alanda. Özellikle I-loca,belli
kitlesine sahip olunca, bu alanda isim yapınca onun kitaplarını basmak artık
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olmadı. İnsanlar onun peşinden koşar oldu kitaplarını basmak için ve biz tabii
dan mutlu olduk sadece.
Hocayla bu kitapla ilgili yaptığımız söyleşide Hoca'ya fikrinizi söyleyip ne
diğiniz sorduğumuzda o da; "1500 kitabın 500'ü benim" demiş. Bunu istediğinde
da kendi de o dönemlerde çok bilinçli olmadığınd.ankendinin rakamca çok fazla
iğini söylüyor. Bu Türkiye piyasalarına göre de böyleymiş. Yüzdelik olarak
ünün yani üçte birinin çok fazla olduğunu ve bunu bilmeden yaptığını da
yor. Normalde piyasa% 20-25 imiş. Ne dersiniz?
vet, aynen öyle oldu. Rakamları çok hatırlamıyorum ama'binmiktar kitap verdik.
basımı çok pahalı olduğu için o günlerde bir miktarını kaliteliskağıda bastık.
rın bir kısmını protokola dağıttık. Ve bu alanda faaliyet gösteren insanlara yurt
e ve yurt dışında hediye olarak sunduk. Saman kağıda basılanları da burada
. O kadar rahat satıldı ki sonradan birinci cildin 2. baskısını da yaptığımızı
yorum. Dediğim gibi biz maddi olarak hiçbirşey düşünmedik. Ne biz ne Hoca.
1imiz 1 OOO tane kitabı sattığımızda bize bir zarar getirmeden kitabın altından
'p kalkmayacağımızdı önemli olan. Hatta o günkü hesaplarda eğer yanlış

mıyorsam 500-600 tane sattığımızda maaliyeti · karşılar bir pozisyondaydık.
"tf

için önemli olan oydu. Kar amacı en baştan itibaren ne bizde ne Hoca'da
L

Bir de kitabın yazarı olarak Hoca'nın ziyaretleri olurdu, misafirleri Olurdu.
kitap bulunmalı diye düşündük. Ve sonradan gördük ki Hoca nerdeyse bizim

kitap satmaya başladı çıkarttığı kitaplarda. Çünkü insanlar kitabı yazarından
onunla sohbet ederek kitap satın almayı tercih eder pozisyondaydılar. Bu da

rnevi olarak galiba hem Gençlik Merkezi hem O araştırma yapmış. Sonuda
asımevi kitabı bastı. Değil mi?
et, İleri Basımevi'nde basıldı. Orda da görevli olan Pembe arkadaşın (Pembe
ğlu) büyük katkıları oldu. Hem maddi hem manevi olarak. O da çok büyük kar
dı, bu tür çalışmalara katkı koymayı seven birinsan olarak. Çünkü o da bizim
".mizin çocuk çalışmalarında görev alan bir arkadaştı. Bir çıkar beklemedi
ayni amacı onlar da düşündüler ve o nedenle böyle ucuza mal edip bunun
~arn..auııurn...

Hatta bir miktarını önde verdik bir miktarını da kitap satıldıktan

Yani tümünü de peşin vermedik. Şimdi küçük rakam gibi görünebilir
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dönemlerde büyük rakamdı bunlar. Hele bu kitabın 500 satması memlekette
bir kaç tane ufak kitap vardı. Dergiler bile 100-200 satardı. Yani 300'ü
kitap 'best seller'di nerdeyse ülkede. Onun için yani beklenmeyen birşeydi bu
çok satmamız ama belli ki toplum da buna hazırdı. Yani toplum bunu almaya
dı. En önemli nokta budur. Toplumun buna hazır olması, duyarlı olması ve bu
daki yayınlara aç olmasıydı ve bunu tabii çok bilimsel saptamadık ama çıktıktan
da bunu gördük.
itaplardan bir tanesi olan Tezler Sözler II'nin de macerası şöyleymiş; Özker
}nm "Baba" yazısı nedeniyle Rauf Denktaşla olan sürtüşmesine denk gelmiş ve
Basımevi kapatılıp mallarına haciz gelmiş. Kitaplar matbaada
gidip kendi payına düşeni almış ve kapaklarını kendi evde
rmış. Doğru mu, bunu hatırlıyor musunuz?
zler ve Sözler II' dir, evet. Doksanlı yılların başı. Hoca tabii titiz adamdır çok
ışmalarda. Yani bu alanda yaptığı çalışmalarda çok titiz bir insandır ve çok
eder. Yani biz kitapların, özellikle Tezler ve Sözler I'in hemen herşeyini
ptık. Bütün tashihini, redaksiyonunu Hocayla birlikte biz yaptık. Nezire
:rı, Aydan Arşehit (Afşaroğlu), Gülay Kaşer arkadaşın bu alanda çok yardımları
Bu üç bayan arkadaşın çok büyük bir katkısı oldu redaksiyon işinde. Ve
a her aşamayı gayet yakından takip ediyordu. Ayni şey Tezler Sözler II' de de
oca yakından takip ediyordu ve o dönemde işte Sayın R. Denktaş'ın açtığı
atbaaya haciz konması gündemdeydi. Ve Hoca kendi bir miktarını gizli gizli

gazetesinde Tezler Sözler I, tefrika olarak yayınlanmış.
üzen' deki bu yazılar, kitap basıldıktan önce mi sonra mı yayınlandı?
, kitap basıldıktan sonra. O dönemde öyle bir gelenek yoktu. Yani gazeteler
yazıyı yapsın da sonra kitaplaşsın. Bunlar çok sonradan çıkmıştı. Özellikle
ezler Sözler I, basıldıktan sonra tefrika edildiğinde, toplum tarafından da ilgi
kundu. Ve bunun üzerine bu konuda yazıları olan insanlar, yazılarını bir
lamaya başladı. Haşmet Gürkan da bunlardan biriydi. Herhalde O, gazetede
azıları kendi toplayıp kitaplaştıran ilk insanlardan biridir. "Sencer" olarak
la yazardı Haşmet Gürkan. Ailesel geçmişinden yazmıyor, çekiniyordu
un yıllar Yenidüzen' de takma adla yazdı. Ondan sonra O da kitaplaştırdı.
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dönelim yeniden. Gökçeoğlu nasıl bir insan?
oğlu, sevgi dolu bir insan. Yardımsever bir insan. Herkese yardım etmeyi
anılmaz çalışkan bir insan. Üretmeyi seven ve konsantre olduğu bir alanda
gözleyen bir insan Gökçeoğlu. Matematik hocasıydı. İyi bir hoca olduğu
C<Beni okutmadı. Sonradan emekli oldu ve kendini bu kültür sanat işlerine
anılmaz üretken biri. Bugün 20 yılda 21- 22 kitaba ulaşmak inanılmaz bir
Ayni zamanda inanılmaz bir dost, güvenilir bir dost. Yarı yolda seni
Onunla ilgili söyleyebileceğim, üretken, sevgi dolu, dost
ir insan. Hala bugün ilişkimiz sürüyor. Kendine inanılmaz sevgim ve saygım
ırım ki onun da bana. Çünkü ilişkilerini çıkar üstüne kuran, ince hesaplar
ir.insan değil. Bu da Onu çok saygın bir kişilik yapıyor.
de tabii, kendi bu sanat alanına girmesini, oğlunun rahmetlik olmasından
a da bağlıyor. O günleri gördün sanırım, biliyorsun. Bu konuda neler

i,Vben oğlunun ölümüne değinmek istemedim ama... Gökçe Hoca'nın bir oğlu
ızı vardı. Oğlu rahmetlik oldu. Kızı da sonradan bizim derneğe (Gençlik
i) katıldı. Halk oyunlarında yer aldı. Birlikte yurt dışında gösterilere gittik,

.pOğluHoca'nın çok sevdiğiydi. İnanılmaz derecede seviyordu oğlunu. Ve eğer
~na açılmasaydı herhalde çok da yaşamazdı veya hayata küserdi diye
-qyorum. Genelde Gönyeli' de oğlanlara büyük bir ilgi ve sevgi var. Özellikle
peki nesilde. Bizim yaşlar değil ama bizim babalarımız yaşındakilerde bu
kvar. Benim eşim de Gönyelili ve bunu kaynımda da görüyorum çünkü. Bu
ızları ihmal etikleri anlamına gelmiyor. Onları da çok seviyorlar. Hatta çoğu
kızların sözü geçiyor sonuçta. Ama oğlanlara düşkünlük ayrıdır. Hoca da
düşkündü ve beklenmedik bir kazayla onu kaybetti. Az önce de dediğim gibi
bu alana sarılmasaydı ne kadar da yaşardı bilemiyonıın. · Çünkü kültür sanat
Hoca'ya bir anlamda yaşam veren bir dal oldu. "Sarıbaşıydı" O. Oğluna
aş" derdi. Hiç adını söylemez hep "Sarıbaşım" derdi.
çayı Gönyelili olarak nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü onun bir de Gönyelili

Görünüşünden bile başlar. Tipik bir Gönyelili. Gönyelililer yanlış
lamıyorsam 1977 yılında Gönyeli Kültür Sanat Demeği'ni oluşturdular. Yani
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rsınız, Böylesi bir olay tektir. Rahmetli Aziz'in Aşevi, tektir bildiğim kadarıyla.
"{.yemek ziyafetinden çok size kültür ziyafeti verirdi. O da zaten size hep bunu
rdi. "Ben burda kültür satıyorum. İnsanlara sadece yemek satmıyorum."derdi
etlik. Onun için Gönyelililer hakikaten değerlerine sahip çıkan, kendi aralarında
ç.şakaları olan çok zeki insanlar. Esnaf insanlar, zaten üretken. Belki okumuşluk
oktu ama okuyanları da tam okudu. Benim hanımın ailesinde birkaç tane doktor
kuyan okuyordu. Bu üretkenlikle ilgili birşey. İnsanın yaptığı işi sevmesiyle
bişey. Kalıpçılar

yaptığı işi seviyordu. Kalıp yapıyordu

ama sevdiği için

ordu. Veya demirciliği sevdiği için yapıyordu. Veya yapıcılık yapanlara bir
n Gönyeli'de, hepsi bişeyler yaratmayı sever. Var olanı alıp gitmezler. Bakın,
lekette en iyi çatı ustası kabul edilir "Rende Usta", (i-qnyelilidir ..Her çeşit çatı
bilir. En iyi şömine ustası kabul edilir "Palaz", her çeşidiı-ıi<yapar, .dener,
sını yapar. Yani böyle işte; "rutin yapayım aynısını, satayı111pc:trı::t~layım'.' değil.
ığı işten zevk alarak yaparlar.

Gökçeoğlu'da

da .bu var, "Eğer bu alana

seydi, içine kapanırdı." onun için dedim zaten. Göl<.çypğlµ,.µrettiğinden zevk
bir insan.
eksiniz,

Hele 20 yılda 21 kitap yazmak . l<.plı::ty.. clyğiL Gezeceksiniz,

oturup

röportaj

yapacaksınız.

cluğunuz yerde halkbilimi üretemezsiniz.

Halkbilimi., ı::tlanı ... böyle

bir alan.

Bir de bµ pirikim onu, doğal olarak

arası alana taşıdı, uluslararası kongrelere katıldı. ~imse belli sayıda kitabı
adamı reddedemez. Üstelik yaptığı çalışmalar da bilimselse ve bu memlekette
Şu anda uluslararası alanda bayağı saygın bir kişiliği var. Üniversite çevresinde
ygındır.

Toplumla

bağını da hiç koparmamıştır.

irmemiştir. Bu köklere bağlılıktır. Gönyelililerin

Yaşam biçimini

hiç da

özelliği budur. Yani doktor

a bu özelliği taşır. Köylüyle içiçedir, hiç bağını eksiltmez. Çok bağlıdırlar
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BÖLÜM V

ARAŞTIRMACI KİMLİGİYLE MUSTAFA GÖKÇEOGLU
Bu bölümde, ikili görüşme tekniği kullanılarak Mutafa Gökçeoğlu'nun dünya
dünya görüşünün eserlerine yansıması kendi ifadeleriyle aktarılmıştır.
eserlerin halkbilimindeki yeri üzerinde durulmuştur. Ayrıca yazarın
ştırma yöntemleri hakkında bilgi edinilmiş ve araştırmacıda olması gereken
elliklerin neler olduğu ile ilgili yazarın görüşleri alınmıştır. Yazar Mustafa
'kçeoğlu toplumsal, kültürel ve sanatsal olaylarla iç içe olduğun.dan sivil toplum
gütleriyle olan ilşişkileri irdelenmiştir. Bunun yanında ikili görüşme·ve kaynak
ama yöntemleriyle, halkbilimine ve Kıbrıs Türk kültürüne yapmış olduğu
tkılardan dolayı almış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllere değinilmiştir. Ayrıca
.lkbilimive dil değerleri bağlamında katılmış olduğu ulusal ve uluslararası seminer,
nferans ve kongreler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Mustafa Gökçeoğlu'nun Dünya Görüşü ve Eserlerine Yansıması:
Mustafa Gökçeoğlu'nun belli bir dünya görüşü vardır. Toplumsal gerçekçi bir
insandır. Olayları neden-sonuç ilişkisine göre değerlendirir. Dünyada ve yaşadığı
ülkede gelişen olayları yakından takip etmeyi kendine bir görev bilir. Toplumsal
sorunlarla her zaman ilgilenen ve toplumda var olan bozulmuşluktan ciddi biçimde
etkilenen bir kişidir. Olayları sorgulayıp bozuklukların giderilmesi için çıkış yolu
aramakta, dünyada ve yakın çevresinde gelişen olaylara hep bu açıdan bakmaktadır.
Toplumsal gerçekçi yanı araştırmalarında da kendini gösterin.ekte ve kitaplarına da
yansımaktadır. Mustafa Gökçeoğlu'yla bu konularla ilgili<olarak gerçekleştirilen
söyleşi aşağıdaki gibidir.
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],<:

Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
arihi: 27-07-2007 ve 13-11-2007

am, bize dünya görüşünüzden bahs eder misin?
altmış sekiz kuşağıyım. Yani toplumsal gerçekçiyim.
in uzunca bir süre CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) ile bağlantın olduğunu
z. Sonra vazgeçtin. Gönyeli ocak örgütünde çalıştın mı?
çalışmadım. Ben 68 kuşağıyım. Benim kitabımın arkasında "toplumcu
i" yazar. Toplumcu gerçekçi ne demek, onu araştır. Mesela benim
deki insanlar hep sol görüşlüydüler. Sol görüşlü da o dönemde bir tek
di. Buna bağlı olarak işte ilk zamanlarda ocak örgütü yoğudu. Benim evde
ırlardı. Afişleri yapıştırmak için, seçim afişlerini, tutkallar benim evde
~ırdı. O devirde kod adıynan öğretmen idim. Aidat öderdim. "Göçeri" diye
çlı Özker Hoca (Bkz. Ek. 13) rahmetlik, CTP'nin başkanı. Daha sonra işte partinin
~isinde sapmalar olduydu. 64 kişi biz partiye bir deklerasyon verdiydik. İlkten
büyük bir tepkiynan garşılandı daha sonra deklerasyonda parti meclisi
dı bazıları öfkelendi, bazıları şey etti. Neticede bir orta yol bulunmaya
ldı. O deklerasyonları imzalayanlardan şimdi politikacı da var. Ardından bir
rasyon daha hazırlandı. Seneler geçinca daha sonra da Sovyetlerin yıkılması
çok çok daha fazla yazmam yani çok meşgul olmam, yaşın da ilerlemesi
ı gevşetti koparttı deyebilirim.
anat anlayışınız nedir? Eserlerinizde bu anlayış yansıyor mu?
aha evvel 68 kuşağıyım, toplumcu gerçekçiyim demiştim. Örneğin bu toplumcu
kçi olmam, benim şiir ve öykü dönemimden sonraki dönemdeki kitaplarımın
larını belirlemede çok büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Olayın şöyle
mı yapabilirim: 1972 yılından sonra kişisel bilgisayarlar, PC'ler yani Personal
puterler dünyamızın her yanına yayıldı. Televizyon kaaalları hızla çoğaldı. Ve o
erde anılarım depreşti. 1958 yılında Kıbrıs'ta televizyon vardı. Yanlışım yoksa
ada bir gün de Türkçe yayın yapardı. Türkçe yayın yapan günlerde kahvedeki
nlar televizyona yakın oturmak için yer kapma yarışı yaparlardı. Başka bir
}şle insanların hazıra konmayı sevdiklerinin ta o günlerde ayırdına varmıştım.
acası televizyondan önce insanlar, eğlencelerini, hoş vakit geçirmelerini, kendileri
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Birbirlerine masallar anlatırlar, fıkralar söylerler, bilmeceler sorarlar,
ezgiyle dillendirirlerdi. Televizyon kanallarının çoğalmasıyla artık bu
eliğim kültür sanat değerlerinin yavaş yavaş pabuçlarının dama atılacağına karar
dim. Ve halkın sözlü kültür değerlerini araştırmaya başladım. Bunu yaparken
külerimi yazmak için halktan derlediğim yerel değerler ve kültürlerle ilgili
hazırlanmış olan ses bantlarım bir daha çözdüm. Ve böylece Tezler Sözler'in
i kendiliğinden çıkmış oldu. Kuşkusuz bu derleme işini sürdürmemde Aşık
tnin kitabın önsözünü yazması da etkili oldu. ·• Hatta; İtalyan dergisi 1993 yılı
ısında "il Majakovskıj" (Bkz. Ek.14.) dergisi benden şiir istedi ve yollamadım.

ıh günden sonra şiir ve öykü üretmem yavaşladı. Çünkü araştırma kuma (ortak)
cam, sen bu son dönemlerde, Kıbrıs Türk Toplumu'nda daha çok yazarlık
a ön plandasın, böyle bilinmektesin. Bu noktada etkilendiğin insanlar, örnek
kişiler var mı?
im bir hedefim vardı. Kıbrıs'ta gün gelsin, halkbilim alanında en çok eseri
il' adam olayım isterdim. İşte Pertev Nail Boratav vardı. Dikkat ederseniz
ımda hikaye, masal tanımları yaparken hep onun tanımlarından yararlandım.
&fi.im için bir örnek olduğu için, çeşitli tanımlar yaptıktan sonra en son onun
n.ı · yaparım hep kitaplarımda. O benim için çok büyük bir olaydı. İkinci
da onun gibi büyük biri olmaktı. Hatta tabii "İnsanın içinde umut, susmasını
yen geveze bir kuşmuş." O'nu da aşmak ondan daha fazla ürünler vermekti
ım. Ve Kıbrıs'ta sanırım onu başardım. Halk Edebiyatı türlerinin her alanında
lolantek kişiyim. Diğer kişiler; benim 1989'da çıktı,Yorgancıoğlu'nun 69'da
Iandı. İslamoğlu'nun da öyle. Ben 20 sene geriden geldim. Ve uzun süre, şiirle,
i.yle uğraştım. Ve onların her birinin birkaçar katı kitap yayınlamak - sayfa
da - bana nasip oldu. Yani bir hedefim vardır. İlk önceKıbrıs'ta bir hedefim
ır. Kıbrıs koşullarına göre. Onu yavaş yavaş gerçekleştirdim. Şimdi daha fazla
Jik bilimiyle uğraşırım. Sözlük bilimi, ta 1934'te Kıbrıslı aydınlar, Atatürk'ün
atmış olduğu halktan sözlük derleme kampanyasına katıldılar. 1000 kusurdan
la sözcük gönderdiler. Sözlüklerde yer aldı. İşte Müderrisoğlu, Berberoğlu (Bkz.
15)

gibi toplumun o dönemlerde önde gelen aydınları emek verdi. Taner Baybars

gene daha sonraki dönemde. Dolayısıyla ilk onlar. Daha sonra İskeleli bir kişi
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sayfalık sözlüğü var. Geç başladı. Bir küçük kitapçığı var elimizde. Çok
vardı ama ömrü yetmedi. Daha soma Bener Hakkı Hakeri'nin
kitabı vardır. İki kitap da benim var. Kıbrıs Türk atasözleri ve deyimleri
.ın.rn.,ıııı.,u..,ı

ve Yansımalar Sözlüğü. Takmaadlar yani Lakaplar Sözlüğü de.

bir sözlük hazırlarım. Tarihsel süreç. içinde Kıbrıs Türkü'nün kendinin
sözcükler. Tabii yalnız sözcükler değil. Tamlamalar, deyimler. Kıbrıs
lanlar. Tabi karşılıklarını da göstermek lazım. Türkiye' de de varsa onu da
ek·kaydıynan. Bunları ortaya koymaya çalışırım. Halkbilimiyle ilgili sürekli
re, seminerlere katılırım.
lkbiliminin sanatla ilişkisi nedir?
:Bilindiği gibi dil; kültürün bir dalı bir boyutudur. Edebiyat da dilsel bir
alkbilimi ve dolayısıyle Halk edebiyatı da sanatın bir dalı bir boyutudur.

aya Koyduğu Çalışmaların Halkbilimindeki Yeri ve Sanatla İlişkisi:
Mustafa Gökçeoğlu, bir konuyu araştırmaya başlamadan önce olayların
ibulmak için kendine bir yol haritası çizer. Tezler ve Sözler I. cildinin 35.
da kendinin de dediği gibi; "Kültürün öğeleri ve özleri-.nelerdir, hangi
an beslenmiştir, bu kaynaklardan ne ölçüde ve hangi dönemde beslenmiştir."
lara cevap aramak için yola çıkar. Elde ettiği bulguları yazılı kaynaklarla
,tırır ve kendi yorumlarını kendine özgü sözcük ve cümlelerle bezeyerek bir
ak ortaya koyar. Halkbilimi derlemeleri yanında edebiyat alanında da eser
pir kişidir. Bugüne kadar yayımlanmış bir öykü ve bir de şiir kitabı
l;lktadır. Şu Adamız I Dediğimiz adlı şiir kitabı destansı bir dille yazılmış olup

Jn tarihi,

toplumsal ve kültürel olaylarına tanıklık eden bir içeriğe sahiptir.

de lirizm hakimdir. Araştırma kitaplarının önsözlerinde ve giriş yazılarında
· özellikler yer almaktadır. Tüm bunlar dikkate alındığında Mustafa
"lu'nun hem kültür yaşantımızı hem de belleklerimizi ve ruhumuzu
nitelikte eserler ürettiğini söylemek mümkündür.
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27- 07 - 2007.
halkbilim ve sanatın ilişkisinden bahsedelim diyorum. Senin de
'bi her zaman bir tartışma var. Edebiyatta, sözel veya dil alanında eser
sanatçı. Hatta bazen her üretim yaptım diyenin sanatçı olmadığı söylenir.
n toparlayıp derleyen olan halkbilimciyi sanatın neresine koyarsın?

nsporterik. Hammalllık. Halkın ürettiğini derleyip toparlarık.
Ikbilimcilere sanatçı diyebilir miyiz?
enim şiir geçmişim var. Şiir geçmişimden dolayı sanatçı diyebilirim.
a halkbilimciler de sonuçta bir eser ortaya koyar. Bu bağlamda nasıl

a sonuç yazılarım var. Mesela şimdi çıkacak olan kitabımda dil bilimle
Onu yorumladım. 126 sayfa deyim ve lakapla ilgili inceleme yaptım.
urdaki Bilmeceler kitabındaki başlıklara bakalım;

İlk hecelerde uyak var. Yani bunları da inceleriz.
şiirde uyak çoğunlukla son hecelerde vardır değil mi?
nlılar, Dedekorkut, Divan-ı Lugat-itTürk'te. Tabii o dönemden çok az eser

tı.. ı Lügat-i Türk çok fazla şiir örnekleri verdi. Örnek cümle alırık yahut 1
dörtlük, 2 tane altı dizelik. Burda da naparık? İncelerik onu. Yani edebi bir
e demektir? "Kültür hem akışkandır hem yapışkandır." Bu bir özdeyiştir.
e şiirin bir adım ötesi değil mi? Dünya Kadınlar Günü derik. Ne olur? "Ha
ünya ha kılsız ağaç" Bu bir özdeyiştir. Kaldı ki şiirleri da yazarık gene
a. Hiç da boş vermedik ya. Bir süre sonra gene şiire döneceğim.
rleme kitabının edebi değerinin olduğunu söylemek mümkün mü?
Türkçe'yi bilmeyen insanlar var ve kitap yazar.
derleme kitabı yazar. Dergilerde yazıları çıkar...
bilimciynan:, sanatçı arasındaki bağlantıları isten sen. Benzerlik ve
ortaya koymak isten. Şimdi o eleştiri metinleri, bir irdeleme. Ve eleştiri;
bir dalı, bir koludur. Hatta bir ders var; Eleştiri Dersi. Tenkit Dersi.
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(Yakın Doğu Üniversitesi) okutulur Tenkit Dersi. Bir da biz
ız metinleri inceleriz, eleştiririz, yorum getiririz. Diğer edebiyat eserleriyle
farklılıklarını ortaya koyarız. Karşılaştırma yaparız. Oranlama

ııkitabı değerli yapar. Öyle mi?

lemecinin ortaya koyduğu eserlerin, halkbilimi ve halk edebiyatı açısından

günümüze ulaşan çok sayıda halk edebiyatı .ürünü var. Bunların
da günümüzde bile bir şaheser olarak görülmektedir. Örneğin Homeros
.uN eyahut bizim diğer Türk Destanları gibi. Hatta Manas gibi. geçmişte

ma karşın günümüzde de çoğalarak yaşamını sürdüren destanlar var. Şimdi
ı:ınları, yaşanan günlük olayları, çağımızdaki olayları şiirleştirerek ana destana
olmasaydı Manas Destanı iki milyon dizeye ulaşmazdı.
yüzyıllarda yazılan kimi eserler klasikleştiği gibi halk
mm halk şiirlerinin içerisinde de klasikleşenler vardır. Bu bağlamda
acı kişi, edebiyat ürünlerinin araştırılıp bulunmasında ve onları analitik
inceleyip yorumlanmasında kafa yormaktadır. Ayrıca günümüz edebiyatı,
edebiyatın üzerine kurulmuştur. Tıpkı günümüzün resim sanatının mağara
e olan ilişkisi gibi. Kaldı ki anonim olan eserlerin kimileri günümüze·bölük
ulaşmıştı. Bir kısım araştırmacının görüşüne göre araştırmacı kişi, oluşan
ı:ırı altta kayıt düşmek kaydıyle kopuklukları doldurabilir. Hiç şüphe yok ki
bir uğraş içerisine girecek olanlar o edebiyat ürününün üretildiği dönemin
mı, yaşama biçimini, insanların dünya görüşlerini ve inançlarını bilmekle
lüdür. Ayrıca kültür, değişebiçimlene yani değişip şekillenerek günümüze
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Halkbilimi Alanındaki Çalışma Yöntemleri ve Araştırmacıda Olması

Birçok halkbilim araştırmacıları gibi Mustafa Gökçeoğlu

da derleme

alarmda pek çok derleme tekniklerinden yararlanmaktadır. Araştırılacak konu
erektiğinde yerinde görüp incelemelerde bulunmaktadır. Bunun yanında
e gelip kaynak veren kişiler de vardır. Gidilecek köyler için arkadaşlarından
ıdık herkesten araç sorununu çözmek için yardım almaktadır. Herkesten farklı
ir yanı ise araştırmalarda kendine özgü metot ve yöntemler icat etmesidir.
ça ilginç yöntemleri mevcuttur. Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü,
~ler ve Yansıma Sesleri Sözlüğü, Manilerimiz ve Telefonun Ucundaki Sevda

ti adlı kitaplarını hazırlarken

sözcükler tek tek küçük kartonlara yazılarak bir

zerine geçirilmiştir. Sonrasında ise bu veriler kitap olarak dizilmiştir. İşte
gibi örnekler aşağıdaki söyleşide yer almaktadır.

k Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 17-07-2007.
derlemecide olması gereken özellikler nelerdir?
a evvel kültür, değişebiçimlene günümüze ulaşır demiştik ya, mesel söz
bir masal; dilden dile aktarılırken kimi zaman eklemeler yapılmaktadır.

·n derlediğim

bir masalda aydınlatma aracı olarak lüks lambası... Masalların
Oysa lüks lambasının geçmişi çok eskilere dayanmamaktadır.
derlediği masalda sonradan yapılmış olan eklemeleri bulup

ve onların yerine gerçeklerini koymakla yükümlüdür. Başka bir deyişle
acı yeterli bilgilerle ve dil değerleriyle donanmış olması gerekmektedir.
Makedonya'da sempozyum vardı. Türk Folklor Kurumu'nun düzenlemiş
sempozyuma Kıbrıs'tan da araştırmacılar katıldılar. Oradaki araştırmacının
J\ılakedon köylüsüne "Size özgü yemek var mıdır?" diye sordu. Tabi bizim
umuzda bile "özgü" sözcüğünün anlamını bilmeyen çok fazla kişi var.
kişilerle sağlam ilişki kurabilmek için herşeyden önce araştırma yapılan
kullanılan dili ve sözcük dağarcığını, söz varlığını ve söz varlığının sırasını,
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sitesini bilmekle yükümlüdür. Bilemezsen karşıdaki kişiyle sağlam bir bağlantı,

I> kurulamaz.

Öyle değil mi? Televizondan izledim bunu. Eralp Adanır'ın

ramında. Belgelenmiştir.
ahın.ut İslamoğlu, Ejdan Sadrazam, Şevket Öznur, Eralp Adanır ve Türk Folklor
tırma Kurumu'nun Başkanı Sayın Nasrattınoğlu.
Araştırmacı, geçmişten günümüze edebiyat sanatındaki ürünlerin geçirmiş
ğu evreleri bilmekle yükümlüdür. Örneğin yıllar önce, Kıbrıs bilmeceleri,
acaları, lugazları ve muammaları kitabını hazırlamıştım. Bu yıl da bu kitabın
letilmiş ikinci cildini bastırdım. Genişletme sırasında bizim bilmecelerimizle
Korkut masalları, Karahanlılar Dönemi şiiri ve Divan-ı Lugat-i uyak yönünden
dikler olduğunun ayırdına vardım. Bilindiği gibi o dönemde üretilen şiirlerdeki
Iar dize başındadır. Bizim bilmecelerimizin de bazılarının uyaklarının dize
da olduğunu farkettim. Ve bilmeceleri iç uyak yani seci ve uyak yönünden
edim. Bilindiği gibi seci; bir tek tümceden oluşan bilmecelerde vardır. Örneğin;
suda, sandal oynar. Cevap; Bişi. Şu da bilinen bir gerçektir; seci, düz yazıda
;/Yaptığım araştırma sonucu çok sayıda seci ve uyak.örneğine rastladım. Eğer bu
bilgim olmasaydı bilmeceleri bu yönüyle inceleyemeyecektim. Doğru değil.mi?
l.ki; bir bildiri dışında bilmeceler uyak yönünden Türkiye dahil hiçbir kitapta

Kıbrıs'ta şimdi şu ana kadar iki tane lugaz bulunmuştur. Bilindiği gibi
zlar; "Ol kimdir" ve "Ol nedir" sözleriyle başlayan manzum bilmecelerdir,
erdir. Ben lugazı araştırmaya başlamadan evvel lugazın tanımını bildiğim için;
rvişname" adlı kitabın derkenarına yazılmış olan kasiyelerden birinin lugaz
ğunu bilmeyecektim. Ve bu lugazı bilmecelerimiz kitabına ekleyemeyecektim.
ıs'taki başka bir kitapta da yine "OL.." diye başlayan bir lugaz vardır ve buna

a,, denmiştir. Mehmet Yaşın

(Bkz. Ek. 16)

da bu şiiri almış ve bu lugazın üstüne

ms şiiri diyerek "Kıbrıs Şiiri" adlı kitapta kıta diye yayınlamıştır. Lugaz; şairlerin
dilerinin ürettikleri bilmecelerdir. Sözlü uyaklıdır. Ama bazıları bütün bilmeceler
diğer anonim halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi her birinin bir yaratıcısı
Jr. Süre zaman içinde yaratıcılar unutulmuştur. Lugazların da yaratıcılarından
tulanlar vardır. Dolayısıyla öteki şiirler gibi bunlar da "Laedri" durumuna
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Şairi belli olmayan şiir durumuna geldi. Hatta şairi bilinen şiirlerin bile
"laedri" gibi söylenir. Örneğin;

"Mal sahibi, mülk sahibi.
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan."

Yunus Emre'nin olan bu dörtlük halkın ağzından hiç düşmez ve kullananların
bu şiirin Yunus Emre'nin olduğunu bilir. Laedri durumuna geldi. Bu
ten yola çıkarsak, bir araştırmacı derlediği ürünün niteliği ve niceliği yanında
el geçmişini de bilmekle yükümlüdür. Yani ben bunu saptamış ve yazmıştım.
s Toplu Masallların; "Ha Babam De Babam" ve "Ay Oğlum Ayan Oğlum"
de belirtmiştin. Birkaç masalın Kıbrıs Rumlarıyla ortak olma olasılığının çok
I{ olduğunu vurgulamıştım. Özellikle bizde var olan "Dirimbo" (Dirimo) adlı
lıı.

bizlere Rumlardan geçmiş olacağı konusunda görüş belirtmiştim. Bu savımı

attığımda Rumlara geliş gidiş yoktu. Gümrük kapıları daha açılmamıştı. Daha
İslamoğlu Dirimo'nun Kıbrıs'ın Baf

yöresinde de anlatıldığını

bir bildiri sundu amma yanlışım yoksa benim yıllarca önce Yapmış
bu saptamadan söz etmedi. Yani; bir eksikliği, boşlukları tamamlama
iin niteliğini bilme, derlenen edebiyat türünün özellikleri ve geçmişle
.tılı olup olmadığı ve kültür ödünçlemesi olup olmadığı ya da bir şairin şiiri
man çokluğunda laetri durumuna gelip gelmediğini saptamak gerekir. Bunları
en bir araştırmacı görevinin üstesinden gelmiş sayılır sanırım.
tırmacı kişinin dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?
bu söylediklerim yanında, araştırmacının gideceği bölgelerdeki insanları iyi
gerekmektedir. Kişi olarak tanıması gerekir. Bir de araştırmada sezgi çok
Başka bir deyişle kime ne soracağını bilmelidir yahut kestirmelidir. Zeytin
armut aramamalıdır. Çünkü araştırmacılığın en güç yanı, araştırmacının
bildiğini bilmemesidir. Sırasında birşeye benzetmediğin öyle kişiler çıkar ki
halkbilimi ürünü bilmektedir. Bu halk bilgilerinin bazılarının söylediği
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anlamını

kişi, 2-3 gün sonra ayırdına

varır. Böylesine

derinlikli

kişiler bizde

ydeyse her bölgede vardır. Bilge, filozoftur.
ademki sanat ve araştırmadan
m edelim. Araştırmalarda
le. araştırmalara
lerini
, yani

kimden

aşmış sözleri;
dünya

deyceğim,

görüşlerine

Gönyeli'de
ıydı.

Özellikle

atasözü,

Sizin,

amacım
hitap

öykülerimde
biçimlerini,

Nedeni

Merkezi'nin

ı. cildinin

çalışmaktı.

için halkımızın

söz başlarını

ya anam .... " gibi

de ulaşmaya

Gençlik

kadar geçtik araştırmayla

kullanmak

örneğin;

söz varlıklarını,

deyim yani formal yapıları

yapardım.

eydin, Tezler Sözler .

yöntemlerine

kaynağa nasıl ulaşırsınız?

başladığımda

saptamaktı.

araştırma

saptamaktı.

dil

"Hele

kullandıkları
Bunun yanında

. İşte o . . gü.nlerd¥ araştırmalarımı

de en iyi tanıdığım
ki o günlerde

kitaplaşmasındaki

sen

k.Jşily[İPde

köylülerim

o> k.ll]]lpanyıının

katkılarından. sonra. araştırma

erini genişletmeye başladım. Köy köy, belde belde dolaştım. Dolaştıkça yeni
lıır yazdım. Yine de zaman buldukça veya konumla ilgili zorunlu olarak belli
mlerde köylere çıkarım. Ama son zamanlarda annesinin babasının adının da
J.ıırda çıkması için bazı bilmececik, atasözü ya da deyim yazıp da bana getirenler
bir tane getirdiler mesela gene.
·gen kişiler mi bu yazıp getirenler?
Şinde'den getirenler var. Çünkü tanındık sonra bu iş kolaylaşır. Örneğin bunun
d1:1.gelip anlatan da var. Örneğin Ali Nesim Hoca, Temroz ( Zeytinlik) ile ilgili
J.eri bana anlatmak istedi: "Anlatırsan sevinirim ama ben belgeciyim. Bugün
ımda ses bandım. Ses bandım yanımda olduğu vakit.ve buna çok sevinirim."
Bir gün saptadık ve o gün ses bandımı da aldım ve anlattığı efsaneleri banda
jk.. Dolayısıyle

ayağına gitmek gereksinimi

kalmadı. Hiç de zor olmadı.

kulda Near East Üniversitesi 'nde kaydettik. Çünkü O da ordadır.
siz araba kullanmazsınız. Kaynaklara ulaşmadıı vasıtayı nasıl sağlarsınız?
arabam yok. Ben köylere arkadaşlarımla gidyrdim. Toptancılarla giderdim.
toptancı arkadaşım var. Toptancı Karpaz'a>giqyq.ek. Beni <111; gideceğim
Köylülerimle

giderim. Onlar da gezer hem il:?eni de derlyı::µy .yc:ı.pıırım.

Aziz Damdelenle

giderdim.

Onun folklorik. eşya ııJmasına yardımcı

de derleme yapardım. Yani benim arabamın.olup olmaması çok sorun
memlekette. Çünkü Kıbrıs'ta çok sayıda araba var. Her yöne giden araba
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arabam olmamasına karşın toplu masalları derlemek için 53
Türk köyüne gittim. 49'undan derleme yaptım. Kasaplardan yararlandım.
arkadaşımın birinin Mağusa'da bir işi var, beni da götürür falan. Herkesten
dım. Kasaplardan mesela deyelim onlar mal almak için köylere giderken.
arkadaşımın <leylim Mağusa'da bir işi var beni Sinde'ye bırakır. Gider işini
Gelir, beni gene Sinde'den alır.
araştırmalar esnasında birçok ilginç olaylar yaşamışsınızdır mutlaka. Bir

karının evine gittik. Resim çekeceğiz. Tabi flaş patladı. Kocakarı başladı
: "İsdemem evimde azina atasınız. Azina, ateş demek. Meıri.ba<tutuşur her
'?,le gittim 1 O asalık film aldım. Şimdi her film 200 asalıktır';Beri2000 asalık
kat fazla. Çok özel film aldım. Yani flaş patlamadan fotoğraf çeken film
arımın verdiğim örnekler Kıbrıs araştırması için örnektir.
konudaki araştırmaydı bu?
arla ilgili. Uşkurların fotoğrafları.Daha yayınlamadım onları.
başka. Bir hayle kişi çekmek ister beniırr fotoğrafları..Mesela sandıkların
annı Mağusa' dan sigorta şirketi olan Ersan Dağlı çektiydi. A.ma benim
marka var. Büyük. Tabi şimdi onlar eski model oldu. İstediğin noktaya
ayadan. Zoom gider gelir, mercek büyür, küçülür, ışığı ayarlar "şak" diye
s çıkararak çeker. Şimdi küçücük makinalar var. Hafızası daha geniş.
i hızınan ilerler. Bir video kamera almak isterim. Ses bandı kullandım

şu noktada kalmıştık. Araştırmaları toparladıktan sonra kimler size
lur demiştik...
iv ilk zamanlar kızım küçükken araştırmaların bantlarını ben çözerdim.
rt önce oturur, o gün için yaptığımız konuşmayı canlı,· gözümün önünde

rırdım. Söyleşileri canlı gözümün önüne getirirdim. Bu· ön hazırlıktı.
da bandın çözeceğim bölümünü 2-3 kez dinlerdim. Böylece anlatılan aşağı
aşıynan sonu canlanırdı. Bu işler bittikten sonra da.bandı<\1-2 cümlelik
sonra durdururdum. Durdurma sırasında dinlediklerimi yazıya dökerdim.
l<ullandığımız bantlar

gelişmiş

değillerdi. Dolayısıyla

tekrar bandı

126

şıtırdığımızda, hızlanana kadar bir iki kelime söylenmezdi. Onun için tekrar
ık geri alıp tekrar dinlerdim. Sürekli iki ciimlesini yazıya döküp tekrar azıcık
lırdım. Tekrar çalıştırırdım. Böyle bir bandı, yarım saatlik bir bandı 2-3 saatte
rdim. Kulağımın birinin da çok eskiden .b.eri işitmemesi belki de bu işin
asının temel nedenidir.
Kızım büyüdükten sonra bantları o çözmeye>başladı. Çözdükten sonra bandı
tinleri getirdiğinde ben dinlengin olduğum bir zamanda hem bandı dinler hem
zılanları eksik yazılmışsa tamamlardım. Yııhu(.ç9cµğµrıpilemediği sözcükler
Bu sözcükleri saptayıp oraları ben birkaç kez daha dinlerdim. Çünkü kimi
kişinin sözcük dağarcığında pek fazla Arapça ve . Fıırs.çıı sözcükler ve
alar yani terkipler olurdu. Onları ben tekrar çözerdim. Arapça, ''terk:jp'' deriz
maya. Kızım, böyle çözemediği kısımlar olduğunda yazdığı metne ya "nokta
" koyar veya "boşluk" bırakırdı.
erhangi bir zorlukla karşılaştınız mı bu derleme esnasında?
asalları derlerken Ayşe adlı Değirmenlikli bir nene vardı ve Gönyeli'deki
yanına geldi. Bu nenenin hafızası çok güçlüydü. Ben ona yavaş yavaş anlat
O da yavaş yavaş anlatırdı ve masalı bir yandan kalemle yazıya dökerdim bir
da belgeci olduğum için sesleri banda alırdım. Ama pazı Jaynak: . kişilerin
ı kestiğimiz vakit anlatacakları konuyu veya nerde . kaldıklarını; unuturlardı.
a bazı kaynak kişiler çok unutkan olurlardı. Başta.anlatacağı.J.s9ııuyu. anlatmaya
urdu, Masalın sonuna doğru "Ha baş tarafta bu . da . vardı veya bunu bunu
ıtıydı" derdi ve hem masalın sonunu hem başını birlik:teatılııtırdı. Onu artık biz en
eklerdik. Ama en kötü olay da; bildiği masalı ıııılı:ttII1ııyıı başlar ve sonunu
emez unutur. Böyleleri de var. Çok sayıda yarıIIl. masııLvar. Onları bıraktım
a, günün birinde en azından masal olmasa bilet•P k:aynak kişinin masalı
atırkenki fonetik özelliklerinden yararlanabilirim diye. Bantları da silmedim.
ü

bilindiği gibi Kıbrıs'ta birden fazla ağız mevcuttur. Bölgeler arasında vurgu

lılıkları olduğu gibi söz farklılıkları da var. örııeğin Gömeç'e gidersiniz;
nmak" yerine "Buymak" sözünü kullanır. Diğer Kıbrıs yerlerine gittiğinizde
ani bitkinin göbeği "gavulla"dır, Çatoz'da ise "göbelek'fir. Yani dolayısıyla
ştırmacı kişi gittiği bölgenin dil özelliğini bilmekle yükümlüdür. Örneğin Kıbrıs
µ-kü "- mi" soru ekini pek kullanmaz. Bunun yerine son heceyi uzatıp sesi
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ltirler. "Vereceen" gibi. Hemen Gönyeli'nin dibinde olan Kanlıköy yerlileri
rfümcelerin son hecelerini uzatarak konuşurlar. Ve bu uzatmanın soruyla bir
iycktur. Bu uzatma; bölgesel fonetik bir özelliktir. Eğer bu özelliği bilmezsek,
köy insanının kullandığı her tümcenin sonuna soru işareti koymak gerekir. Yani
genin özelliğini bilmek gerekir.
nttan toparladığınız metinler sonra hangi işlemden geçer?
pladığım metinleri:
Eğer fonetik bir çalışma yapacaksam olduğUgibibırakırım. Hatta özel vurgu
işaretleri kullanarak bırakırım.
- Bilindiği gibi çocuklarımız yıllarca Kırmızı Başlıklı Kız, Pirıokyo, Sinderella
gibi batı kaynaklı masallar okudular. Oysa bizim de iyiyi.'güzeli, erdemi, etik
değerleri ortaya koyan evrensel nitelikli çok sayıda masallarımız Var. Bu
kadar çok masalımız olmasına karşın çocuklarımızın yalnızca batılı kaynaklı
masallar okuması beni çok üzerdi. Eğer derlediğim masalsa bunları standart
yani ölçünlü biçimde yazardım. En azından ara ara devrik cümleler günümüz
yazınında olduğu için serpiştirirdim. Ama sözcüklerdeki ses değişimini
biçime dönüştürürdüm. Örneğin kaynak kişim "gazan" demişse ben
"kazan" biçiminde yazardım. Yalıut özel ve cins isim' olarak çok
"Meyrem - Meryem,

Devriş - Derviş,

Kirbit ./ Kibrit"

sözcüklerindeki değişmeleri, türemeleri değiştirirdim. Örıieğin; ''Raf- İraf,
Leğen - İleğen " gibi. Çünkü bunları yapma amacım da; yazdığım kitaplarla
okul arasındaki birlikteliği sağlamaktı. Okullardaki nıüfredat ölçünlü Türkçe
üzerine kurulmuş olduğundan ben de bu · amaca·.. yönelik olarak yazdığım
kitaplarda doğal olarak ölçünlü Türkçe kullandım. Böylesi çalışmalar sonucu
çıkan; "Cihan Şalı, Bir Varmış İki Yokmuş, Toplu.Masallar; Ha Babam De
Babam ve Ay Oğlum Ayan Oğlum" gibi masal kitapları okuyucuları ve
çocuklarla buluşmuş oldu.
vııc;ul\.

özellikli eserlere örnek; Bilmeceler, Tekerlemeler, Maniler verilebilir.

.uc;ııc;ıı.ıc: çalışmalarında

herhangi bir eksiklik veya beğenmediğiniz birşey oldu
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en büyük eksikliğim derlemeler sırasında ne yazık ki görüntülü bir
a yapamamış olmamdır. Oysa Kıbrıs Türk insanının vücut dili çok zengindir.
ımız diliyle konuştuğundan da fazlasını beden diliyle konuşur. Öyle kişiler
ki, bir konu açıp anlatmaya başladığında karşısındaki bıkıp kaçmaması için
bir yanından tutup konuşanlar bile var..• Özellikle abartılı mimikler, el kol
tleri söylenene koşut olarak çok fazla var. Böyle bir durumla karşılaştığında
imli kişi, doğruya hile yapıldığını öğrenmiş olur.. Ve böyle kişilerden özellikle
ilgili konularda araştırma yapmaktan vazgeçen.Kendi. kendini öven kaynak
söylediklerinin araştırmacı tarafından kanıtlanamayacağını bildiğinden yahut
inden söylediklerini abarttıkça abartır. Çünkü sen ısbat edemen.Sahibi kimdir?
etlik Ahmet Efendi. Hade bul rahmetliyi. Karşındaki küçücük kişi kendini
da devmiş gibi anlatır. Bir de ırası yani karakteri gereği her konuyu önemli
olmasın vücut dilini çok hareketlendirerek anlatanlar var. Bunları da az önce
"rim örnekten ayırmak gerekir. Adam var böyle anlatır. Mesela çocukların
isi şarkıcı Barış Manço. Hem şarkılarında hem günlük hayatında da öyleydi.
var giden iskeletinan konuşur. Hiç hareket etmeden. "Mır mır mır" anlatır hiç
amadan. Uslu çocuk gibi oturur. Bunları bakarkenden bilmek lazım. Bunları
•W)'

ekten amacım şu; insan biraz Kıbrıs insanını ve konuştuğu kişiyi tanımak
.cl.adır. Onun psikolojisini, ırasını (karakterini), sosyal yapısını bilmek lazım
ini? Mesela giderdim. Benim ilk önce kaynak kişiyle konuşmak, hoş beş etmek
ır. Bir araştırmacı gittiğinde pat diye giremez hop diye. Nasıl ki sporcu ısınma
ti yapar, kaynak kişiyle iyi iletişim kurabilmek için; "Selam" der "Sabah" der.
dır, herşey. Bir araştırmacım vardı her gittiğimde, işte nasıl öksüz kaldı, onu
esleme verdiler, nasıl yemek yellerdi, onlar neler yellerdi da kendisine zeytin
erdi vesaire... Ayrıca giderken ufak tefek birşeyler götürme. Bir keresinde şeker
ma bir kilo baklava götürdüm.
ld kaynak kişilerle bağlantıyı nasıl kurardınız?
rkaynak kişiyle ilişkiye girip onun bildiklerinden yararlanmanın çeşitli yol ve
inleri var. Bir köye araştırmaya gitmeden önce o köyde dostum varsa selam
dım .. Doğal olarak dostum beni o gideceğim adama ballandıra ballandıra
rdı. Özelliklerimi sayar dökerdi. Daha sonra arkadaşım vasıtasıyla bir buluşma
ayarlanırdı. Giderken de elim boş gitmezdim tabi. Yol masraflardır, ufak tefek
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.. üz hediyelerdir. Bu küçük küçük şeyler biraraya geldiğinde da çok olur.
gerçekte 'tavşan nisap.' Kimse ne etimi yesin, ne da ben etini yeyim.
ağım kişi erkekse bir paket sigara, baklava, kuru pasta gibi yiyecek alırdım.
amlar baklavayı çok sever. Götürüp onu hediye ederdim. Bazılarına da üç
ş para verirdim. Hatta bir keresinde büyük bir hata işlemiştim. Yolda bir kilo
aldım adama götürdüm. Adam yalnız yaşardı ve şeker hastası olduğunu
n öğrendim. Kaynak kişim kadınsa yanımda bir yemeni, bir baş örtüsü
hk) götürürdüm. Namazlıkta iğne işi, yemeni oyasındaki gibi uçta değildir.
:lığı annına(alın) bağladığında işi annında bant gibi görünür. Sonuçta olay her
bu düşündüğüm gibi gelişmezdi. Örneğin Elye'de "Özakdenizli" soyadında
ak kişim vardı. Akdenizli'dir esas. Elye'ye iç güveyisi gitti. O devirde herkes
,•Adamın koyunları vardı. Koyun 1.5 kuruştu. Para etmezdi koyun, hellim.
herkesin vardı. Evine gittiğimde bana zornan yemek yedirir. Hemen badadez
gavurttururdu. Karpuz gordu önüme. Onları yemezsam da bana anlatmazdı.

çam, dikkatimi çekti cebinde küçük karton parçaları bulunur. Devamlı biriyle
urken not aldığını görürüm. Bunun nedeni nedir?
24 saatlik yaşama biçimidir derleme. Ve asla kesinti.olmamalı derlemede.
ıyle her işittiğimi yazarım. Aklımda olanı yazarım.Başka türlü olmaz bu iş.
flŞtırmayaçıktığımda kaynak kişilerimin anlattıkları, bildikleri-ilieda benim o
ştediğimle örtüşecek değildi. Örneğin masal istersem o gün da bilmez, maniyi
çeyi sorardım. Bantları çözdükten sonra derlediklerimin tümünü, türlerine göre
osyalara kordum. Bu dosyaları arada bir ellerdim. Ve hangisi kitap formatına
se o dosyayla ilgili son bir araştırma daha yaparım ve onu kitaplaştırırım.
ap formatı demekle; verilerin çokluğunu, miktarım mrkastediyorsun?
et, çokluk, miktar anlamında. Mesela Fıkralar. Tezler Sözler' den sonra onu
ydım. İşte epey derledim birşeyler daha amma azdı. Gittim daha buldum ve onu
.p olarak yazdım.
şma yöntemlerinizi biraz daha açar mısınız? Derlediniz, bantlarınızı çözdünüz.
sonraki aşama ne olur?
(taplarımla ilgili olan yeni konular bulduğumda bunların ikinci versiyonlarını
için dosyalarım vardır. Onlara koyarım. Genişletilmiş baskı yapmak için işte
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meğin geçenlerde 'Bilmeceler'in genişletilmiş baskısı çıktı. Galiba birincisi 130
ayfaydı ikincisi 238 sayfa olarak çıktı. Ayni biçimde 'Kıbrıs Türk Atasözleri ve
eyimler Sözlüğü' ilk basıldığında 232 artı 2 sayfaydı, son galiba 427 sayfa artı 2
ayfa oldu. Yani iki misline çıktı. Her genişlediğinde iki katı olarak çıkar. Şimdi da
aha fazla, basılmış olan kitapların dosyalarına, 2. baskılarına veya 3. baskılarına
klemek için yeni dosyalar hazırladım. İşin ilginç tarafı, 427 sayfa olan 'Atasözleri
eDeyimler'e çok fazla yeni atasözü ve deyim ekledim. Bu sefer bunlar da eklenirsa,
00- 700 sayfa belki da daha fazla olacak. Çünkü insan kendi kendini bu işe ayarlar
ık. Artık insanları sürekli gözlem altında tutar. Yani şöyle <leylim; bir kağıt
rçasını kayıcık yaptın, akan suya kodun. Günlük hayatta insanlar suynan akar
itler. Halbuki biz, suyun kenarında durup suyun içinde geçen herşeyi gözlemek
rundayık. Sadece kayığı değil. Ve devamlı biz, insanın ağzından çıkan sözleri
eyahut verilen, yapılan konuşmalarda geçen önemli doneleri yakaladık mı onun
:Zerine giden. Çünkü bir araştırmacının - bu söyleyceğim çok önemlidir - en büyük
çmazı karşısındakinin ne bildiğini bilmemektir. Yani ancak insanları tanıdık sonra,
ç aşağı beş yukarı insanların ne söyleyeceğini bilir. Veyahut ne söylemeyeceğini
'lir. Örneğin Behiç Doktor hanımını vurdu, halk bir türkü yaktı ve Behiç Doktor'un
deşi çarşı ağasıdır. Lefkoşa'nın en büyük güçlerinden otoritelerinden biridir. Ve
endisi yasakladı o türküyü Lefkoşa' da söylenmesin veya kimisi da oiiun-hatmna
ylemedi. Ve ben ancak Behiç Doktor'un türküsünüGönyeli:dederledim. Destanını

a

Aynalı'dan derledim. Demek ki çarşı ağası Ahmet Ağa'nın, Gönyeli'de etkisi

ôk, Çünkü Gönyeli'de çarşı yok, esnaf yok, ticaretinan uğraşan insan yok. Burda

rledim ben. Hatta Gönyeli'de derlediğimi söylediğimde Harid Abi, Harid Fedai
i; "Ben onu derledim." "Ne derledin?" "Destan derledim." Dedim; "Yook, bu
küdür." "Nasıldır?" "Dedim, tamam. Bu sefer geldiğimde getiririm sana bandı."
Idım, götürdüm. Dinledi. "Çok ilginç" dedi bana o devirde. Ve ben onu notaya
ıktürdüm daha sonra, bir kitapta yayınladım. Dolayısıyla ya da zaman aşımı. Eh, O
öldü, asıldı, kardaşı da öldü ama halkın hafızasına, belleğine yerleşmişse günün
'rinde ortaya çıkar. Yani zeytin gibi. Kuru kuru kalır köküne. Başka yerden getirin
eıı:1 O sene 15 sene kalır. Siner galır. Bakan ansızdan şartlar uygun geldiğinde filiz
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Hocam, burada etrafta bir sürü sıralı, sırasız yerde tavanda her tarafta
lınlı kartoncuklar var. Bunlar ne işe yarar? Bize bunlardan da söz etsen...
edebiyatının çeşitli türleri ile ilgili kitabım var. Ayni şekilde dil ile ilgili
alar da yapmaktayım. Dil ile ilgili araştırmalarda abecesel sıraya konması
Ier olduğunda verilerimi fişler üzerine incelerim. Örneğin; "Telefonun
ki Sevda Sözleri, Maniler, Bilmeceler, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler
i.i} İkilemeler ve Yansıma Sesleri Sözlüğü'' gibi kitap çalışmalarımı yaparken
i abecesel sıraya koymak için ilk önce fişler üzerine yazarım. Daha sonra

tin tümü biraraya getirilir ve abeceye göre ayrılır. l-Ier harf da yine kendi
g.e abecesel sırayı oluşturacak biçimde dizilir.. Bütümfışlerimialdım, "A'ları
dizdim, "B" ile başlayanları bir yere, 'C' ile başlayanları ayrı bir yere. Bütün
i> aldım, 'A' ile 'B' ile olanları ayrı ayrı kümeler yaptım. Daha soma 'A' ile
sözcükleri de kendi içerisinde abecesel sıraya tuttum. Sonuçta hepsini iplere
rneğin, manileri kendi içerisinde abecesel sıraya koymanın iki yöntemi
imi araştırmacılar maninin ilk dizesinin ilk sözcüğüne göre dizerler. Bense,
yaklı olan 3. dizenin ilk sözcüğünün harfine göre sıraladım. Misal; "Dert erdimi - derdini."
öntem kullanılıyor mu? Bilimsel mi?

i.ye'de örneği var. Bu da bilimseldir. Ben kendim Amerika'yı keşfetmedim.
birşey söyleyim, kendi keşfettiklerin de var. Teldeki kuşcııklan Yani şu telin
dizili duran fişler. Çok ilginç. Bize bunu da anlatır-mısın?
kelimelerin kartoncukları hep durur. Yerde atılan çok fazla fış olduğunu
Doğrudur. Ben çok unutkanım. Disleksiyim. Daha önce yazdıklarımı
dan aynisini bir kez daha yazarım. Böyle yazdığım.çok olur. Sonuç olarak
. etik sıralama yapıldığında çift olanlar otomatik olaral« ortaya çıkar. Hele
azırm kapsamlı olduğunda ve yazma süreci çok uzadığında çift değil üç dört
olduklarım vardır. Ve bunu nerden biliyorsun dersan, kitap yazıldıktan
çiftlerle ben oynarım boş kaldığım günlerde. Birkaç kere yazdığımı buldum
Yani disleksi olmasam ne kadar çok şey üretirdim kim bilir...
üretim yeter. Tekeline alırsın sonra herşeyi. Bu ipte dizili olanlar ne olur
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B1u dizilileri kızım yazar. Bilgisayarda. Başına girişini yazan. Kapak koyan. Kitap
zır, Sıcaklarda bunalırım. Vantilatör koyamam kireçler kemiklerimde ağrır. Klima
yamam etkiler... İşte böyle idare etmeye çalışırım.
Genişletilmiş ikinci cilde Edebiyat tarihiyle uğraşan öğrenciler gelirler, bu
kartları isterler. Vermedim kimseye. Öyle dururlar. Bu da - bir fiş destesini
- çıkan bilmecelerin 2. cildine eklediklerimdir bunlar.
Atasözler ve Deyimler kitabını da öyle hazırladınız galiba değil mi?
Ya, kitabı da söylemedim. Atasözleri ve Deyimleri seninle kağıda yazardık. Bu
fer noldu bilir min? Alfabetik istediler. Biz ilk yapamadık çok paraydı. Yapılmadı.
aktiloya çekildi. Kızım daktiloya çekilmişleri hep tuttu makasnan kesti. Atasözleri
azanına atasözlerini, deyimler kazanına da deyim kağıtçıklarını attı. Sonra tuttu, 'A'
harfiynan başlayanları ve neticede topladı bir yere. Tekrar bu sefer 'A'ları sistematik
aptı ve yapıştırdı. Ondan sonra bilgisayarın iki tuşla yapacağı iş için biz günlerle
ğraştık. Şimdi ben bilgisayarı disleksi olduğum için harfin yerini ezberleyemem.
arfi ararkan bu sefer kafamın içindekini, düşüncemi unuturum. Güzel bir tanım
bulduğumda hemen yazarım. Daima insanın ilk bulduğu tanım, en güzel tanımdır.
,Jha uzun bir yöntem ama kendi kendime bir çare buldum. İki kere yazmışım üç
!,

kere önemli değil. Ama zaman kaybı mı, zaman kaybı.
S: Peki bu verileri toplayıp, kitap haline getirince finans olayını nasıl çözersin?
C: Sıkıntım bazı sene olur. Arkadaşlarım sponsor bulur. Mesela geçen sene sponsor
bulunamadı. Kitap kaldı bu seneye. "Takmaadları ve UnvanlarSözlüğü," Gönyeli
Belediyesi karar aldı bu sene kitabı bastıracak. İçi bu sefer 80 gramlık kağıtla
basılmıyor. Bu bir sözlüktür. İtinalı malzeme kullanılması-gerekir. Ama olanaklar bu
kadar. Bazı sene bol sponsor bulurum, bazı sene bulamam; Mesela sen daha iyi
hatırlan. Tezler Sözler'in 1. cildi yayınlandıydı 88'de. Atasözleri ve Deyimler da
1991 'de. Gittiler, sponsor buldular bana.
S: Bir yılını alır mı mesela bir kitap hazırlamak?
C: Derleyeceğin konu ama yalnız şunu söyleyeyim biraz önce de söyledim sana
kendiliğinden dosyalar, maniler, deyimler hazır olur. Çünkü kafandaki araştırmak
istediğin malzemeyi bulman, başka malzeme bulun. Çünkü sen bir çiftçi değilsin. Bu
tarlaya arpa ekeyim, arpa bulayım veya buğday ekeyim buğday, filan. Yo, herşeyi
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ik biz sırasında. İstediğin konu, o günlerde araştırdığın konu değil de 1 O tane
nlatmış olabilir adam sana ya da 20 tane mani söylemiş olabilir.
'

~ibazen iki senede çıkar bir kitap. Bazen de bir senede çıkabilir.
ağı yukarı ilk kitabım 85'te yayınlandı. Şimdi 2007. 22 senede; her sene her
bir kitap veya 2 kitap çıkmıştır zaten. Genişletilmişleri veya 2. baskıları bir

vletin katkısı var mı sana?
vlet katkısı; devlet 30 kitap alırdı benden, bu sefer 20-25 aldı.
Nlet,kitaplarınızdan hiç basmadı mı?
k-bir kitap verdim. Devlete özellikle borçlu kalmak istemedim, Ben uzun sene
lif yaşadım. Onun da etkisi olabilir. Ben şimdi DeğerlendirmeKurulu'.ndayım.
nedir ve ben bir kitabım basılsın demedim. Bu Kurul, Eğitim Bakanlığı Kültür
si Müdürlüğü'ne bağlı kurul. 1994'te ben danışman olarak atandıydım oraya.
ır Sanat Danışmanı, para almadan. Geçenlerde seçim oldu gene ve beni oraya
ular. Değerlendirme Kurulu var. Kime ne para vereceyik. 250 milyar. Hangi
or ya da tiyatro grubuna ne kadar katkı yapacağız filan. Veya hangi etkinliğe
gereç kitap alınacak şu bu. Ben bu kurula da hiçbir kitap getirmedim.
evletin sana destek vermediği konusunda bir şikayetiniz var mı?
imdi şöyle birşey söyleyim. Atatürk Kültür Merkezi'nde millet sergi açtığında,
iyi açan ki genelde başbakan olur orda ya cumhurbaşkanı ya meclis başkanı, bir
qsunu alır. Bildiğiniz gibi günümüzde bir tablo milyarlarla ölçülür. Buna karşılık
yazarın kitabı çıktığında, kütüphaneye 20 tane kitap, 1 O yahut 5 tane da
akanlığa kitap alınır. Gerçi son senelerde cumhurbaşkanı ve meclis başkanı kitap
ya başladılar amma bu yeni birşeydir. Halbuki yıllarca bizden 10 tane veya 20
kitap aldılar bu işi kapattılar. Halbuki bir ressama sergiaçtığında milyarlarla lira
iğinde ... Bizde bir kitap 1 O milyonluk kitaptan 20 .tane aldığında 200 milyon.
i-bir denge yoktu. Şimdi millet AKM'de (Atatürk Kültüg.Merkezi) tablosu alınır
açar sergiyi. AKM' de kuyruğa girer. Sayın Denktaş; mµhalif de olsa munafık da
ir kurdeleyi keser ve muhakkak bir resim alırdı. Devletten tek şikayetim var.
aliye·'Bakanı'ndan. Ben kitap satarım diye gelir formaları gelir bana her sene da
durmam. Bir şair bir top kağıt kor önüne yaza yaza, düzelte düzelte bir kitap
Halbuki bir araştırmacı, bizim araştırmalarda öyle mi? Hele ben artık gocadım.
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çözdürmedir, kövlere gitmedir... Hele bir öğrencim vardı çok yoksul,
ım kendini, bir kız. Ve ses bantlarını para ile çözdürürdüm kendine. Çok da
luydu para almazdı, kabul etmezdi. Beş tane kız kardeş hepsi okur. Baba yok.
orfoluydu. Anası bahçalarda işlerdi. Cemile yardımı da alırdı. Ve ben ona ses
larımı paraynan çözdürürdüm,

Sivil Toplum Örgütleriyle Olan İlişkileri:
Mustafa Gökçeoğlu, üniversite eğitimini tamamlayıp Kıbrıs'a geldikten sonra
e işsiz kalmıştır. Bu süreç içerisinde İşsizler Cemiyeti'ni kurmuştur. Daha
da birçok kültür sanat örgütünde aktif biçimde görev almıştır. Aşağıdaki
içeriği Mustafa Gökçeoğlu'nun yer aldığı sivil toplum örgütleri ve
ki çalışmalarını kapsamaktadır.

ak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 11-7-2007.

I<.ıbrıs'ta katıldığın örgütler nelerdir?
:tEvvela Sanatçı ve Yazarlar Birliği'ni kurduk önce. EikretI)~m.irağ}ınbaşkan
benim de Yönetim Kurulu'nda olduğum bir dernek.
bu sanatsal anlamda bir örgüt. İlk dernek yanıl1111yorsam İşsizler

Evet İşsizler Cemiyeti. Barış Derneği'nin sekret~rliğini>yaptım sonra da.
ova'ya davet oldum gittim, toplantıya katıldım· Barış>Derneği'ni temsilen.
Başkan ve Genel Sekreter davet olundu. "Warld.Reace .. .<Borincil" "Dünya Barış
.yi'ne" katıldık biz. Sonra Gönyeli Futbol Kulübü'ndeşgenel, sekreterlik yaptım.
sekreterdim. Kulüpte tabii, biraz ağzım laf yapardı-diye beni Federasyon
urulu'na gönderdilerdi. Tüzük değişikliği, şu bu. Onlara hep giderdik. Şimdi
değilim. Hiçbirşey kalmadı o günlerden. Ondan sonra Çağdaş Yazarlar
kurdum. "Kadavrası bendedir." "Karar Defteri" bendedir. Kurucuları;

135

Demirağ, Aşık Mene, Filiz Naldöven, Mustafa Gökçeoğlu, Yusuf Karşılı,
Maarif Özel Kalem Müdürü' dür. Bu kadardık.
v.ctguct:;;

Yazarlar Birliği'nde kalmıştık geçen seferki görüşmemizde. Bize, Çağdaş

arlar Birliği'nden söz eder misin?
ıbrıs'ta o devirde sanat kurulu oluşturmak için karar alındı. Örgütler toplantılara
.r temsilci gönderdi. Biz Çağdaş Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu olarak Hikmet
•fi Mapolar'ı (Bkz. Ek.17 ) destekleme kararı aldık. Son toplantıya örgüt temsilcisi
k Fikret Demirağ gitti. Alınmış karar olmasına karşını insiyatif kullandı ve
oşa Belediye Tiyatrosu başkanı Yaşar Ersoy'u · destekledie-Bu' yüzden örgütte
şmalar çıktı. O günlerde Fikret Demirağ, Bekir Azgın'ı da Çağdaş Yazarlar
iği'ne üye yapmak istedi. Oysa bizim tüzüğümüze göre yayınlanmış bir kitabı,
Sergisi, bir performansı olması gerekirdi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlar
iyi desteklemedi. Oylama sonucunda Fikret Demirağ; "Bundan böyle artık
im: evimde toplanmayacaksınız." dedi. Bu son toplantıya ben gitmemiştim.
ydim. Filiz Naldöven, Yusuf Karşılı, karar defterini alıp benim eve geldiler. O
den sonra da artık örgüt, Çağdaş Yazarlar Birliği bir daha toplanamadı.
elsi, Çağdaş Yazarlar Birliği'ni kapattınız. Başka, sanat örgütü. kurmadınız mı
sen başka örgütte yer almadın mı?
günlerde bir de Özker Yaşın'ın başkanı olduğu Edebiyatçılar Birliği vardı.
iğim kadarıyla Oktay Öksüzoğlu, Harid Fedai ve diğerleri ordaydı.'O günlerden
Edebiyatçılar Birliği, edebiyat alanında tek örgüt olarak kaldı. Ali Nesim
nlığında. Aradan yıllar geçti. Bu sefer yeni örgütkurmak için Has-Der Ayluka
esi'nde toplandık. Anımsadığım kadarıyla Neşe YaşıncPikretDemirağ, Feriha

k, Tamer Öncül, Mustafa Gökçeoğlu, Neriman .Cahit, Filiz Naldöven vardı. İlk
derneğin adı tartışıldı. "Sanatçı ve Yazarlar Birliğiöidiş'Ama önce 'sanatçı' mı

n 'yazarlar' mı. Ben; "sanatçı" önce olsun dedim. Neşe Yaşın da ayni şeyi
du. Neticede, "Sanatçı ve Yazarlar Birliği" oldu: Başkanı da Haşmet Gürkan
Ek.18)

oldu. Haşmet Gürkan 2 yıl yaptı. Onun ölümüyle tekrar toplandık.

man Cahit, Filiz Naldöven, Feriha Altıok, benim başkan olmamda ısrar etti.
"yapıldı, başka aday yoku. Bana karşı biri çıkmadı. Ben başkan oldum. Netice,
em yaptım. Yönetim Kurulu oluştu. Haşmet Ahi zamanında Rum Yazarlar
ile Türk Yazarlar Birliği zaman zaman birlikte olurdu. Toplanma değil, çünkü
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a geniş kapsamlı. Bir iki toplantıdan soma bu işin böyle yürümeyeceğine
(hm. Çünkü komşuculuk oynar gibiydik. Biz onlara gider, onlar bize gelir...
rın bize gelmesinden bir gece evvel, bu işin bir kurala bağlanması gerektiğini
düm, Kafamın içinde bir deklarasyon canlandırdım. Ertesi gün saat 10.00'da
Yazarlar Birliği'ni kapıdan (Ledra Palace Kapısı) aldık. KTÖS'e (Kıbrıs Türk
tmenler Sendikası) götürdük. Toplantı yerimiz oradaydı. Gelenek gereği Rumlar
tarafa geldiğinde ilk önce Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği konuşur soma Rum
Birliği Başkanı konuşur. Hristos Hacıpapas. Yine başkandır. Kalktım
ve deklarasyondan söz ettim. "Hani?"

dediler bana, "nerdedir

asyon?" Kafamı gösterdim; "kafamda" dedim. Soma kafamdaki düşünceyi
ktan soma görüşlerini sordum. Kabul ettiler. Bu kez de düşüncelerimi
lere döktük. Benim söylediklerimi önce Türkçe yazdılar. Neşe (Neşe Yaşın de İngilizce' sine çevirdi. Kabul olundu. Sonunda ilk maddelerin biri hiç
am; bir şiir şöleni. İlk madde; her iki toplum da birbirinden ayrı kaldı ve
ini daha iyi tanıması gerekir. İkincisi; bir şiir şöleni düzenlemek. O da şöyle
tı. Her iki örgüt de seçtiği şairlerin şiirlerini karşı tarafa gönderecek ve bunlar
enin diline çevrilecek. Daha soma da ara bölgede, Ledra Palace'ta şiir şöleni
leştirilecek. Önce şiirin yazarı şair, şiirini kendi okuyaçalc, Arqıı:ı<ian <:la. o
çevirisini diğer toplumdan bir kişi okuyacak. Benim, Rum Devlet
oları'ndan bir kadın tercüme etti. İlk Ledra Palace'ta şiir şöleni oldu. Ardından
a Ebohi'de (Bkz. Ek.19) basılınca, Mağusa Kapısı'nda Galası oldu derginin. İlk
~ yer alan Türk şairler; Mustafa Gökçeoğlu,İbrahim Aziz, Kutlu Adalı, Neşe
, Nevzat Yalçın, Neriman Cahit, Ümit İnatçı, ve MehnıetYaşın. Mehmet Yaşın
dı ama dergide şiiri çıktı. Neyse bu sefer galada. ben .kalktım bir konuşma
. Urumoğlu konuştu. Bu sefer ben kalktım .. konuştum. Urumoğlu (Rum)
ştu. İbrahim Aziz çeviri yaptı. Orda bütün Avrupa ülkelerinin bir haylesinin,
s-,

'nm, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın kültürat~şeleri vardı. Gece yemeğe
• Orda Fransız Kültür Ateşesi Bayan Anne, <öneri yaptı; daha evvel
Tunuslu ve Fransız şairler ortak bir şiir antolojisi hazırlamışlar o
lerde. Aynı biçimde bize de, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Fransız
oluşan bir antoloji hazırlansın dedi. Biz Yönetim Kurulu'na götürdük.
ettik. Şiir ve şairleri seçme kaldı. Bu arada kişisel nedenlerden dolayı ben
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ayrıldım. İstifa ettim üyelikten. Ama bilmezler bunlar. Ben bunu postaynan
lladım, seçime da gitmedim. Ayni zamanda da Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin
mı olan "Pygmalion" sanat dergisinin yayın kurulundan da istifa ettim.
ygmalion'dan bahsedelim biraz da. Kıbrıs Türk Toplumu için önemi nedir?
i1Pygmalion"

o dönemde önemli dendi. 3-5 sayı çıktı ben varken. Belki de 6-7

, hatırlamam. Halbuki meşhur İngiliz tiyatro yazarı Bernard Show'un Pygmalion
bir da oyunu var. Çok meşhur. Ondan sonra öğrendim ben.

Aldığı Ödüller:
Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs halkbilimine ve Kıbrıs Türk dil: değerlerine
ınış olduğu katkılarından dolayı pek çok kez ödüllendirilmiştir. Bu bölümde,
tşolduğu ödüller yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere iki ana başlık altında
ış ve ödüllerle ilgili kısa bilgi verilmiştir.

içinde almış olduğu ödüller ve ödülü veren kurumlarla. ilgili bilgiler

Lefkoşa Türk Belediyesi Öykü Yarışması Ödülü:
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 1983 yılının Haziran ayında düzenlediği Öykü
ikincilik ödülü kazanmıştır. Bu yarışmaya iki öykü ile katılmıştır. Biri
diğer ise Beklenmeyen Konuklar'dır. Dulun Oğlu adlı öyküsü ikincilik
e layık görülmüştür. Öykü Yarışması ödülü yazar için önemli bir ödüldür. M.
oğlu bu öykülerle ilk kez yazın yaşamına adın atmış oldu. Bunun yanında bir
ünün ödülle sonuçlanması kendisini yüreklendiren bir olaydır. (Bkz. Ek.20.)
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Türk Bankası Kültür Sanat Ödülü:
Türk Bankası'nın sanatı ve sanatçıyı teşvik etmek amacıyla her yıl vermiş
duğu Kültür Sanat Ödülü vardır. 1991 yılında ise bu ödül Mustafa Gökçeoğlu'na

@rilmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı sanatçı, 1991 yılında aldığı bu ödülü 2005
ında geri vermiştir.

Gençlik Merkezi Halkbilim Hizmet Ödülü:
1986 yılında kurulan Gençlik Merkezi, kültürel çalışmalarda bulunan tüzel
"!iğe. sahip bir örgüttür. Araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun Tezler Sözler I,
III. ciltlerinin baskısını gerçekleştirmiştir. Sanatçı Aralık, 1993'te halkbilimine
mış olduğu katkılardan dolayı Gençlik Merkezi Halkbilim Hizmet Ödülü'nü

Halk Sanatları Derneği Hizmet Ödjilü:
1976 yılında kurulan Halk Sanatları Derneği, halkbilimi alanında kendini
ıtlamış bir kurumdur. Mustafa Gökçeoğlu, 1994 yılında halkbilimine yapmış
katkılardan dolayı Has-Der Hizmet Ödülü almıştır.

.1.5. Altın Muflon Özel Mizah Ödülü:
Altın Muflon Ödülü, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 1995
ında verilmeye başlanmış bir ödüldür. Yarışmaya, 1997 yılında uluslararası boyut

Araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Halk Fıkraları kitabıyla Kıbrıs
ahına yapmış olduğu katkılardan dolayı 1997 yılında II. Uluslararası Altın
on Özel Mizah Ödülü'ne layık görülmüştür.
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.5.1.6. Necati Özkan Vakfı Hizmet Ödülü:
Necati Özkan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Bilim Kültür Sanat Başarı
dülleri Yarışması 2002-2003 yılı Kıbrıs Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, Kıbrıs Türk
ltürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'na

Yurt dışında almış olduğu ödüller ve ödülü veren kurumlarla ilgili bilgiler

Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet

1955 yılında kurulan Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu, Mustafa
'kçeoğlu'na Kıbrıs Türk kültürüne bulunduğu hizmetlerden dolayı 2000 yılında
k Halk Kültürüne Hizmet Ödülü Onur Belgesi vermiştir.

Karaman Türk Dili Ödülü:
Yazar 2004 yılında Kıbrıs Türk Dili'ne yapmış olduğu katkılardan dolayı
aman Türk Dil Ödülü'ne layık görülmüştür. (Bkz. Ek.21)

Pertev Nail Boratav Truva Kültür Sanat Ödülu:
M. Gökçeoğlu, 2006 yılında halkbilimi alanında ortaya koymuş olduğu
şmalardan dolayı İstanbul'da bulunan Truva Folklor Araştırmaları Derneği
fından Pertev Nail Boratav Truva Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür. (Bkz.
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Katıldığı Seminer, Konferans ve Kongreler:
Mustafa Gökçeoğlu

pek çok seminer, panel, konferans ve kongrelere

ılmıştır. Bunların tümünü sunmak ve incelemek ayrı bir tez konusudur. Bu
enle katıldığı sempozyumların dükümü "Ekler" bölümünde yurt içi ve yurt dışı
ak üzere iki ayrı liste şeklinde verilerek bundan sonraki araştırmacılara kaynak
termek amaçlanmıştır. (Bkz. Ek.23, 24.) Bu bölümde, kendisiyle gerçekleştirilen
verilmiştir. Söyleşi, yurt içi ve yurt dışında ilk kez katıldığı
ilgili görüşlerini, duygularını ve b.ilc:J.iri hazırlama yöntemlerini

Yurt içinde katıldığı ilk konferans, ilk bildiri hazırlama ve yaşanan duygularla
söyleşi aşağıdaki gibidir.

ynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
yıt Tarihi: 07-08-2007
:Katıldığınız kongre ve seminerlerle ilgili biraz bilgi alabilir miyim?
:İlk bildirim yurt içindeydi. Bu sempozyumda Kıbrıs'tan derlediğim "Yaş Destanı"
Türkiye'de Pertev Naili Boratav'ın Mudurnu dolaylarından derlediği "Yaş
estanı'nı" karşılaştırdığım bildiriyi sundum. Çok ilgi • gördü. Hemen fotokopisini
Ama biz karbon kağıdıyla çoğaldırdık o devirde.. Kürsüden enmeden çok
topladıydı. Ve sorarlardı bana; "Halkbilimi araştı:rn:uışı.yapar mısın? Kitabı ne
çıkaracan?" diye.
İlk bildirinizi nerede sundunuz?
C: Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde oldu. Has-Der'in (Halk Sanatları Derneği)
organizasyonuydu bu. Ve ben orada bu bildiriyi sunmuştum.
S: Hangi yılda gerçekleşmişti?
C: 1986 yılında.
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sempozyuma katılman nasıl oldu anlatır mısın? İlk sempozyum, ilk bildiri
iraz da ondan bahset istersen...
virde araştırma yapan pek yoktu. Biraz ağzı laf yapanlar, genel kültürü fazla
çağırıllardı.

Geldiler,

yalvardılar yakardılar, çağırdılar sempozyuma.

Hm Sempozyumu'na" Çünkü Has-Der ikinci kez toplanırken geldilerdi bana
·_ Kanollar, Dolayısıyle bilirlerdi beni. Birşeyler de söylerdim kendilerine. İşte
raştırabilirler

falan. kulübe (Gönyeli Spor Kulübü) geldilerdi. Çünkü o

e ben Kulübe gider otururdum. Gittiler, geldiler. İşte bir bildiri de sen
bir bildiri de sen hazırla. Ey yarabbim, bildiri nasıl hazırlanr?... Örnek de yok
; Kütüphanemde bu kadar çok kitap yoktu yani. Bu sefer düşündüm işte biz
aporu hazırlarız; nasıl hazırlarız? Önce işte deneyin amacı yazılır önce.
.n sonra araç gereçler. Deneyin yapılışı, irdeleme ve sonuç. Meğer bilimsel
t de öyle hazırlanırmış. Bilimin temeli, felsefesi tek. Arada tek eksik anahtar
r eksikmiş. Anahtar sözcüğü o devirlerde kimse yazmazdı. Türkiye'de de
rde anahtar sözcük, key word yoktu. "Açar sözcük" de denir.
ntek "anahtar sözcük"?
konuyu bir sözcükle açan. Şimdi benimle nedir yaptığın? Biyografik bir
Anahtar sözcüğü nedir bunun? Biyografik söyleşidir. Öyle değil mi? Yani
bildirinin mihengi olan sözlerdir, kavramlardır. Yani senin o bütün
eklerin, o mihenk olan anahtar seçtiğin sözlerin, kavramların çevresinde
Sözlerdir.Kapsamın içindedir. Kapsam alanı içerisindedir.
man anahtar sözcükleri kullanmaya başladınız?
sonra. O devirde kimse anahtar sözcükten bahsetmezdi. Benim "Bildiriler ve
otları" kitabım var ya onun içerisinde kronolojik · • olarak bildirileri
dım. Konularına göre sıralamaya başladım. Örneğin, dil ile ilgili, Kıbrıs
bildirileri tarihlere bakmadan ayrı bir bölüme aldım. Ama oraya
iida anahtar sözcüğün çok sonra olduğunu görebilirsin. Zaten burda eski
rarası, folklor kongresi bildirileri bulunan bir kitap var - kütüphanesindeki
östererek - bunun içindeki bildirilerde de anahtar sözcük yoktur. Mesela kına
falan der. Ne anahtar sözcük var ne bişey. Ama uluslararası bildirilerde
sözcük var.
· bunu sen, kendi kendine keşfettin, öğrendin. Öyle mi Hocam?
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ayır, başkasından
982'den

gördüm ben de. Kendim dikkat ettim ve öğrendim.

sonra bildirilerde

"II. Milletlerarası,
ve İnançlar."
40 taneden

anahtar

Uluslararası

sözcük

Türk Folklor Bildirileri

fazla bildiri
öyleydi.

var. Ne anahtar
Daha

sonraki

ıl olarak bunu ne zaman kullandığını
Ok zor bir soru bu. Hiçbirşey
Kırkıncı

başlandı.

Örneğin

bildirim

ukve kaleme almadık.

var, ne açar sözcük

senelerde

bu olayı

sözcük
ne key

öğrendik

artık

hatırlar mısın?

hatırlamam.

olacak.

sözcük

bu

4. ve 5. cilt. Gelenek,

1982 yılının. Bak çok sayıda bildiri var içinde. Anahtar

devirlerde

eğim,

kullanılmaya

Türkiye'de

Ayrıca

Kısmet
empatiyle

olursa bu yıl Kazakistan'a
ilgili

bir hayle

Bunlar da var. Mesela DoğuAkdeniz'de

bildiriler

bildiri sundum.

t •. mesela Konya Karaman' da bildiri sundum. Gene kaleme almadım. · Şifayi
Bunları hesaba katmıyorum,
İkilemeler

ve Yansıma

bildiri olarak da kabul etmedim. Yakın

Seslerle

ilgili iki konferans

verdim.

Bildiri

'ğinde ama gene yazılı değil diye saymam. Ama bugün halen anahtar sözcük
nılmadan da yazılan bildiriler de var.
ani olayın bilincinde olmayanlar da var öyle mi?
vet var. Yavaş yavaş uluslararası düzeye getirmek için uğraşırız. Bildirileri
aya çalışırız. Demek ki bildiriler ödül getirdiğine •· göre demek ki boşuna
amışım bir ömrü.
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Mustafa Gökçeoğlu'nun uluslararası alanda katıldığı ilk sempozyum ve
empozyumda sunduğu bildirinin konusu ile ilgili söyleşi aşağıdaki gibidir.

aynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
ayıt Tarihi: 07-08-2007.

Uluslararası kongrelere de katıldığınızı biliyoruz. Katıldığınız ilk uluslararası

: İlk uluslararası kongre Türk Folklor Araştırma Kurumu'nun Hoca Ahmet Yesevi
ma Lefkoşa'da Atatürk Kültür ve Kongre Mekezi'nde düzenlediği bir kongreydi.
günlerde Ayasofya'nın karşısında Foto Rekor'dan bir kitap aldım el yazması. Adı
ervişname'ydi." O el yazmasından görsen yolda kakmayı atan vurun. Ne kapak
aldı, ne cildi kalmış, paramparça ne bişey. İçinde fasiküller eksik. Ordaki şiirleri
celedim, hiç unutmam. Kongre sonunda, Prof. Saim Sakaoğlu bir değerlendirme
ptı. İşte dedi, isim de verdi, üç dört tane isim var, onları da saymak lazım. Bunların
·şındaki arkadaşların çoğu Kıbrıs'a turistik gezi için geldiler. Ve benim o bildiriyi
brik ettiler. Çünkü "Dervişname" bugün bile alanında tektir.
:>Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun değerlendirmeleri sizde ne gibi bir etki yaptı?
. Ben onu küçük bir paraynan aldım, bugünkü paraynan 50-100 YTL. Tabi ondan
oma daha birçok kitap aldım el yazması, taş baskı falan. Ama orda sunduğum
iklirilerin önemi ilk kez uluslararası bir sempozyumda bildiri olarak sunınuş
lmamdır. O kongrede büyük ilgi görmesi ve değerlendirmede de isim olarak
öylenmesi benim araştırma hevesimi, motivasyonumu daha da artırdı. Demek ki
edim benim yaptığım işler; büyük, bu kadar büyük bilim adamı var bense sıradan
inekli bir öğretmen... O kadar insanı etkilediğine göre demek ki dedim Kıbrıs'ta çok
eğerli birşeyler var. Yaş Destanı da öyle oldu çünkü.
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BÖLÜM VI

MUSTAFA GÖKÇEOGLU'NUN ESERLERİ

ustafa Gökçeoğlu'nun eserleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu
şöyledir; Yayınlanmış Eserleri, Dergi ve Gazetelerdeki Makaleler

ve

nmamış Projeleri'dir. Mustafa Gökçeoğlu'nun yayınlanmış eserleri; Edebiyat
aki Eserleri, Halkbilimi Alanındaki Eserleri ve Kıbrıs Türk Dil Değerleri
aki Eserleri adlı üç alt başlıkta toplanarak kitaplarla ilgili künyevi bilgilere
iştir. Dergi ve Gazetelerdeki Makaleler ve Yayınlanmamış Eserleri başlığı
veriler ise Mustafa Gökçeoğlu ile gerçekleştirilen söyleşileri içermektedir.
de ayrıca, yazarın eserlerinin çıkış öykülerine yer verilmiştir. Araştırma
isteyecek kişilere ışık tutmak amacıyla, yazarın yayınlanmış tüm kitaplarının
rafyası, tezin Ekler kısmında bulunmaktadır. (Bkz. Ek.25.)

.yınlanmış Eserleri:
ayınlanmış Eserleri bölümünde, Mustafa Gökçeoğlu'nun • kitap halinde
ış eserleri konularına göre üç alt başlık altında· toplanmiştıi=Kitaplarla
bilgiler verilmiştir.

debiyat Alanındaki Eserleri:
ustafa Gökçeoğlu'nun edebiyat alanında iki tür eseri bulunmaktadır.

ustafa Gökçeoğlu'nun şiir türünde yayımlanmış olan bir tek kitabı vardır.
adı "Şu Adamız I Dediğimiz"dir. 1995 yılında Mez - Koop Yayınları
alan kitabın baskısı Güneş Offset tarafından Gazimağusa'da yapılmıştır.
32 sayfadan oluşmaktadır.
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ustafa Gökçeoğlu'nun öykü dalındaki eserinin adı Dulun Oğlu'dur. Kitap,
ında İleri Basımevi'nde Lefkoşa'da basılmıştır. Kitap toplam 100 sayfadan

Kıbrıs Türk Dil Değerleri Alanındaki Eserleri:

azar Mustafa Gökçeoğlu'nun dil alanındaki kültür değerlerimizi içeren
Jmlunmaktadır. Kıbrıs Türk kültürü kapsamındaki kitapları, alan çalışmaları
ak tarama yöntemiyle ortaya çıkmış derlemelerdir. Derlenen kültür
rı dil yönünden mercek altına alınmıştır. Bu konudaki eserleri aşağıdaki

·•••Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri:

azar telefon mesajlarını Kıbrıs Türk kültürü kapsamına almış ve tamamı
esajlarından oluşan ayrı bir kitap hazırlamıştır. Kitabın adı ''Telefonun
Sevda Sözleri"dir. Kitap 2001 yılında Özyay · Matbaası tarafından
da basılmıştır. Bu kitap Gökçeoğlu Yayınları arasında yer almış ve 336
oluşmuştur.

.;Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü:
İkilemeler ve yansıma sesler konusunda yazar bir sözlük hazırlamıştır. Bu

adı, 'Kıbrıs Türk Kültürü Dil Değerlerimiz 2' üst başlığıyla "İkilemeler ve
Sesleri Sözlüğü"dür. Dilbilimi kapsamındaki bu kitap sözlük niteliğinde
yılında Özyay Matbaacılık tarafından Lefkoşa'da basılmıştır. Kitap Eğitim
arasında yer almaktadır. Kitabın tamamı 467 sayfadır.
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akmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü:
Türk Kültürü Dil Değerleri kapsamındaki diğer bir çalışma ise lakaplar
konusundadır. Kitabın adı 'Kıbrıs Türk Kültürü Dil Değerleri 3' üst
Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü"dür. Bu kitap sözlük niteliğindedir ve
oluşmaktadır. 2007 yılında Ajans Yay Ltd. Lefkoşa'da basılmıştır.
Yayınları arasında yer alır. Kitabın birinci cildi 552, ikinci cildi ise 551
Jµşur. Kitabın tamamı toplam 1103 sayfadır.

kbilim Alanındaki Eserleri ve Çeşitleri:
afa Gökçeoğlu'nun halkbilim alanındaki derleme çalışmalarının yer
bu alt başlık altında toplanmıştır.

~zler ve Sözler - Halkbilimine Genel Bir Bakış - :
pilimi kapsamındaki eserlerinden en geneli "Tezler ve Sözler"dir. Üç
ktadır, Bu üçlünün kapak renkleri ise sırasıyla gri, yeşil ve sarıdır.
çi cilt, 1985 yılında Gençlik Merkezi tarafından İleri Basımevi'nde
itap 236 sayfadan oluşmaktadır.

m ikinci

cildi 1991 yılında yine Gençlik Merkezi tarafından Dörtrenk

ta bastırılmıştır. Kitap 237 sayfadan oluşmaktadır.
çü cilt de 1994 yılında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Yakın Doğu
Matbaası'nda bastırılmıştır. Bu kitap 294 sayfadan oluşmaktadır.

sözleri ve Deyimler:
ve deyimler kapsamında yazarın. bir eseri bulunmaktadır. "Kıbrıs
ve Deyimler Sözlüğü" adlı bu eser, bir sözlük niteliğindedir. 1988
tarafından Yazır Matbaacılık'ta İstanbul'da basılmıştır. Galeri
arasında yer alır. Kıbrıs Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kitabı 232
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Gökçeoğlu'nun destanlar kapsamında bir eseri bulunmaktadır. Bu
"Aynalı'nın Okuduğu Şiirler" dir. Bu eserde, Lefkoşa'nın tanınmış
an olan Aynalı adlı şahsın okuduğu Kıbrıs Türkleri'ne ait şiir biçimindeki
bulunmaktadır. Bu kitap 1993 yılında Sultan Ofset Matbaası tarafından
a basılmıştır. Mustafa Gökçeoğlu'nun kendi yayını olan bu kitap, Gökçe
arasında yer alır. Kitap 11 O sayfadan oluşmaktadır.

azar Mustafa Gökçeoğlu'nun fıkralar kapsamındaki eserinin adı "Kıbrıs
aları"dır. Galeri Kültür Yayınları arasında olan bu kitap, 1992 yılında Yazır
hk'ta İstanbul'da basılmıştır. Kitap 119 sayfadan oluşmaktadır.

. Masallar:
kapsamında 4 ayrı kitabı bulunmaktadır. Bu eserler baskı
göre sırasıyla; "Cihan Şah, Bir Varmış I İki Yokmuş, Masal Ağacı ve Toplu

ihan Şah, yazarın masal alanındaki ilk eseridir. 1997 yılında Lefkoşa' da
olan bu kitap tek bir masaldan oluşmaktadır.
ir Varmış I İki Yokmuş adlı kitap, 1997 yılında Er Reklam sponsorluğunda
tarafından Lefkoşa'da

basılmıştır. Bu kitap

159 sayfadan

Ağacı adlı kitap ise 2001 yılında Lefkoşa'da basılmıştır.
Masallar I ve II I Ay Oğlum Ayan Oğlum, yazarın masal dalındaki en
kitabıdır. 2005 yılında yayımlanan ve Gökçeoğlu Yayınları arasında olan
bu kitabın baskısı Özyay Matbaacılık'ta gerçekleşmiştir. Toplu Masallar I
sayfa, Toplu Masallar II kitabı ise 543 sayfadır. Bu seri toplam 1080
oluşmuştur.
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ştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun bilmeceler kapsamındaki eserinin
elerimiz"dir. Yazar, bilmeceler kitabının genişletilmiş ikinci baskısını da
ma kazandırmıştır.
inci baskı 1999 yılında Dörtrenk Matbaacılık tarafından Lefkoşa' da
iştir. Kitap, Gençlik Merkezi Yayınları arasında yer alır. Bu kitap 141

işletilmiş ikinci baskı ise, 2007 yılında Lefkoşa' da Yay Ajans Ltd
asılmıştır. Eğitim Vakfı Yayınları arasında yer alır. Kitap toplam 232

ikaye ve Tekerlemeler:
ye ve Tekerlemeler kapsamında yazarın bir eseri bulunmaktadır. Kitabın
lerimiz Tekerlemelerimiz"dir. Bu kitap Mez-Koop yayınları arasında yer
1999 yılında Ultra Matbaacılık'ta Lefkoşa'da basılmıştır. Kitap 230

iler, Kıbrıs sözlü halk edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yazarın bu
abının adı "Manilerimiz"dir. Manilerimiz kitabının baskısı 2002 yılında
evi, Lefkoşa'da gerçekleşmiştir. Bu kitap Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'nın
sındadır. Kitap toplam 317 sayfadan oluşmuştur.

eler konusunda yazarın bir eseri bulunmaktadır. Yazarın bu kitabının
Efsaneler kitabı, 2004 yılında Ultra Baskı Ltd.'te Lefkoşa' da
Yayınları arasında yer alan bu kitap 255 sayfadan oluşur.
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V

Bilmeceler:

raştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun bilmeceler kapsamındaki eserinin
ecelerimiz"dir. Yazar, bilmeceler kitabının genişlefifmiş ikinci baskısını da
şanıma kazandırmıştır.
Birinci baskı 1999 yılında Dörtrenk Matbaacılık tarafından Lefkoşa'da
şmiştir, Kitap, Gençlik Merkezi Yayınları arasında yer alır. Bu kitap 141
oluşmuştur.
ikinci baskı ise, 2007 yılında Lefkoşa'da Yay Ajans Ltd
n basılmıştır. Eğitim Vakfı Yayınları arasında yer alır. Kitap toplam 232

;\Hikaye ve Tekerlemeler:
ikaye ve Tekerlemeler kapsamında yazarın bir eseri bulunmaktadır. Kitabın
JcayelerimizTekerlemelerimiz"dir. Bu kitap Mez-Koop yayınları arasında yer
ir. 1999 yılında Ultra Matbaacılık'ta Lefkoşa'da basılmıştır. Kitap 230
oluşmuştur.

i>Maniler:
aniler, Kıbrıs sözlü halk edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yazarın bu
kitabının adı "Manilerimiz"dir. Manilerimiz kitabının baskısı 2002 yılında
~sımevi, Lefkoşa'da gerçekleşmiştir. Bu kitap Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'nın
arasındadır. Kitap toplam 317 sayfadan oluşmuştur.

konusunda yazarın bir eseri bulunmaktadır. Yazarın bu kitabının
Efsaneler kitabı, 2004 yılındaUltra Baskı Ltd.'te Lefkoşa'da
Gökçeoğlu Yayınları arasında yer alan bu kitap 255 sayfadan oluşur.
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ve Gazetelerdeki Makaleleri

)

Gökçeoğlu'nun dergi ve gazetelerde kültür, sanat ve politik konuları
çok yazısı bulunmaktadır. Bu bölüm, Mustafa Gökçeoğlu ile bu konuda
irilen söyleşiyi içermektedir.

işi: Mustafa Gökçeoğlu

dergi ve gazete yazılarınızdan söz etmek istiyorum. Bundan önceki
imızdan birinde sanatçı arkadaşlarınızla birlikte Pygmalion adlı bir dergi
ızdan söz etmiştiniz? Derginin adı neden "Pygmalion"?
lion, Karpaz Bölgesi'nde yaşayan bir kral, heykeltraştır. Bir gün bir bayan
~par. Heykel çok güzeldir. Kral heykele baka baka aşık olur. Heykel
ei heykelle evlenir. İki oğlu olur. Oğullarının birinin adı da "Galatya" olur.
öyünün adı da bu mitolojiye dayanır. Kıbrıs'a özgü ad olsun diye yola

inin toplum içindeki önemi ne?
lit bir kısım tarafından okunurdu. Çoğu zamanlar satılmaz. Bu yüzden
ir dergi mezarlığı olur. Buna bir diğer örnek Aşık Mene başkanlığı
çle "Yasemin" adlı dergi çıktı. Bir sayı çıktı.
ve gazetelerde yazılarınız olduğunu biliyoruz. Gazetelelerde ne tip yazılar

işte, toplumsal hareket içerisinde etkin olduğum dönemlerin bir bölümünde
en'de bir köşem vardı "Gözlem" diye. Politika yazardım haftada bir.
a adla mı yazardınız?
hayır, açık. Çünkü artık emekli olduydum. Daha sonra haftada bir gün
en'de sanat sayfası hazırlardım. Tam sayfa. O daha öncedendir. O dönemde
Hatta atasözleri falan da verirdim. Örneğin işte dişi yazıları
kadınlar günü olduğunda "Ha köksüz ağaç, ha kadınsız dünya." Bunun
özdeyişler da öğredirdim. Fıkralardır, teorik yazılardır, sanat haberleridir,

150

falan. Bu şekilde sürerdi. Ama bundan daha da evveli Tezler Sözler I'in
1.yapardımYenidüzen' de.
.enidüzen'de politik görüşleri yazma en son aşamada olan bir durum öyle

yazı yazardım ve görüşlerimi aktarmaya çalışırdım. Hatta bir seferinde,
ibrıslılarındır" diye bir makale yazmıştım. O dönemdeki büyükelçi Ertuğrul
beni misafir odasında da konuk etmişti, sabahtan öğlene gadar. Garşılıklı
ışmıştık. Ama bu yazımda Kıbrıs Türk insanı çok doğurgan değildir, ama
anı çok doğurgandır. Gün gelecek Kıbrıslıların azınlık olacaklarını ve
nda gene bir yazımda demiştim ki; "Kötü para iyi parayı govar." Aynı
insanların yaşadığı yerlere külltür yönünden daha niteliksizleri
diğerlerinin gaçabileceğini, adayı terk edeceğini söylemiştim. Nitekim o
nra bir hayle insan da adayı terk etti. Bugün derler İngiltere'de Kıbrıs'ta
aha fazla Kıbrıslı vardır. Avusturalya, Amerika ve Kanada'da da öyle.
yavrusu gibi dağıldılar. O günlerde böyle bişeyler olacağını da

nuç olarak keşke yanılsaydım. Yanılmamışım. Çok da doğru çıkmış. Zaten
yazarken belki de bir sosyolojik birikimim vardı, çok .fazla kitap
bu konularda ve bu olay yaşandı. Yani ilk önce işte kültürsanat.sayfası
sayfa.
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Yayınlanmamış Projeleri:
Mustafa Gökçeoğlu ile henüz yayınlanmamış projeleri ve gelecek çalışmaları
konularda da söyleşide bulunulmuştur. Söz konusu söyleşi aşağıdaki gibidir.

Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 13-11-2007.

dönemlerdeki projelerinizden söz edelim biraz da. Bundan sonra ne yapmayı
üyorsunuz? Ne gibi çalışmalarınız devam etmektedir?
nazından son senelerde çok fazla yayınım var. Bu senelerde başarırsam işte bir
.'pım var 100 sayfalık ekleme, çıkış kitabım var. 800 sayfalık başka kitap var.
yn seneden 1 100 sayfalık lakaplar kitabım var. Yani 2 senede 2000 sayfa. Buna
grelerde yaptığım konuşmalar, mesela bu sene gittim konuşma yaptım ödül
Boratav ödülü. Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak
Şiir anlayışım, şiirlerimle ilgili bir konuşma yaptım şıırımı
adan evvel. Geldim. Gittim Kazakistan'a. Geldim. Şimdi Zagrep'te yapacağım
uşmayı hazırladım. Bunun yanında Has-Der'in Sempozyumu'nda bildiri sundum.
uşmayı hazırladım. En azından beş tane. Dört tanesi bunların bildiri niteliğinde.
ı ki üniversitede da hocalığım devam eder. Yani 1 OOO sayfa olduğunda,

iriynan günde 3 sayfa düşer.
Ayrıca bu günlerde bir dergi çıkarmak isterim. Bir bankanın genel müdürü
dergi çıkarmak isterim diye sponsorluk teklif etti.
e dergisi?

enin çıkaracağın bu dergide yazılanların tümü senin elinden mi çıkacak?
oo, içerisinde şiir de olacak. Dildir. Güzel Türkçe olduktan sonra şiir de olur, anı
lur, derleme da olur.
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Eserlerin Ortaya Çıkış Öyküleri:
Her yazar veya şairin bir eserin ortaya çıkması sürecinde yaşadığı ilginç
ar veya zorluklar bulunmaktadır. Mustafa Gökçeoğlu'yla eserlerinin ortaya çıkış
eri üzerine altı ayrı tarihte söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Söyleşi, eserlerin
yılı sırasına göre gerçekleştirilmiştir. M. Gökçeoğlu'nun yanıtları aşağıdaki

Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
27-07-2007.

daha önce kitapların ortaya çıkmasında izlediğin yollardan söz etmiştik.
biraz kitapları yazarkenki maceralarından, serüvenlerinden söz edelim

kgöz ağrım, Dulun Oğlu'dur. Dulun Oğlu'na ismini veren, bir öykünün adıdır.
nemde öyle bugünkü gibi ödül furyası yoktu. Ne Türkiye'de ne de Kıbrıs'ta
furyası yoktu. Dolayısıyle ödülün önemi, o günlerde büyüktü.
Dulun Oğlu adlı öyküynan, Lefkoşa Belediyesi ikincilik ödülü almamdan
, çevredekiler "Öykü kitabı ne vakıt çıkacak?" diye sorar oldu. O günlerde
lar'ın kitap dükkanının adı, Kitap Sarayı'ydı. Ve bütün aydınlar, Kitap
ı'nda toplanırlardı. Politikadan tutun da sanat olayına kadar her konu orda
ılırdı. Rahmetli Mapolar hep, "Yeni öykü kitabın ne vakit çıkacak?" diye hep
dı bana. Ben, Dulun Oğlu'nu yazdıktan sonra daha da epey öykü yazmıştım.
yarışmaya da iki öyküyle katıldım. Galiba yanlış hatırlamazsam, yarışmaya da
n fazla öyküyle katılma hakkı vardı.
ödülü alırken neler hissettin?
ören olmuştu. Efruzun Binası'nm yanında böyle bir tiyatro binası vardı. Açık
Tiyatrosu, Ortaköy' de. Orda olmuştu tören ve ilk ödül alan herkes gibi ben de
duyguları yaşadım. Ama insanın üzerinde ne kadar da olmasa kişinin üzerinde
çekingenlik, bir bambaşka duygular yaratır.
u öyküleri nasıl kitaplaştırdın?
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.µ.leri hazırladım, bir kitap formatına geldi ama basımını yaptırmaya bir türlü
enemedim. Çok geçmeden oğlumu trafik kazasında yitirdim. Ve aklıma, bu
i kitaplaştırayım ve aklıma öyküleri O'nun anısına adayım geldi. Bir kitap
ve oğlumun anısına adayım diye düşündüm ve düşüncemi gerçekleştirdim.
okuyucuyla buluşunca hakkında yazılar yazıldı ve işin en ilginç yanı kısa
bitti.
Sözler, araştırma nitelikli ilk kitabınızdır. Ne kadar zamanda yazdınız?
Sözler'i ben çok kolay, canım sıkıldık sonra hazırladım. Öyküleri yazarken
alktan da derlemeler yapardım. Bir köye giderdim. Halkın içerisine inerdim,
güzellikleriyle buluşurdum. Derlediklerimin içinde oldukç» > fazla folklor
esi derlemişim ben meğer. Benim esas amacım bunları hikayelerimde
aktı. Söz başlarını, kullandığı sözleri, insanların anlatırken kullandığı dil
[erini bulmaktı benim amacım. Çok kolay oldu. Çok sayıda da bant olmuştu
Ondan sonra Has-Der'in sempozyumunda bir bildiri sundum. Bildiri çok
iJdi. Bunu daha evvel söylemiştim. Bu bildiriden sonra özellikle Harid Ahi,
Fedai, (Bkz. Ek.26) folklor araştırmalarımı sürdürüp sürdürmediğimi sorardı o
rde. Ve boş bir günümde, bantları çözdüm. Daha sonra da bulduğum verilere
getirerek hatta kimilerine de "tez, anti tez, sentez" yöntemi uygulayarak
sel yöntemle yazdım. Ama yazmaya başlamadan da ben ikilemdeydim. Nasıl
c::ığım bunları. Ve bir gün aklına bir düşünce geldi. Ben okuldayken, deneyler
dım ve bu deneyleri başından sonuna rapor biçiminde anlatırdık.. Bu raporda
vardı. Aynı yöntemi uyguladım. Yani bilimsel bir raporu. yazarken nasıl
am aynı yöntemi uyguladım ve Aşık Mene dostumla o günlerde sık sık
urduk. Hep bana sorardı ne yapardım diye. "Bir şeyler yaparım" derdim. En
da bir gün ne yaptığımı söyledim. Dosyayı istedi, okudu. Çok çok beğendiğini
~di. Bir de önsöz yazdı. Ardından da günlük bir gazetede tefrika edilmesini
di. Razı oldum. Aldı götürdü, Yenidüzen gazetesinde·epeyce gün, kitap baştan
tefrika oldu. Hatta o günkü Yenidüzen gazetesine bakarsanız, onların bazıları
yazıldı. Her gün bir düzeltme yazısı çıkardı. Ardından Gençlik Merkezi vardı.
11çlik Merkezi hala da var ya... Ama o günlerde araştırma yaparlardı, çok farklı bir
.tem uygularlardı kültür sanatla ilgili. Bir gece Gençlik Merkezi'nden Rifat
ehit ve Aşık Mene, benim eve geldiler. Bu eserimi kitaplaştırmak istediler. Ne
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kitapları bitti dedim az evvel amma benim halkınan yaptığım söyleşilerin
nm hepsini çözmedim. Bu kez kalanlarını çözdüm ve gene halkın arasına
e derlemeleri sürdürdüm. Tezlerle Sözler'in ikinci cildini ve o günlerde sen
i hatırlaycan, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nü hazırladım. Rifat Arşehit,
.ene, sponsor bulmak için yollara düştü. O devirde iki kişi vardı. Bir benim
bir da Rifat Arşehit ile Aşık Mene'nin bulduğu Galeri Kültür. O devirlerde
ültür Yayınları diye birşey yok. Bu kitap basılacağında çektiği zorluklardan
Türkiye'ye baskıya verildi. Galeri Kültür.ssözlüğü Türkiye'ye götürdü.
dizildi geldi. Bozuk geldi. Kitabı dizen kişi "Hiç olur mu?" yaptı bütün "hiç
ı ve bunun gibileri. Kitabın yaşadığı bir diğer sorun.da; içinde müstehcen
atasözleri, deyimler vardı. Bu sefer başka bir bayan dizecekmiş,. bakmış
"Ben böyle edepsiz sözleri yazmam." Yanlış dizildi, basıldı. Sağ olsun Galeri
Digomo (Dikmen) Ovası'nda çöplükte yaktı. Yanlış hatırlamazsam 1425
itabı Galeri Kültür yaktı, çatır çatır. Kitap baştan basıldı. Galeri Kültür bana;
~nim tatlı belamsın" derdi. Ama Galeri Kültür da sağ olsun derim. Onlara hep
borcum var. Baştan basıldı. Zannederim kitabevi Galeri Kültür hiç kar etmedi
itabın basılışında.
En nihayet bu sefer ikinci baskısı oldu. Bir süre sonra Türk Bankası ödülüne
9rüldü. Ve işin en önemli tarafı, o güne kadar ödül genelde birden fazla kişiye
pgüte verilirdi. Ben ödülü tek başıma aldım. Yalnız bana verildi. Bütün para
ldu. Bilgisayarım yoktu. Aldığım ödülle kendime bir.bilgisayar aldım. Daha
a söyledim yazı makinam yoktu, Lefkoşa Belediyesi - öykü ödülü parasıynan
aldım. Burda da bilgisayar aldım. Başladım, acemiyim da. Becermişim.
yarın içindeki programı bozmuşum. Epey de bilgi vardı içinde. Kızım yazardı.
aklım karıştı. Ne olacak bu işler falanlar. O günden sonra hala daha her
ğum deyimi, atasözünü yazmaya devam ederim. Tabi Türk Bankası Ödülü'nü
ortada bir hareketlenme oldu. Çünkü Türkiye'deki-Türk Dil Kurumu, benim
edepsiz deyimler atasözler var diye aleyhimde bir yazı yazdı ve bu yazıyı
Ahmet Gökçekuş'a, O da götürdü yazıyı Ahmet An'a verdi aleyhime bir
azdı. Bu şahıs Türk Dil Kurumu'na aboneydi. Ben da Ahmet An'ın yazısına
k ayni şekilde çok sert bir yazı yazdım. Ahmet An'ın adı, "An" Ben da; "Bay
"Bayan" diye yazdım.
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uriyetçi Türk Partisi'nin

(CTP) eski başkanı rahmetli Özker Özgür,

yet'teki paragrafları alarak Yenidüzen'de bir makale yazdı. Sayın Denktaş,
iyet gazetesini ve Günaydın gazetesini dava etmedi. Ama yazan Özker Özgür
a hemen savcılığı devreye soktu. Anında dava açıldı. Her iki taraf da
işilerini mahkemeye çağırdılar. Bu bilirkişilerden biri de bendim. Tek bendim.

bilirkişinin, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açtım. Baba
iğünün bütün anlamlarını ezberledim, yazdım. Sıra gelince içeri girdim. Üç tane
vardı. Baş yargıç daha önce UBP'den (Ulusal Birlik Partisi) milletvekili olan

r,

Sözlükte olduğu gibi "baba" sözlerini anlattım. Buna karşın bu bilgilerin

lir olmadığını söylediler. Gerçekte mahkeme, adım gazetede bilirkişi olarak
duğunda, bir savcı arkadaşım, benim saygın bir araştırmacı ve sanatçı
u söyledi ve sonucu, yargı başlamadan belli olan bir davaya katılmamamı ve
harcamamamı söyledi. "İstersen dava başlamadan ne kadar ceza kesileceğini
söyleyim" dedi. Dava, bu dostum olan savcının söylediği doğrultuda
ve Yenidüzen matbaasının varlıklarına el koma kararı çıktı. Sözümün
söylediğim gibi Tezler Sözlerin ikinci cildinin kapakları daha
emişti. Gündüzleyin çabuk çabuk gittim. Payıma düşen kitap sayısı kadar
Kapakları da aldım. Evime getirdim. Geceleyin da kararı protesto etmek için
gibi ben da matbaanın önüne gittim. Çaldık, oynadık. Protesto ettik. Eve
,/Bir tahta aldım. Kitabın kalınlığına göre bir düzenek hazırladım. Bu
kte kitabın kapaklarını kırdım. Kızım, hanım da yardım etti. Ben tutkalı
onlar kapağı verdi, geçirdik. Üstüne taş koyduk ve böylece kitabın
cırını evde geçirdim. Bir süre sonra Yüksek Mahkeme'denbu karara ara emri
Bu ara emrinden sonra da Yenidüzen kitapları hazırladı, Gençlik Merkezi'nin
ıaın kapaklarını hazırladı ve onlara götürüdü. YüksekMahkeme

ara emrini

her taraf durulur gibi oldu. Sonunda mahkeme matbaayı durduramayacağına
erdi ama buna karşılık yazıyı yazan Özker Hoca olduğu için O'nun bizim
bir yeri vardı satıldı ve bedeli Sayın Denktaş'a verildi. Bizim köyde oldu
atılması. Boğaz'da bir tarlaydı. Hatta tarla daha fazla satılsın diye köyde bir
du çıkarttıydık, alıp da çocuklarına verecek diye. Hatta muhtar, Selçuk
.qğlu'ydu. O kendi kendine artırırdı alıp da vermeylim O'na diye. Gönyeli'de
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1.tarla ve parası verildi. Ama o verilen para karşılamadı ve daha sonra emekli
iyesinden, kalan kesildi. Bu benim için çok önemli bir maceraydı.

k Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Tarihi: 07'-08-2007.
cam, 1992'de "Aynalı'nın Okuduğu Şiirler" kitabı var. Bugün de ondan söz

okuduğu şiirlerin bulunma öyküsü de şöyle. Ci-önyelili Hüseyin
oğlan rahmetli, babası Osman Kocaoğlan ölünca, onun el yazmasıdefterciğini
getirdi. O defterciğin içerisinde istihraç şiirleri vardı. Bir de Hasan Bulliler

ı. Hasan Bulliler Destanı birkaç kişi tarafından derlenmiştir ama eksikti.
rmaya başladım. Bu şiirleri Aynalı'nın okuduğunu çocukluğumda bilirdim.
in Aynalı, ben ortaokul birinci sınıfa giderken okulun önünde elmalı şeker
ıtAk sakallı uzun boylu bir adamdı ve yaşı da oldukça ilerlemişti. Aynalı'yla
araştırmalarımı sürdürdüm. Sonunda sesinin bir fotoğrafçı tarafından banda
ğını öğrendim ve bu fotoğrafçıyı araştırmaya başladım ama ta ben öğrenene
fotoğrafçı öldü. Alan kişi, fotoğraf dükkanındaki Kıbrıs'ta çıkan Karagöz
dergileri eski fotoğrafları satmaya başladı. Foto Venüs'dü adı. Hüseyin Tahsin

'lı:tt·. isimli bu fotoğrafçı fotoğrafları satmaya başladı. Gazi Yüksel da eski
1.'af almaya gitmiş Aynalı'nın bandını bulmuş. Ben yakın çevreme. Aynalı'nın
adını aradığımı yakın çevreme söylerdim. Gazi Yüksel da bulunca bana getirdi.
n iki kopya yaptık işi sağlama bağladık ve çözmeye .başladım.. Destanlar,
liğüm destanları gözden geçirdiğimde dil birliğinin olmadığını gördüm. Bazı
.rilarda çok fazla Arapça, Farsça sıfat ve isim tamlaması böyle bir yargı
ma neden oldu. Nedenlerden biri budur. Ayrıca Aç Gözlü Destanı'nda da
Kıbrıslıların pek bilmediği yemeklerden söz eder. Ben Aç Gözlü Destanı'nın
ş

yazısında da bu yargıları ortaya goydum. Nitekim Aç Gözlü Destanı'nın

yrinin, Ramazan yemekleri destanının yani Balkanlar' da da söylendiğini kitap
ıktan, basıldıktan sonra da saptadım. En önemlisi ise Türkiye'de İstanbul'un
yazarlarından biri olan ve Yapı Kredi Yayınları'nın danışmanı olan Sabri
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Türkçe ceviz dernek. Koz; adu dernek. Fandi dernek Farsça'da"
sının olduğunu
ş

öğrendim.

Böylece

ortaya koyduğum

yargının

- bir

doğruluğunun

olduğunu görmek beni mutlu etti. Böylece Aynalı'nın bir şair olmadığını

yduğu, işittiği destanları Lefkoşa içerisinde gezerek okuduğunu ve bunun
olarak da para aldığını kanıtladık. Zaten bir destanında da para aldığının
arak da bir destanında geçer.
Hanımlar beylerim, destanlarırnızı anmanızı dört gözle beklerim.
Sevindirin Aynalı fakın, acımayın verin iki tane bakırı ... " (M. Gökçeoğlu.
ın Okuduğu Şiirler, s.42.)
bilindiği gibi Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce yaşlı. kuşak adı kuruş
birimine

"bakır"

derdi. Gerçekte

de bu kuruşlar bakırdan

yapılırdı.

n okuduğu şiirlerin benim yaşamımdaki yeri önemlidir. Şöyle ki; akçasal
ngüçsüz olduğum dönemdi. Sponsor bulamamıştım o günlerde. Bunun için
e destanların sunuş yazılarını çok küçük puntolarla yazmıştım. Dolayısıyla
euz kitap basımı sağlamıştım. Böylece sayfa sayısı 1 1 O sayfa olmuştu. Ama
ç;e de söyledim çok fazla yabancı sözcük olduğu için kitabın sonuna da bir
ekleme gereği duydum. Örneğin Ba; İle. Bab; Kapı. Pay; Hisse, Üleş.
keçi gibi hayvan. Güde; Ayrı. Bu sözlükçe sekiz sayfa tuttu. Dulun
ynalı'nın Okuduğu Şiirler kitabının basım parasını yazarlık yaşamımda iki

i. başıma bu, ben ödedim parasını. Tabi "Aynalı'nın
yayınlanması

bana Aynalı'nın

akrabalarını öğrenmemi

Okuduğu

Şiirler"

sağladı. Birçoğu

den kitap istedi verdim. Hala daha gelip isteller geçen seneye gadar. Kitabın
. da Gazi Yüksel buldu getirdi ve Gökçeoğlu · yayınları olarak çıkan ilk
u. Kuru yemişçi bir adam vardı. Aynalı Kuru-yemişleri. Girne Kapısı'ndan
p.ü'ne giderken sağ tarafta.
Fıkraları kitabınızın başına gelenler neler?
larırnın son bölümlerinde genellikle bir sonra yazacağım kitaptan örnekler
.• Tezler Sözler ikinci cildinin sonunda da Kıbrıs Halk Fıkraları ile ilgili bir
ardı. Bilindiği gibi araştırmacı

önce kendiyle sonra toplumuyla

barışçı

zorundadır. Çünkü o da toplumun bir bireyidir. Kıbrıs insanı tarihinde çok
yaşadı. Salgın hastalıklar, çekirge felaketi, kuraklıklar, yer sarsıntıları...
yetmezmiş gibi yaşanan savaşlar. Hele benim kuşağım, ne gençliğini
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abildi ne de içten gelen bir kahkaha atabildi. Kıbrıs meselesini çözmek için
.yle kurum kuruluş biraraya gelir günlerce. Ama hep sonuç hayal kırıklığı.
ım seksen dokuz yılıydı. Yine Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler oldu ama hiç
nuç alınamadı. Çözümsüzlüğün sürmesine çok üzülmüştüm ve 6 ay hiç kalemi
almadım. "Bu insanların da gülmeye gereksinimleri var" dedim. Herşey
.rlerimi önüme aldım. Onların içindeki fıkraları bulup her gün 7 fıkra yazdım.
ilomda. Remington daktilom. 30 okkadan fazladır çok ağır. Şariyösü de çok
:İki daktilo sayfası yazdım başka deyişle. Ve tabi burada yazmaya başlamadan
Kıbrıs Türk insanının kullandığı nüktelerin ne kadar vurucu olduğunu
ek için çok sayıda fıkra kitabı aldım. Onların içinclçki > nüktelerle
aştırdım. Bu kitapta 280 tane fıkra var. Kapalı nükteler, açıknükteler, yerici
Ier... Kaba nükteler; bir sözcüğün çok anlamlılığından söz eder. İnce aükteler;
sanatıdır. Bu yönden inceledim. Daha sonra Kıbrıs'taki fıkralardaki nüktelerle
lardaki nükteleri karşılaştırdım. Ve bu meyanda meşhur bir fıkra geldi aklıma:
Motorlu araçların olmadığı dönemde adamın biri Lefkoşa'dan çıkar yaya
a gider. Mevsim yazdır ve aradığı kişiyi da bulamaz. Köpek gibi dili bir karış
rda çeşme arar. Fırlama bir çocuk adamı görür. "Nedir aradığın amca?" der.
k susadım çeşme ararım." der. Çocuk da "Ne suyu be amca, ben sana ayran
ireyim" der. Toprak bir kaba ayran kor içine duzu da boca eder. Zehir zemberek
anı getirir adama verir adam çok tuzlu ayranı içtik sonra susuzluğu kesileceğine
.eri daha fazla yanar. Yine de ayranı içmeye devam eder. Çocuk; "Amca" der,
sana bir çanak ayran daha getireceyim," der. Adam; "Yook, getirme anan kızar
sonra seni döver," der. "Yok amca, beni dövmez anam" der. Bu kez ayranın
e daha fazla duz gor, getirir. Ayranı içer adam, daha fazla susuzluk hissetmeye
iar. Çocuk der; "Bir çanak daha getireyim, amca". Adam; "Anan döver falan..."
Çocuk ayran çanağını adamın elinden kaparkandan doğru seyirtir evine gider.
çanak daha getirir. Adam bir yandan ayranı içer bir yandan da; "Be oğlum,
ranları bitirdin, anan seni dövecek" der. Çocuk; "Anam beni dövmez" der. Adam
ôrar: "Niçin dövmez" der. Çocuk da: "Zaten ayranın içine sıçan düştüydü" der.
dam öfkelenir. Çocuk öfkeyi görünce kaçmaya başlar. Adam çocuğun arkasından
ran çanağını savurur. Yere düşen çanak bin parça olur. Çocuk anasına bağırır: "Ay
ay ana bak bu deli adam, köpeğin su gabını attı da gırdı" der.
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benim fıkra tanımına göre fıkranın bir anlatım bölümü vardır. Bu
doğru olabilir. Yanlış veya doğru bir hüküm bildiren cümle veya da
gurubuna "önerme" deriz. Dolayısıyla fıkranın baştan büyük bir bölümü,
e bölümü" derim ben buna. Fıkradaki son tümceye de "çeldirici" denir.
;..yanıt,hiç beklenmeyen bir şeydir ve nükte bunun içerisinde gizlidir.
Zaten başta derleme yaptığımı söylemiştim. Halkımızın çektiği acılara biraz
erhem olabilirim kaygusuyla, Kıbrıs Halk Fıkraları kitabını yazdım. Çünkü
rımızın çok fazla gülmeye gereksinimi vardır.
itabı kim basmıştı?
µnlerde sık sık kitapçılara giderdim. Remzi Yektaoğlu. Yani bugünlerin Remzi
ası. Ne yazdığımı sordu. Ben de Kıbrıs Halk Fıkraları'nı söyledim. Dedi,
dedi, "onu istersen kitaplaştırırım."

Kitaba son biçimini verdim götürüm.

Liçinde - basmak dersek biraz kaba olur, onu demeylim da - kitaplaştırdı.

yine senin parmak izini de koydu yanlış hatırlamıyorsam..
kitaplarda bildiğiniz gibi parmak izi var. Bu ilk basımına da parmak izini
Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler 1. ve 2. cildinin basımında olduğu gibi.
ônraki yıllarda kendi basımımı gerçekleştirdiğim kitaplarda kendi tasarımını
olayısıyla parmak izi kalktı. 1996 yılında Kıbrıs Halk Fıkraları'nın
ilmiş ikinci baskısını hazırladım. Bunu yaparken de bazı fıkraları ayıkladım.

çok gezgincidir. Bir anda dilden dile aktarılırlar. Birinci kitapta bize
an gelmiş fıkralar vardı, bunları söküp attım. Buna karşın, 150

fıkra

Ve sonuç olarak da fıkra sayısında epeyce artış oldu.

Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
14-09-07

geçen sefer fıkralar kitabını tamamlamıştık. Fıkralardan sonraki kitap,
Sözler III. Yakın Doğu Yayınları. 1994 yılı basımı. Galiba bu kitapta sözel
dışına çıkıp maddi değerlere de al attın. Ne dersin?
Sözler III. cildinde Akatu, Baf, Karpaz, Lisi, Şeher sandıklarını inceledim.
ağaç ve motiflere göre sınıflama yaptım. Rüstem Tatar'ın hanımı çıkardı
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Türkiyeli bir bayan da sandıkla ilgili başka bir kitap çıkardı. Yani benim
iki tane kitap çıktı. Hastane sayıklamaları şiirim var. Arkasından da Tarner
"Sayıklamalar" kitabı, Lefkeli bir çocuğun Tayfun Yücer'in bir kitabı ve
dai'nin Lefke Sayıklamaları" kitabı var. Üç kitap çıktı. .
Sözler III'ten sonra da "Şu Adamız I Dediğimiz." Mez-Koop Yayınları,
Mağusa.
zaman Yakın Doğu'da çaiışrnazdırn. Birçok aydın bu kitapları okumaya
Aydınlar üzerinde olumlu etki yaptığına inanırım. O dönemlerde öğretim

şi

değildim. Ama YDÜ (Yakın Doğu Üniversitesi) benim kitaplarımı hep

ırdı. Hern böyle şimdiki gibi 5 tane 1 O tane değil. Çok fazla alırdı, öğretim
erine dağıtırdı. Kurucu Rektör Suat Gürsel Beyle bir gün konuşurduk;
Harın falan..." diye sordu. Dedim; "Köyleri gezme falan şu bu golay...
, eserleri kitaplaştırmak." Dedim; "İşte Gençlik Merkezi Tezler Sözler
88 yılında, ikinciyi da doksan birde yayınladı. Aradan üç sene geçti ben bu
azırlayalı ki ben bu kitabı kısa sürede hazırladıydırn... Sıkıntım eserlerin
nması." "Tamam" dedi, Suat Bey. "Getir bana basalım" dedi. "Yalnız kağıdı
"Tamam" dedim. Tabii, her zamanki gibi kağıdı en ucuzundan

an kağıdı tabii. Onun da çeşidi var. Gazedda kağıdı. Gazedda kağıdı gibi en
dan olanını aldım. Psikolog Ernete Biran Mertan da özellikli kitapların
_ınesine yardımcı oldu. Doktorasını yaptıydı o zamanlar. Neticede, Tezler
l'rIII. cilt o şekilde yayınlandı. Ama Kıbrıs Türkü'nün toplum yapısında ufak
eğişiklikler olmaya başladıydı. Onları, o değişiklikleri olumsuz olarak, kitabın
a uzun bir önsöz var ve o önsözünde işte bir toplumsal çürümenin başlangıcı
vurgulamaya çalıştıydım. Şimdi eskiden, "hırsızlık" dendiğinde böyle
bir suç olarak görülür. Öyle olması da gerekir. Ama aradan ganimetçilik çıktı
r sonra. Amma, ganimet yapanlar değil yapmayanlar aşağılanmaya başlandı
ysa. E ganimet bitince da "çalrna"nın adı "ganimetçilik" oldu. Ben onu, Tezler
erin III. cildinde epeyce durduydurn bu konuda. Çünkü bu bir alışkanlık haline
olayının, yani kendisiyle beraber birçok daha değer yargıları
sürükleyip toplumsal çürümelere neden olacağını şey etmiştim. Tabii
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ildiğin gibi, 1974 'ten önce Kıbrıs'ta "Köşeyi dönme" deyimini pek kullanmazdık.
Türkiye'de çok kullanılan bir sözdü. İşte ganimetçiliktir, falandır... derken
ından olayın yönünün hırsızlığa dönmesi "köşeyi dönme" kavramını da getirdi.
E böyle bir olumsuz kavramın gelmesi demek, toplumda yer alması demek bir çok

umlu kavramın yok olması demekti.
Bu endişelerim hep vardı. Gene 1. ve 2. ciltte olduğu gibi Rumca olan ve
brıslı Türk'ün ürettiği ürünleri, işte destanlar falan vardı. Birçok Kıbrıslı Türk, biri
Ahmet Derya'nın babası Hasan Şeyh'ti. Aysimolu ve oranın imamıydı galiba.
Ama Türkçesi galiba biraz Karpaz Türkçesi'ydi. Onun destanını aldım. Kıbrıs
destanı. Bir hayle ürünler var tabii. 295 sayfalık bir kitap. Tezler Sözler üçlemesinin
kalınıydı. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. İsteyen alır okur.
: Anladığım kadarıyla dil değerlerle ilgili çalışmalar fazla. Bir de senin bazı
dtaplanrnn genişletilmiş baskıları da var değil mi?
C: Evet. Daha fazla yoğunlaştığım sözlük bilimiyle ilgilidir. Tabii bunun yanında
örneğin bilmeceler çok eski senelerde yayınlandıydı. Bir taneydi. Gene da bir
tanedir. Alanında tabii. Tükenmişti. Bir yılın içinde. Sizin Gençlik Merkezi ki o
dönemde sen da yönetim kurulundaydın. Sizin sayenizde o çalışmam okuyucuyla
uluşmuştu. Şimdi ona, yeni epeyce eklemeler yapmak gerekirdi. 141 sayfaydı. 243
sayfa oldu galiba bilmiyorum. Yani 100 sayfaya yakın eklemeler yaptım.
Olabildiğince bilmeceleri her yönüyle incelemeye çalıştım. Gerek dokularını, gerek
oluş biçimlerini. Yanıltmacalar, Elif ba şiirlerini, lugazları, muammaları ortaya
koymaya çalıştım. Onu da olabildiğince genişlettim. Yani herhalde artık bir daha 3.
baskı olursa onları daha genişletmiş haliyle basarım. Bir akıl defterim vardı, onu
kaybettim, bulamadım. Çünkü kütüphaneyi taşıyınca bir yere kıstırıldı. Çıkacak. Bir
taraftan bu şekilde bilmecelerle uğraşırken bilirsin Kıbrıs Türk Atasözleri ve
Deyimler Sözlüğü önce incecikti, beyazdı. Daha sonra kırmızı kapaklı oldu. Galiba
232 sayfa artı 2 idi. Şimdi oldu 422 sayfa oldu. Yani yeni bulgular yaparken her
kitabı genişlettim. Hepsini yeni baskılarında genişlettim. Tek genişletemediğim
Tezler ve Sözler I. Cilt'tir. Örneğin Kıbrıs Halk Fıkralarım da genişlettim. Birincinin
içinde güzel fıkra vardı. O fıkraların 30 tanesi Kıbrıs'ın değildi. İkinci baskıda 30
fıkrayı attım ve yeni fıkralar ekleyim dedim. Galiba içinde şimdi 385 fıkra var. Yani
her yeni baskı olduğunda onları yeni bulgularla genişletmeye çalıştım. Atasözleri ve
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Deyimler Sözlüğü de genişledi. 97' de yayınlandı. 1 O sene önce. On seneden bura ben
ok atasözleri ve deyimler derledim. Ve atasözleri ayrı cilt, deyimler ayrı cilt
Imasını da istedim.

: "Şu Adamız I Dediğimiz" kitabından bahsedelim biraz da. Destan denemesi
Iandan.
C: "Şu Adamız I Dediğimiz" içimde eski bir yaraydı. Denemedir. Yazıldığı tarih,
ıldığı tarihten çok eskiye dayanır. Çağdaş Yazarlar Birliği'nin üyesiyken
_razdıydım o destanı. Hatta, Aşık Mene bir önsöz yazdıydı. Ve Aşık Mene, "1 O yıldır
ki, tozlu raflarda bekler." dediydi. "En nihayet basıldı, falan..." diye birşeyler.
Ben de onun için tarih yazmadım altına. Çünkü, Aşık Mene yazısının altına tarih
attıydı ve içerisinde söylediydi yazısının. Tabii, ben o destan denemesini çok eskiden
- BRT'de bizimle ilgili program yaptıydı Gülgün Serdar - ve biliyordu benim
estanım olduğunu. Ve yaptığı o programda beni evden, hatta O beni alıp götürmüştü
'den ve dosyayı da almamı istedi. Galiba 1983. Daha basılmamış haliydi. Dosyaydı.
itaplaşmamıştı. Daha sonra, galiba geçmiş gün, Fikret vardı galiba 9-1 O kişiydik o
ogramda. O bandı aldı Gülgün Hanım, TAK ajansında çözdürdü ve o programı
·tap olarak yayınladıydı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında. 9- 1 O kişinin
conuşmaları uzun uzun programdı. Kalın çok güzel bir kitap oldu. Yine ben okulda,
Feriha Altıok'unan beraberdim. Ben o destandan sürekli okurdum. Çünkü ben,
alıştığım okulda kütüphane sorumlusuydum. Gerçi Fen Bilgisi hocalarının en
demlisi bendim ama böyle kütüphane sorumlusu olduğum için dosyalarım ordaydı
·e Feriha Altıoklar falan gelirlerdi, okurdum onlara. Filiz Naldöven, Aşık Mene,
Gülgün Serdar. Yani bunnar annadın o kitap çıkacağında birer önsöz yazdıydı. Aşık
dene, şair yazar Filiz Naldöven, şair yazar Feriha Altıok ve Kıbrıs Türk Yazın
..,.-.,...ıııında araştırmacı yazar Gülgün Serdar. Ve tabi o dönemde bu kitabı şey
duydu, istedi benden da okuduydu Fikret Demirağ taslağını. Hatta, Aşık Mene
dı, "Hani, ne vakıt getirecen okuyayım kitabı." diye. Dedim; "Böyle böyle...
· eceydim amma böyle böyle" Dedi; "Yarın aynısını görürsan şaşma." Hatta
calaştık da. "Dedim yazılırsa ne olacak." Aşık'ın kayguları gerçek çıktı. Fikret'in
"' - lemesi çıktı
Gelelim Cihan Şah'a. Bir masal kitabı, çocuklar ıçın. İlginç bir deneme.
iliklerini anlatır mısın?

165

C: Onunnan söyleyceğim epey şey var. İlk masal kitabıdır Kıbrıs Türkünün. Tabi bir
e, Prof. Saim Sakaoğlu, Kıbrıslı öğrencilerin, mezuniyet tezlerindeki masallları
ladı ve "Kıbrıs Türk Masalları" diye yayınladı. Türkiyeli'dir tabii. Ama bu kitap
Kıbrıs

ağzıynan

yazılmıştır.

Kitap

okumayı

seven bir kişi

olduğumdan,

bevlerini gençliğimde sık sık dolaşırdım. Ve çocuklarımızın hep batı kaynaklı
asalları okuduklarını görürdüm ve çok üzülürdüm. Çünkü bizim da iyiyi, güzeli,
ğruyu, erdemi ve çalışkanlığı

ortaya koyan çok sayıda masalımızın

olduğunu

iliyordum. O günlerde kitap sıtantlarında (stantlarında) Pinokyo, Kırmızı Başlıklı
Kız, Sinderella gibi kitaplar tomar tomardı. Ve peynir ekmek gibi satılırdı. Bu
,)·gularla derlediğim

masallardan

bir tanesini

sıtandart

"ölçünlü"

Türkçe'yle

yazmaya karar verdim. Olayın önemini ve ciddiyetini bildiğimden, bir tomar masalı
aldım, Emete Biran Mertan'a o zaman doktordu, götürdüm. Bu kişi çocuk psikoloğu.
Ondan seçmesini istedim. Seçti. Daha sonra da bu seçilen masalı, ressam dostum
Ruzen Atakan resimledi. Ve basımını da Önder Mağazaları

sahibi üstlendi. Ve

böylece, Kıbrıs'ta Kıbrıslıların hazırladığı ilk masal kitabı yayınlanmış oldu. Kıbrıs
Türk masal yaşamında Cihan Şah, bir kilometre taşıdır. Tabi daha sonra, Talim
Terbiye'ye müracaat edildi. Masal alındı incelendi. Bir rapor hazırlandı. Çocukların
okumasına uygun bulundu.
S: Okullarda satıldı mı?
C: Evet. Okullarda satıldı. Doksan altı yılında basıldı. Tabii benim kitabımdan
hemen sonra Yorgancıoğlu'nun

kalın Kıbrıs Masalları kitabı yayınlandı.

S: Peki sonrasında da "Bir Varmış İki Yokmuş" masal kitabı.
C: Ardından da benim "Bir Varmış İki Yokmuş" masal kitabım basıldı. Onu da Er
Reklam, Biler Demircioğlulları bastı. Demirci Abdurrahman'ın
demircisidir

bu, çarşının. Çarşının namlı demircisidir.

oğludur, Biler. Namlı

Dükkanının

yüzü güneye

bakar. Elinan yapılırdı herşey. Paltalar, nacaklar, koyun makası... herşeyi yapardı.
Yani demiri hamur gibi yoğurullardı. Hep yapardı, elinan yapardı. Tabii Lefkoşa'da
hiç kalmadı şimdi. Ocak demircisi kalmadı. Demiri hamur gibi yoğurullardı. Biler
arkadaş, benden daha büyüktü. Atatürk Enstitüsü'nden

tanırdım kendini. Bir gün

söyledi bana; Er Reklam'ın da galiba kuruluş yıl dönümüydü. Galiba 25. yılı. Bir gün
gelmiş, beni aramış. Daha evel söylediydi ben ciddiye almadıydım. Demişler; "Hoca
yoktur, neçin isterdin gendini?" "Aha demiş, bir kitap yayınlaycaydık."

Demiş; "Bu
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telefondan arasın beni." İki taykada topladık kitabı, götürdük. Şeyde basıldı. Ateş
Matbaası. Yayını Er Reklam. Tabii her şirketin çalıştığı bir matbaa vardır veyahut bir
banga vardır. İşte galiba onlar Kahvecioğlu'ynan

çalışırdı. Dolayısıyle oraya götürdü

beni.
S: Gime Belediyesi'nin bastığı kitap da masal kitabıdır, değil mi?
C: Evet. Gime Belediyesi'nde

olan dostum Cumhur Deliceırmak bir masal kitabımı

astırdı. İki cilt. O iki cildin seçildi masalları. Hatta, Cumhur Deliceırmak,

Gime

Belediyesi 'nin kültür sanat danışmanıdır. Kendinin resmi da var içinde. Onun da
ayrıca kendinin resimlerini goydu. Bir da çocukların çizdiği resimleri goydu. Ve şık,
güzel bir kitap oldu yani. Ben yani o kitabı sevdiydim. Bende hiç kalmadı o kitap
şimdi.
: "Hikayeler Tekerlemeler" kitabına gelecek olursak ne söyleyebilirsiniz?
C: Kıbrıs'ta o güne kadar, hikaye, tekerleme derlenmedi. Derlense bile o güne gadar
'bu hikayedir' denmedi. Hep 'masaldır' dendi. Ben halk hikayelerini derlediydim. Ve
çok sayıda da tekerleme derledim. Ve ne oldu bilir min, Ankara'daydım.

Yurtta. Ve

özellikle Luricinalılar bana, hep yazar adlar zaten üstünde. Yalyalılar falan. Biraz da
diğer kitapları da aldıydım, onları da ekledim. Sonuçta epeyce uğraştıktan
"Hikayelerimiz

Tekerlemeleriz"

sonra

çıktı. Ve bugün dahi kendi aleminde tektir. Halk

hikayesi. Bir iki biçimi var. Bir, atalardan gelenler var. Tahir ile Zühre. Bir de
Anadolu'da

son 20 yıl evveline gadar halk aşıkları, hikayeleri okurlardı orada da.

Arada bir da kendilerine has şeyler okurlardı. İşte çalallar, söyleller, annadıllar.
Giderler gavelerde söylellerdi. E şimdi, 'aşık' çok para gazanması için bir gecede iki
gecede bitmemesi gerekirdi. Dolayısıyle halk hikayeleri masallara göre nedir? Daha
uzundur. Bende var yani. Bülent Koçoğlu diye bir halk ozanın şeyleri var bende halk
hikayesi var. Burda da geçmişte böyle şeyler, hikayeler vardı heralde bizde. Neticede
da dolayısıyla ne oldu? O boşluk da doldurulmuş oldu.
S: Benim çok ilginç bulduğum bir eserin var. "Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri"
C: Şimdi o günlerde akçiğerlerim

sık sık ganar özellikle

gışta nedeni da bu

hastalığımın olmasıdır, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalığımın. O
günlerde hastaneye yattım. Tabii çok insana gücünü azaltan bir hastalık. Çünkü
kanama vardır. İşte ilaçlannan bir hafta 1 O günde anca durur. İşte beni bir arkadaşım
götürdü hastaneye doktordur. Kan durunca 1 hafta 1 O gün de nekahat dönemi. Yavaş
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yavaş iyileşme. Bir hafta 1 O gün kaldım hastanede. Ve telefona mesaj geldi. Ve o
günlerde de çocuklar bana bir cep telefonu aldıydı hastaneye yatmadan önce. Mesajı
okumaya o günlerde da bilmezdim. Şimdi da bilmem. Gızımı bekledim gelsin. "Ne
var baba?" dedi. "Böyle böyle" dedim. Mesajı okudu, güldü. Anası da güldü
ilnıeden. "Ay ana, ay ana gözün aydın, bubam gene sevdalandı." dedi. Dedim;
"Masgarahğı sahibine bırak." dedim.
: Mesajın içeriği neydi?
C: Eh işte, ilanı aşk mesajı. Bir hayle güldük, güldürdük, şakalştık. Ardından çok
sürmedi benzer bir mesaj daha geldi telefona. Gıza gene okuttuk. Her zamanki gibi
güldük, gülüştük, şakalaştık. Ama ben olayı ciddi ciddi düşünmeye başladım. Bir
· iye 1 O günde iki tane serseri mesaj gelirse, ortalıkta çok mesaj dolaşır demektir.
·e GSM operatörlerine gittim. Kaç tane telefon var, olasılık hesaplarını yaptım. Ve
olasılık hesaplarından sonra bu kadar GSM operatörü var, bu gadar telefon var
derken ben çok fazla mesaj olduğunu anladım. Ve dört koldan bu işi araştırmaya
aşladım. Cep telefonundaki mesajlardır bunlar. E tabii ben onları aldıktan sonra bol
bol yorumladım. Ve Kıbrıs'ın sosyal yapısını bir hayli çıkarımlarda bulundum.
Geçmişten günümüze insanlardaki ahlaki değişmeden dut da sosyal kültürel
değişmeleme kadar hep ortaya goydum. Zannedersam da başarılı oldum.
Türkiye'de da iki sene sonra yayınlandı. İşin önemlisi da böylece gelen
serseri telefon mesajı bana Türk dünyasında bana bir kitap yazdı.
: Yani yazdırdı.
C: Yazdı, yazdırdı. Yazmamı sağladı. Kitap, Com-Tech bilgisayar şirketinin
katkılarıyla yazıldı.
S: Bu kitabı yazarken ne gibi zorluklarla karşılaştın?
C: Benim en zoruma giden bu kitabı yazarken bunların birçoğu alıntıydı. Bunların
saptanmasıydı.
S: Saptadın mı bunları?
C: Bol bol ömekledik. Yalnız saptamadık ve hurda da bütün mesajların hepsinin de
anahtar sözcüğünü buldum. Key words yani. Bunların kitabın sonunda varyans
analizini tuttum. Bu yapılan varyans analizleri sonucu gençlerin kaşta kaçı olumsuz
düşünür, bunu bulmaya çalıştım. Hani şey demiştik ya daha önceki Tezler Sözler
III'te toplumsal kaygu var demiştik. Aynı kaygularla varyans analizi yaptım. Aynı,
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Gaus'un

çan eğrisine göre değerlendirdim.

önsözünde

da giriş bölümünde

da

toplumun etik değerlerindeki değişmelerini vurgulamaya başladım. Bunda örneğin
müstehcen sözcüklere ne kadar değer verildiğini vurguladım.

Kaynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Kayıt Tarihi: 23-09-2007.

S :Hocam, bugün de manilerle ilgili serüvenlerden başlayalım.
C: Kıbrıs'ta ilk mani kitabını çıkaran Oğuz Yorgancıoğlu'dur.
Namık

Kemal

Lisesi'ndeyken

öğrencilerden

derlemeleri vardı. Ama ki öğrencilerden

maniler

Oğuz Yorgancıoğlu,

derletmişti.

Kendinin

de

mani derlediğini, gene gendi öğrencileri

söyledi bana. Bir kitap haline getirdi. Bu kitapta aşağı yukarı 800-1 OOO arasında
galiba mani vardır. 1969- 70 yılları arasında bişey yayınlandı. Bu Kıbrıs Türkü'nün
ilk mani kitabıydı ama bu maniler arasında, Kıbrıs 'ta söylenen türkülerin parçaları da
vardı. Türkü parçaları vardı, destan parçaları vardı. Türkiye'nin olan maniler vardı.
Ayıklanmadıydı.

Olduğu gibi şey edildiydi. Daha sonra Emine Hür, kendi ürünü

manileri, kendi ürettiği manileri yazdı. Yorgancıoğlu ve İslamoğlu adlı kişiler; bu iki
değerli araştırmacı kendileri sürekli mani üretirlerdi. Kendileri üretirlerdi. Hatta
İslamoğlu'rıdan ürettiği manilerden istemiştim, getirmişti ve kitapta yer vermiştim.
Ben de Tezler Sözler I, II, III gibi kitaplarımda epeyce mani derlemiştim.
Derleyip de kitaplarda yer almayanlar vardı. Hepsini toparladım ve önce manilerin
sözcük yapılarını irdeledim. Daha sonra da Türkiye, Makedonya, Ohri, Radoviç,
Romanya, Bulgaristan ve Kerkük manileriyle Kıbrıs manilerinin benzer olanlarını iki
sıra biçiminde örnekledim.
S: Peki be Hocam, bu saydığın ülkelerin manilerini nasıl toparladın nasıl elde ettin?
C: Bulgaristan manilerini, Mallow'un

kitabından yazdım. Mallow; Bulgaristan'da

sosyalist dönemde de önemli devlet görevinde
Türklerinin

halkbilimiyle

bulunmuştu.

Ayrıca Bulgaristan

ilgili çok ciddi araştırmaları vardı. Mallow'un

kitabını

önüme kodum, bir yandan da Kıbrıs manilerini kafamın içinden geçirdim, benzer
olanlarını karşılıklı yazdım. Ayni yöntemi Romanya için Makedonya için hepsi için
uyguladım.
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: Bu çalışma hangi yılda olmuştu?
C: 2002 yılında. Kuşkusuz manileri incelemem bu söylediklerimle

sınırlı değildir.

Yaplıan çalışma 100 sayfa kapsamındadır.
: Sadece inceleme mi?
C: Yalnız inceleme.

Ayrıca "mani"

sözcüğünün

çeşitli Türk coğrafyalarındaki

arını sıraladım. Bilindiği gibi mani; Türk Halk Edebiyatı'nın en yaygın ve en bol
~ timi olanıdır. En önemli işlev yaptığım bu kitapta, manilerimizin

temlerini

motiflerini) incelemek oldu. Bunu yaparken de dizelerdeki sözcükleri inceleyerek
ili kümelerde topladım. Manilerden oluşturulan bu kümeler, bir noktada Kıbrıs
Türk insanının kimliği ile ilgili kimi değerlerin yansıtıldığının

ayrımına, ayrıdına

rardım. Ve buradan hareketle, belli yargılar ortaya goymaya çalıştım. Şimdi biraz
- ce siz bana karşılaştırmayı yaparken nasıl yaptığımı sormuştunuz ya cevaplayım.
~·tabı yazmaya, manileri incelemeye veyahut da manileri analitik olarak incelemeye
lamadan önce kitap parkımı oluşturdum. Bütün bu saymaya çalıştığım ülkelerle
ilgili manileri, kitapları getirdim. Ondan sonra incelemelerime başladım.
: Yılını sormamdaki amaç oydu. Bu kitapları bulmanın bile bir sorun olduğunu
- ıünüyorum. İncelemek ise ayrı bir problem.

C: Kitapla ilgili Türkiye'de Türk Dili Dergisi'nde

çok uzun bir makale çıktı ve

yazının bir yerinde şöyle bir yargı ortaya konmuştu. "Gökçeğlu maniler kitabını
hazırlarken, bu alanda yazılmış olan tüm kitapları gözden geçirmiş, incelemiş ... " ve

öyle devam eder. Tek eksiklik olarak arkasına indeks koymamamı eleştirdi bir
zsiklik olarak. Bundan sonra kitabın arkasına bir indeks koyması gerektiğini falan
.urguladı.
: Gerçekten bu büyük bir inceleme.
C: Oysa her kitabın yazarının yalnız yaşadığı kimsenin bilmediği apayrı bir serüveni
rardır. Maniler kitabı, çok uzun sürede ve değişik bilgisayar programlarında (güler)
hazırlanmıştı. - "Hazırlamıştım"

dersem, ben yazdım olur, ben bilmem zere - netice

sini, bütün programları birleştirdiğimiz

vakıt, bizim bilgisayar isyan etti. Tüm

ğraşlarımıza karşın benim derlediğim manilerin hepsini bu kitaba alamadık. Belli
· miktarını bilgisayar sildi. Ama bu kitabı, önceden dizdiğimiz bölümleri
klı bilgisayarda

önceden

çıktı aldığımız için bende maniler hala daha saklı dururlar.

Bilgisayarın kabul etmediği maniler. O günlerde da ivedi işlerim vardı amma bu
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mani kitabı çıksın diye düşünürdüm. O attığı maniler, kitabın dışında galdı. Günün
birinde gullanırım.
S: Farklı kişiler yazdığı için mi oldu?
C: Tabi. Dolunay yazdı. İki dane benimle ilgili master yapan gız vardı, onlar yazdı
falan. Çakmak'ın (Hüseyin Çakmak) hanımı yazdı. Bir hayle program, kimi excellde
yazdı falan. Ondan sonra bunları birleştiremedik. Dağıldı. Farklı programlarda oldu,
dağıldı. Ve dosyaların bir tanesinde çok fazla mani vardı. Burda mani kitabını
yazarken, Kıbrıs'ta ilk olan bir yöntem uyguladım. Manileri numaraladım. Bir de
serbest uyaklı olan 3. dizeye göre manileri abecesel sıraya koydum. Alfabetik. Geçen
gün gittim mesela bir Lakaplar ve Ünvanlar kitabı var, 966 der 840 sayfadır der en
nihayet kitabın 1 1 15 sayfası olduğu ortaya çıktı. 15 sayfasını attım. 1 100 sayfa oldu.
Ama deli olacağım, bende çıktısı var. 3-5 gün gittim. Onda yok. Yani olaylar böyle.
S: İkilemeler ve Yansıma Sesleri Sözlüğü'nüze gelelim şimdi de.
C: Bildiğin gibi daha önce Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nü hazırlamıştım.
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nün birçoğunun içinde ikileme bulunmaktadır.
İkilemeler; bir duyguyu bir düşünceyi ya da bir savı, daha vurucu bir anlatımla dile
getirdiği gibi ayrıca ezgisel bir yapıları da vardır. İkilemeleri yazmamın en büyük ve
başlıca nedeni, büyük dilbilimci Max Müller'in ortaya koymuş olduğu yargıdır.
Onun yargısı; "Kişi Türkçe dilbilgisini tat alarak okur." (Bkz. K. T. İkilemeleri ve
Yansıma Sesleri Sözl. s. 13, prg. 2) diye başlayan bir yargıdır. Müthiş bir yazıdır bu.
Max Müller'in söylediklerini somutlaştırarak örnekleme düşüncesi kafamın içinde
günlerce dolaştı. Sonuçta Türkçe'nin batı dillerine 3 büyük üstünlüğü biçiminde
somutlaştı. Türk Dili, türeme özelliği göstermektedir. Başka bir deyişle sözcükler
kök ve eklerden oluşmaktadır. Türk Dili'nde 170 farklı ek olmasına karşın bu eklerin
işlek olanları 100 dolayındadır. 100 dolayında dememin nedeni, bazı ekler geçmişte
çok işlek değildi. Örneğin; "-ge, -ga" ek~yle türetilen "dalga, yonga, duyarga,
süpürge, sömürge, bölge, ..." Bir de Kıbrıs'a özgü bir sözcük olan; "yolga" yol
hazırlığı demektir. "Yolgalandı yere düştü, götü şişti pancar oldu" gibi. Türkçe,
bildiğiniz gibi sondan eklemeli bir dildir ve sırasında bir köke birden fazla türeme eki
ekleyebildiğimiz gibi zaman ve iyelik kipleri da oluşturulan yapıya ulanmaktadır.
1926'da İngilizce, günümüzdeki gibi çok yaygın ve egemen bir dil değildi. O yıl,
"Cerniyet-i Akvam" Akvam; kavim, millet demek. Birleşmiş Milletler kurulmuştu ve
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bilim adamları, bu kadar ulustan bir araya geldiğinde nasıl anlaşacaklar diye kara
kara düşünmeye başladılar. İşte o dönemde sorunu çözmek için "Esperanto" diye
yapay bir dil oluşturuldu. Ve "Esperanto" oluşturulurken de Türkçe örnek alındı.
Türkçe'nin batı dillerine üstün ikinci özelliği de "pekiştirme sıfatlarıdır" İngilizce,
Almanca, Fransızca gibi dillerde de pekiştirme sıfatları, pekiştirmeler vardır. Ama
sayıları çok azdır. Çoğu sıfatları pekiştirme durumuna koyamazsınıız. İngilizce'de
"mor mos" (mos mor) bunlardan biridir. Bütün sıfatlarımızı pekiştirme biçimine
dönüştürebiliriz. Dahası yabandan aldığımız sıfatları da biz pekiştirebilmekteyiz.
Örneğin; simsiyah, bembeyaz... Bunların Türkçeleri, ak ve karadır. Bu özellik hiçbir
Avrupa dilinde yoktur. Ve pekiştirilen bu sıfatın anlamı güçlendiği gibi bir kafiye
oluşturur. Örnek; bgmbeyaz, "e-e" uyar. Ve oluşturduğu kafiye de ezgisel bir yapı
olur ve kulağa hoş gelir. Yani anlatılana şiirsel bir yapı kazandırmaktadır. Çünkü şiir;
anlam yanında biraz da müziktir. Yine örneğin "-meli, -malı" ikilemeleri da Avrupa
dillerinde pek olmayan bir özelliktir. "Kitap-mitap, kalem-malem." "-meli,-malı"
ikilemeleri dendiğinde da aklımıza ilk gelen Doğu'nun büyük bilgesi Nasrettin
Hoca'dır. Hoca ev taşıtmak için bir arabacıyla pazarlığa girişir. Arabacı sorar; "Evde
taşıyacağım nedir? Götüreceğim neresidir?" Hoca da; "Yorgan morgan, döşek
möşek, galbır malbır..." Pazarlık yaparlar. Vur aşağı vur yukarı, arabacı eşyaları

taşımayı 1 O akçeye kabul eder. Hemen taşır, alır götürür karşılığında da ücretini ister.
Hoca yarı parayı verir. Karşı taraf itiraz edince Hoca hemen yanıtını verir. "Yorganı
getirdin, morganı getirmedin. Döşeği getirdin, möşeği getirmedin... "
İkilemeler az da olsa batı dillerinde da vardır. "Bye bye, day by day, day after
day" gibi sınırlı sayıda örnek vardır. Oysa Türkçe'deki hemen hemen bütün sözcük
türleri ikileme oluşturmakta: "Ak pak, güzel güzel..." "Bak, ne kadar güzel, bu
müziktir. Bunu başka dilde bulaman. Yahudi dilinde da bulaman. Yahudi dilinde çok
az harf var. 22 tane harfleri var. lbıh dilinde da 81 tane harf var. Çerkezce'nin. Son
yaşayan Çerkez da lbıh dinindendi incelemeye aldılar gendini."
Hemen hemen bütün sözcüklerde ikileme biçimine dönüştürülür. Olay bu
söylediğimle de sınırlı değildir. Şöyle ki: Bütün söz varlığımızı yere boşaltalım.
Daha sonra söz varlığımızı türlerine göre ayıralım. En sonunda boşalttığımız yerde
yarı anlamlı ve anlamsız sözcükler kalır. Zarflar kalksın gitsin, tümleçler gitsin,
fiiller gitsin, ismler gitsin, en son yarı anlamlı ve anlamsız sözler galır. İşte bir
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anlamsız ve bir anlamlı iki sözcük bir araya gelip "parça kerçe" örneğinde olduğu
gibi "ikileme" oluşturdu. Bilindiği gibi anlamsız sözcükler tek başına kullanılmazlar.
Bir anlamlı, bir anlamsız ya da iki anlamsız bir araya gelerek anlam kazanır. İşte biri
anlamlı biri anlamsız ya da ya da iki anlamsız sözcüğün bir araya gelip ikileme
oluşturan yapının sözcüklerine "eşlenik" sözcük dedim. "Eşlenik sözcük" kavramını
ilk kez ben kullandım ve bilim dünyasına önerdim. 2004'te Karaman'daki dil
bayramında ardaki dil bilimcilerle tartıştım ve önerim uygun bulundu. Önümüzdeki
yıllarda dilbilgisi (grammer) terimleri sözlüğünde yer alınacağı söylendi.
S: Bu aralar daha fazla yoğunlaştığın sözlük bilimiyle ilgilidir galiba. Ama yine de
1999 yılında ilk baskısını yaptığın "Bilmecelerimiz" kitabının 2007 yılında yani bu
yıl ikinci baskısını gerçekleştirdin. Öyle değil mi?
C: Evet. Daha fazla yoğunlaştığım sözlük bilimiyle ilgilidir. Tabii bunun yanında
senin de dediğin gibi örneğin Bilmeceler çok eski senelerde yayınlandıydı. Bir
taneydi. Gene da bir tanedir. Alanında tabii. Tükenmişti. Bir yılın içinde. Sizin
Gençlik Merkezi ki o dönemde sen da Yönetim Kurulu'ndaydın. Sizin sayenizde o
çalışmam okuyucuyla buluşmuştu. Şimdi ona, yeni epeyce eklemeler yapmak
gerekirdi. 141 sayfaydı. 243 sayfa oldu galiba bilmiyorum. Yani 100 sayfaya yakın
eklemeler yaptım. Olabildiğince bilmeceleri her yönüyle incelemeye çalıştım. Gerek
dokularını, gerek oluş biçimlerini inceledim. Yanıltmacaları, Elif ba şiirlerini ve
lugazları, muammaları ortaya koymaya çalıştım. Onu da olabildiğince genişlettim.
Yani herhalde artık bir daha 3. baskı olursa onları daha genişletmiş haliyle basarım.
Bir akıl defterim vardı, onu kaybettim, bulamadım. Çünkü kütüphaneyi taşıyınca bir
yere kıstırıldı. Çıkacak. Bir taraftan bu şekilde bilmecelerle uğraşırken bilirsin Kıbrıs
Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü önce incecikti, beyazdı. Daha sonra kırmızı
kapaklı oldu. Galiba 232 sayfa artı 2 idi. Şimdi oldu 422 sayfa oldu. Yani yeni
bulgular yaparken her kitabı genişlettim. Hepsini yeni baskılarında genişlettim. Tek
genişletemediğim Tezler ve Sözler I. cilttir. Örneğin Kıbrıs Halk Fıkralarını da .
genişlettim. I. 'rıin içinde güzel fıkra vardı. O fıkraların 30 tanesi Kıbrıs'ın değildi.
İkinci baskıda 30 fıkrayı attım ve yeni fıkralar ekleyim dedim. Galiba içinde şimdi
385 fıkra var. Yani her yeni baskı olduğunda onları yeni bulgularla genişletmeye
çalıştım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü de genişledi. 97'de yayınlandı. 10 sene
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önce. On seneden bura ben çok atasözleri ve deyimler derledim. Ve atasözleri ayrı
cilt, deyimler ayrı cilt olmasını da istedim.
S: Bilmeceleri genişletmek için yeni bir çalışma mı başlattın yoksa Tezler Sözler gibi
kendiliğinden mi oluştu kitabın genişletilmişi?
C: Herşey defterim vardı. Bulduğum herşeyi, herşey defterime yazardım. Bir baktım,
zaten ben sistematik da okuduğum için belli zamanlarda kitabı kontrol ederdim.
Baktım, bir kitap formatına yakın oldu. Sonuçta Akalın hocam var zaten kitapta
bahsederim adından. Onun bildiği daha fazla bilmecelerdi. Onda da mesela cevap,
sarmısaktır şeydir. Bizde da aynidir. "Dervişnameyi" satın aldımdı daha evvel
söylediydim. Orda, Dervişname'de bir da lugaz var. Bu kitapta yayınladım. Lugaz
bulduyduk. Dolayısıyle bu kitabın özelliği da bilinen, Kıbrıs'ta tek lugaz var veyahut
varsa da ben bilmem, yahut lugaz denilen tek şiir var, bu kitaptadır. Bildiğiniz gibi
lugaz ölçülü, uyaklıdır. Aruz vezniyle yazıldı. "Ol nedir, ol kimdir" söylemiynan
başlar ve daha evvel da istihraç şiirlerinde yayınlamıştım. Tezler ve Sözler'de.
Bunları da aldım. İstihraç; huruç, çıkış demektir. Kurtuluş, çıkış demektir. Yani nasıl
ki muhazara eden insanlar, gurtulmak için aniden çıkış yapallar da gurtulullar. Kötü
durumdadır toplum öyle bir yollar, yöntemler gösteririz. İşte bu durumdan çıkışı
bulullar. Buna "Elifba" şiiri da denir. Çünkü şiirin içerisinde tek tek harfler geçer ve
bu harflerin her birinin anlamları vardır. "İki mim rahata yattı. Sin ayını

.

örece." Sin ayı, bildiğiniz gibi Arapça harflerdir. "Mim" Arapça harftir. İstihraç
şiirlerini da Kıbrıs'ta bulan bir tek benim. Türkiye'de rastlamadım. Belki da vardır.
Türkiye' de da var. Elif ba şiirlerinden bahsettiğine göre muhakkak var. Bunnar,
içerisinde "muammalar" gibi belli düşünceleri saklar. Bilmece gibi. Bunları da
derledim kitabın içine. Bir da yanıltmacalar var. Zıpır Bilmeceler. "Yüzbaşının kafası
koparsa ne olur"

"Doksan dokuz başı olur." Bunların da bilimsel

adı

yanıltmacalardır. Bilimdeki adı. İşte gene o kitabın içinde sayısal bilmeceler var.
"Meşhur Arap şeyhinin develerini sayması. Bu kadar aldı, bu gadar galdı cevap
nedir? 1 7 asal sayıydı. Bu sefer gendi uyuz devesini da ekleyinca bileşik sayı olur,
bilmem ne." Veyahut deveyi geçecek olan tilki tavuk, gurt, kuzu hikayeleri. Onları
işte hepsini bu kitaba eklediydim. Gene sayısal başka bulmacalar var. Onları da işte
hepsini bu kitaba ekledim. Bildiğim gadarıynan böyle kısa sürede da bittiydi. 1500
tanenin. Bazı köylerden tanıdık öğretmen arkadaşlar varıdı, onlar da yardım ettiydi.
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Kalavaçta, Meluşa'da. Gene senin olduğun dönemde Gençlik Merkezi da epeyı
sattıydı. Genişletilmişi için gene herşey defterinin içerisinde bulduğum bilmeceleri
yazardım. Onları, toparladım ve en önemlisi o günlerde gahvelere bilmece asma
olayını da saptadıydım. Bilmeceyi bulan biri, bunu gaveciye verir. Gaveci o
bilmeceyi görünecek bir yere asar ve o bilmeceyi soran kişi, gaveye gitmez. Ta ki
bilmece çözülsün. Bilmece çözüldüğünde, ne yapar? Haber edeller, o da gelir.
Bilmecesini okur, şiir şeklinde. Onlar da ne yapar? Şiir şeklinde cevap veriller.
Galiba Gandu'daydı bu. Orda gavede bilmece asmayı gene ben bulduydum. 1940'lı
50'li yıllarda eylence yoğudu ya da eylenceye para vermezlerdi. İnsanlar gendi
ürünleriynan gave yok, gaveci yoğudu. İnsanlar kendi halk kültürüynan gendi
gendilerini eğlendirillerdi. Yani insanlar, gendi gendilerini avutmak zorundaydılar.
Bir tanıdık bunun Lefkoşa'da da olduğunu söylediydi bana. Orda da bilmece
asıldığını söylediydi bana. Gaveyi da söylediydi. Yani yalnız Leymosun (Limasol)
gazasına bağlı köy değil. Bunun yanında bilmece kitabını basmak isdememin bir
sebebi da bilmecelerdeki uyak yapılarını göstermek istemem ve şiirsel özelliklerini
gözler önüne sergilemek istememdi. İşte düz olan bir cümleden oluşan bilmecelerde
da ne vardır? Seci vardır. Yani iç uyak vardı. Ve çok cümleli olan bilmecelerde da
şiirsel özellik vardır ve Kıbrıs'taki bilmecelerin pek çoğunu şiirsel özellik olarak
inceledim. İşte iki dizeden oluşup da üç heceli olanlar var da, iki dizeden oluşup da
dört hece, beş hece altı hece yedi hece. O şekilde daha sonra üç dizeden oluşup da
dört hece, beş hece de sıraladım. Ama yapmaya çalıştığım en önemli olay; bazı
bilmeceler uyaklarının Dede Korkut, Karahanlılar Dönemi'nde ve Divan-ı Lügat-it
Türk'teki gibi uyaklarının dizelerinin baş tarafında olduğunu saptadım. Bizim
bilmecelerimizin da uyaklarının dize başlarında olduğunu gördüm. İşte Karahanlılar,
Divan-ı

Lügat-it

Türk'ten

şiir

örnekleri

sıraladım.

Arkasından

bizim

bilmecelerimizin uyaklarını gösterdim. Yan yana dizdim. Bizim bilmecelerimiz taa
bu dönemden bize mi gelmedir, bizim kökenimiz bu gadar eski mi? Yoksa eski şiir
bilgisi kuşaktan kuşağa aktarılması sırasında bu bilmeceler üretilmiş mi? Soru işareti
olarak bıraktım zaten. İki olasılık var. Ya bu bilmeceler o günden gelmedir, kimi
kelimeler olduğu gibi. Yabut da diyorum, bu şiir bilgisi kuşaktan kuşağa aktarıldı ve
bunlara uygulandı. Her bilmecenin bir yaratıcısı var.
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Kaynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Kayıt Tarih: 29-10-2007. Pazartesi.

S: Şimdi Hocam, öncelikle seni tebrik etmek isterim. Yeni kitabın çıktı. "Takmaadlar
ve Unvanlar Sözlüğü" Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Seni çok mutlu ve biraz da
telaşlı gördüm. Hem mutlu hem sıkıntılı gördüm seni. Haklı mıyım?
C: Sağ olasın... Sıkıntılı tabii. Çünkü, ben okurken bir tane kitap okumam. Birden
fazla kitap okurum. Aynı şeklide, yazarken da birden fazla kitap yazarım. O gün
geldiğimde yazı masasına, hangı kitabı yazmak isdersam, ona yönelirim. Takmaadlar
ve Unvanlar Sözlüğü'ne başlayalı epeyce yıl oldu. Çünkü bütün köyleri gezmek,
onların takma adlarını bulmak çok zor. Ayrıca olumlu olanları herkes söyler ama
olumsuz olanlarını kişiye sorduğunda söylemez. Çevresindekiler bile söylemez. Bir
hemşire vardı bana çok yardımları tokandı zaten kitapta adı da geçer teşekkür
bölümünde, köyünden birkaç adın anlamını sordum. O da tabi gitti babasına sordu.
Rumcaydı. Babası bilmesine garşın, açıklamadı. Rumcaydı bu lakap. Babasına
sorduğu vakıt babası: "Ben bu insanların takma adının ne olduğunu söylersam
onların bütün soyunun sopunun ne olduğu ortaya çıkar" demiş ve bu bayan geldi
ana durumu anlattı. Bu iş oldukça zor. Bir, zaman alır. Bir de herkes ünlenmek için
uğraşır. İyiye güzele doğru yönlenir. Ama bazıları var istemi dışında olumsuz takma
adları verilmiş. Bir kısmı da kalıtınan gelmiş. Yani anadan bubadan, deden. Kuşaklar
boyu sürmüş. O sürenlere de örnek olarak "Tirilli" bir hayle. Gençlik yıllarımda
"Tirilli" Sarayönü'nde taksicilik yapardı. Gider, İngiliz'in suç defterlerini (Criminal
case book) okurum orda gene "Tirilli." İngiliz'in suç kayıt defterlerini okurum orda,
İngiliz'in ilk geldiği zamanki nüfus kütüklerini okurum, orda da "Tirilli" Yani
kuşaktan kuşağa birçokları ne yapmıştır, aktarmıştır. Yalnız bu takma adlarda değil.
Tarihte da böyledir. Osmanlı Devleti'ni kim kurdu? Osman Bey kurdu. Osmanlı
Devleti oldu. Kuşaklar boyu adı değişmedi. Ta ki yıkılana gadar, ta ki yüce Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti'ni gurana dek. Dolayısıyle olumsuz takma adlarını söylemeye
yanaşmadı insanlar. Ben bir takma adı bulmak için günlerinan uğraştım.
Günlerinan... Ama bir yandan da her yıl kitaplarım çıktı. Hatta İkilemeler
Sözlüğüynan Efsaneler ikisi bir yılda çıktı. Şeyler, "Toplu Masallar" bir tane çıktı. O
da 1080 sayfaydı. Bu yıl "Bilmecelerin" genişletilmişi ve "Takmaadlar ve Unvanlar
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özlüğü" çıktı. Eee, çok yoğun çalıştım çünkü 1103 sayfa oldu. Bunların her
özcüğün anlamlarını bulmak hangi dilden olduğunu bulmak anlamlarını bulmak, o
dilin yazımına göre yazmak, yani o dilin imlasını, onu bulup sözlüklerden yazmak
ok zaman aldı. Tabii, bulamadıklarımı da zaten kitabın Giriş bölümünde açıkladım.
: Hangi dillerde buldun?
C: E, çok dilde buldum. Örneğin işte Kıbrıs Türkleri, İspanya iç harbına katıldı,
İspanyolcalar var. İkinci Dünya Harbı'na katıldı bizim Kıbrıs Alayı'ynan beraber
bizim Kıbrıs'taki katırcılar, bir hayle İtalyanca var. Zaten, "Garica" İtalyanca
demircilik terimleri. Türkiye'de demircilik terimlerinden biri de "ganca"dır. Ganca
adı takma ad. İtalyanca var çok sayıda, Fransızca var. Çünkü Osmanlı Devleti, en
fazla ilişkide olduğu ülke, Avrupa ülkeleri içerisinde Fransa'ydı. Dolayısıyle çok
sayıda Fransızca var. Çünkü Kıbrıs Türkçesi'ni, kullanılan bu dili, Anadolu
Türkçesi'nden ayıraman. Oradakinin burdaki bir ağızlarıdır. Buraya göndermişler
çeşitli bölgelerden çeşitli bir hayli insanlar gelmiş ağızlarıynan. Dolayısıyla
Türkiye'deki Türkçe'ye giren kimi sözcükler burda lakap olarak verilmiş. Biz da
gullanırız o sözcükleri zaten. Mesela "Gopça". Bulgarca'dan gelmiş, lakap olarak
verilmiş. Veyahut "Kravat" Hırvatça'dan gelmiş, lakap olarak verilmiş. "Gravatlı
avcı" var. Bugünlerde da av başladı, dakar gravatı ava gider. Böyle gendini büyük
gördüğü için. Bir diğer lakabı da "Padişah"tır. Ayni kişinin. Ama böyle gendini çok
büyük görür, ilkokul mezunu. Lise, ortaokul diploması aldı. Dolayısıyle, yani
yirmiden fazla dilden gelmiş. Bir diğer dil de "Aramca". Zaten İncil'in ilk yazıldığı
dildir. Süryaniler de İncil'in Aramca'sını okurlar. Ayni şekilde birçok dini isimler
var. Süleyman, "Solomon".

İbrahim, "Abrahım" Bu örnek iki isim bazı

araştırmacılara göre İbranice' dir. Kimine göre Arapça, ama ben İbranice yazdım,
karşısına da Arapçasını da yazdım. Çünkü bizim gullandığımız Arabın söylemidir.
Süleyman'a Solomon demeyiz. Arapçasını söyleriz; Süleyman deriz. Arapça, Farsça
çok fazla takma ad var. Gomşudan gelen, takma adlar var. Toplum televizyon
toplumu, seri, dizi toplumu. Dizideki birtakım artistlerin adlarına gadar. Çağımız
marka çağı. Markalardan da var. Zaten bunları kitapta da sınıflandırmaya çalışarak
yazdım. Sonuç olarak 120 sayfadan fazla yazı yazarak açıklamaya çalıştım. Özellikle
dilbilgisi, dilbilgisi terimleri yönünden incelemeye çalıştım. Çok fazla terim
kullandım. Kadındır, erkektir, ölüdür, sağdır, galatı meşhurdur. Lefkoşalıdır,
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Değirmenlikli'dir. Hangi dilden gelmiştir? Sembolüdür, Fransızca'nın, Arapçanın.
Latince'nin. Hep bunları sembollernan gösterdim. 30000 civarında sembol var. Tabii,
tahmin ederim. Belki artıdır ya eksidir. Örneğin işte "Tüccarbaşızade El Haç Hüseyin
Başı." "El Haç Hüseyin Efendinin beslemesi" dediğinde; "El, Haç, tüccar, baş, Zade,
Hüseyin, Efendi'nin, beslemesi." Bunu yazarken hangi dilden olduklarını, 8 dane
sembol gullanın yalnız bunun içerisinde. E, bu kişi hangi yerde yaşadı, bu besleme
hangi beldede, ilçede, hangi köyde yaşadı? Bu kişi erkek miydi, kadın mıydı, ölü mü
sağ mı? Yani bir taneye böyle uzun olanlara 10-12 dane belki da daha fazla sembol
kullandım. Her bir sayfada beş buçuk altı dane vardır.
S: Sembol kullanmayı niye tercih ettin?
C: Şimdi bu kişi nerde yaşadı, kimidi, sağ mıdır, ölü müdür? Nasıl bilecek okuyan
insan?
S: Onun için sembollerle mi belli ettin bunları?
C: Sembollerle. Bu sözcük hangi dildendir, nasıl bildireceğim ben? İşte yaşadığı
yerlerin sembolleri. Kadın mı erkek mi, sağ mı, ölü mü, galatı meşhur mu değil mi.
Daha sonra alındığı dillerle ilgili semboller. Hangi dillerle ilgili sözcükler var? O
dillerle ilgili semboller var. Dolayısıyla çok fazla sembol gullanmak zorunda galındı.
S: Peki, sembollerle ilgili ayrı bir indeks var mı?
C: Kuşkusuz var. Örneğin, ilk önce şunu söyleyim; takma adlardan sonra iki nokta
üst üste ve bu kişinin nerede yaşadığı. Lefkoşa ilçesinin Değirmenlik beldesine bağlı
7 numaralı köv. Örnek: "L D 7" Tabi bunu yapmak için ilk önce sembolleri verdim.
Ardından Kıbrıs'ın bütün ilçelerini ve ilçelere bağlı beldelerin ve köylerinin
isimlerini ve numaralanmasını verdim alfabetik sıraya göre. Yani Lefkoşa kazasına
bağlı bir köy örneğin Gönyeli. "L 6" Bir başka; Lefkoşa kazasının A'ynan başlayan
beldesi nedir? Akıncılar. O nedir? "L 1" Yani bu şekilde bir sınıflandırma yapmaya
çalıştım ve bunun içerisinde da köylerin numaraları vardır. Öyle kafadan atma yok.
Adam ordan bakabilir ve numaraya göre da o köyü, yeri bulabilir. Bu gişi, bu zat,
nerelerde yaşadı, diye şak diye bulabilir. 138, 139, 140. ganatta var bunlar. Yoksa bu
lakap verildi evet ama bu kimdir, nerelidir bu insan? Hatta sülale adı olanları da
belirttim. Lefkoşa'da "falanlar..." deriz örneğin. Mullaaliler, yani benim sülalem.
Hacıyusuflar, Tilkiler. Bilirsiniz, "tilki" gurnazdır. Yalnız hırsızlık da yapar. Tilki
çok yerde var. Yalnız Gönyeli'de yok Lefkoşa'da da var. Şunu söyleyim ilk önce;
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bazı lakaplar vardır ki her kentte vardır. Örneğin; küçük eşya çalanlara sıçan,
"bandigos" derler. Bir da uyanıktır sıçan. Her yerde "Bandigos" veyahut "Alibo" var.
Tilki var. Tilkinin da Rumcası "alibo"dur. Lakapları verilmeden önce ilk önce ne
yaptım, sözcüğün sözlük anlamını yazdım. Alibo; Rumcadır ve tilki demektir. Ve
ondan sonra neçün verildiğin yazdım anlatmaya çalıştım. Şimdi, bu kitap bir noktada
ne oldu; Kıbrıs Türk insanının bir noktada kimliğini ortaya çıkarttı. Çünkü eğer bir
kişi ve Türk toplumunu gelenekler ve görenekler her toplumda olduğu gibi bir arada
toplar. Gelenekler ve görenekler dışında olduğu vakit kötüleyen, aşağılayan takma ad
olarak verilmiştir. Kötü örnek olarak takma ad verilmiştir. İyi şeyler yapmışsa; iyi
verilmiştir ama bir ortak paydada, noktada buluşturmak amacıyla verilmiştir bunlar.
Toplumun yasakları var. Ve geleneklerin göreneklerin toplumun üstünde çok bir
baskısı var hatta yasalardan bile daha etkilidir. Hep derim; elbiseler vücudu dış
etkilerden gorur. Bir da örtünmeyi sağlar, belli yerlerini. Bicama da yapar ayni
görevi takım elbise da. Tabi takım elbiseynan
arayönü'nde

bicamaynan

gidersan bişey değil. Ama kim

gezebilir? O da aynı görevi yapar. Demek ki bunda

oplumurı bir baskısı var. Etik anlayışına terstir gece geyileni gündüz geymek. Bir
elbisenin, düşünün o gadar ayrıntı var içinde. Gece geyilenin gündüz arasındaki
toplumun değer ölçülerinde yerini bulmuştur. Dolayısıyla takma adlar, ama onu da
.urguladım takma adlar evet hep çok olumsuz değil. Ama günlük hayatta bize
'erilen bazı adlar da çok olumlu değil. Mesela "afet"; bela demek. Veya mecaz
anlamı nedir? Adamın başını belaya sokacak kadar güzel demektir. Ama gerçek
anlamı afettir. O mecaz anlamı; "çok güzel" anlamındadır.Yahut;

Osman, Bekir. Biri

yılan yavrusu obiri deve yavrusu. Birine "deve" desen bizim toplumda

şamarı

rapıştmr yüzüne. Ama orda öyle değil. Orda verilmiş, eskiden bir gelenek. Bir kişi
.ermiş devam etmiş gitmiş. Burda şeyden de söz ettim, özel adları sınıflandırdıktan
nra bizim son zamanlarda türeyen özel adlarla ilgili yeni yaklaşımımızı

ortaya

goydum. Yüce Atatürk'ün zamanında bir hayle çocuğa "Atatürk" ve çevresindeki bir
bayle kişinin adları verilmiş çocuğa. İşte Mustafa Kemal verildi, İsmet verildi,
Mareşal Fevzi Çakmak'ın Fevzi'si verildi. Devam etti gitti. Arkasından ihtilal oldu.

Bir hayle "Gürsel" adı çıktı. Daha sonra 64'te Rumlarla çatıştık savaş oldu onları hep
yazdım ben; "Mücahit, Savaş" gibi isimler çıkmaya başladı. Ardından 1974 savaşı

oldu. Bu sefer erkeksa Ecevit, kız isa Rahşan olmaya başladı. Günümüzde ise tekmil
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değişti. Çocuklarınızın adı ot, yaprak ismi oldu. Yaprak oldu, Çimen oldu, Su oldu.
Hah, 1950'deki evlilik yasası vardı, değişti. Medeni yasa, uygar yasa geçti. 74'ten
sonraki kadınlarımız, eşit olduklarının ayrımına vardılar. Ve zaten İngiliz
Dönemi'nde da bir bayan evleneceği vakıt öğretmenklikten atılırdı. Yani, gadınlar
daha bilinçlendi. Bu sefer çocuk olur, e ne olacak çocuğun adı, işte ananın bir hecesi,
babanın adının bir hecesi ikisinin adının bir hecesi alınır, çocuğa verilir oldu. Tabii
bunları yaparken kimi zaman yeni sözcükler türedi anlamlı sözcükler oluştu. Yahut,
iki ek bir anlamlı sözcük oldu. Amma, bazı zaman da o baba ve ananın ilk heceleri
anlamsız sözcük oldu.
S: Gel bir tane deniyelim bakalım. Mesela "Arabik". "L K İng." "Lefoşa, Kadın,
İngilizce bir sözcüktür." Bu kodlara göre Arabik lakabı; Lefoşa'da kullanılır, bir
kadının lakabıdır ve İngilizce bir sözcüktür. Doğru mu?
C: Evet. Bunun yanında "Es"; Erkek ve soyadı olarak alınanlara "Es" dedim. "L G."
"Lefkoşa, Gönyeli." Aha buraşda Kaptan Erbay'ın gaynatasının yakınıdır. Bu
gördüklerin da bulamadıklarımdır. - Kitabın içini gösterir - Liste olarak verdim;
"Gadella" "Gudella" olsa; "gaşık" olacak. Rumca. Bunlar, bulamadığım, bulmakta
yetersiz galdıklarımdır. Çünkü bunlar, söylene söylene biz dilimize uydurduk
bunları, veyahut bu lakabı zamanında goyan ilk kişi sözcüğü yanlış bilirdi. Bu
şekilde verildi. Örneğin başka bişey söyleyim. Mesela; "Şamşur" Şamşur; başta
"Şamşur" derdi kendisine, öz Türkçe bir sözcük. Ama benim kuşağım da; "Şamşor"
der kendine şimdi. Kültür değişe biçimlene olur ya bunlar da öyle. Burda da bir
harfin değişmesi, galdı ki hangı dilden olduğunu bulmak çok güçtür. Ayrıca hatta
aynı sözcüğün anlamı "Bed" yatak demek İngilizce' de. Bana "Bed bed bakma"
dediğimde; "fena bakma" demek. Ha, burda hangi dilden bulundu bu lakap, niçin
verildi bu adama? O bulduğumuz sözcüğü bulduktan sonra, nerden bulunduğunu
bildikten sonra ancak niçin verildiğini saptayabileceksin da ondan sonra o sözcük o
dile göre nasıl yazıldığını bulacaksın ve yazacaksın. Yani oldukça güç ve zaman aldı.
Zaten bunun için uzun zaman dilimine yayıldı.
S: Kaç sene aldı?
C: Epeyi zaman var bu işe başlayalı ben. Vallahi 5-6 sene var belki da. Yani o zaman
uzun seneye dağıldı, yayıldı. Tabii bunun yanında şunu da eklemek lazımdır. Dil
doğurgandır ve yaşam dinamiktir. Ben bunları yazarkan kimbilir ne gadar yeni
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lakaplar verildi veyahut ne gadarı unuduldu. Yani süreklilik vardır dilde. Toplum
ürer, toplum üretir da. Ama kimisi mal üretir, kimisi hizmet üretir, kültür üredir,
kimileri da lakap, takma ad üretir. Dinamik, devingen.
S: Niçin "lakap" değil de "takma ad"?
C: Çünkü benim için çok önemli soru bu. Bizim köyde, benim köyümde, bişey
olduğunda "ad takma" derdik. "Lakap" demezdik biz. "Ad takma", "takma ad" yani.
Şimdi köylük yerlerde hemen herkesin bir takma adı vardır ya. Herkesin var aslında.
Anadan doğarkandan gor. "Şırnbıllı" der doğarkenden. Veyahut, "İmbilli" der, birşey
der. Veyahut çocuk doğduğunda her ana çocuğun iyi bişey olmasını isder. Orun
sahibi, iyi bir kazancı olması. Dolayısıyla o dönemde zamanın yargısını; mesela
benim anamın amcasının hanımı çocuklarına hep dini isimler verirdi doğarken.
Mullam, Hocam. Daha sonra Hocalık mocalık hikayesi gakdı. "İmam" var. Mulla,
Hoca, İmam. Mesela Mullaynan, Hoca gardaşdır.
S: Yani izin verildi ve "Hoca" ismini verdi çocuğuna. Oldu mu bu?
C: Yook, anaları hep "Hoca" çağırırdı genne. Bütün toplum gendine "Hoca" derdi.
"Hoca" demezsan bilmez. Hatta bir başga köyden biri vardı; "Sümüklü Hoca"
demezsan bilmez. Tabii daha sonra toplumda okumalar yazmalar başlayınca, gözde
meslekler ortaya çıktı. Sevilen iş kolları ortaya çıktı. Sevilen iş kolları ortaya çıkınca
da işte; "Cankurtaran, Doktor". Bir hayle kişi Gönyeli'de; çocuğuna doğarkenden
"Doktor" demeye başladı. Doktorlarımız var. Onlar tabii analarının babalarının
doktoru. Dolayısıyle bu isimler ne yapar? Devam eder gider. İlle da bir olumsuzluk
için gendine takma ad verilecek diye bir kural da yok. Bu konu dolayısıyle çok
uğraştırdı beni. Yedi dane denetleyenim oldu.
S: İlk defa denetleyen çok fazla bir kitabında, benim de dikkatimi çekti. Niye böyle?
C: Olacak tabii, çünkü o gadar çok dilden ~ar ki. Bu iş Harid Fedaisiz, Mustafa
Haşim Altansız olmazdı. Ali Eftalsız olmazdı. Güneydeki üniversiteye gitmezsam
gene olmazdı. Rumcaların dizilmesidir, şeylerdir... Orhan Kabataş da öyle. Onu da
önceden bilirdim. Dil ile ilgili çok iyi araştırmalar yapan biriydi. Rum da var,
Rumcaları dizdi bize.
S: Harid Fedai, Arapçaları mı dizdi?
C: Harid Fedai; herşeyden önce çok derinlikli bir dili, kültürü var herşeyden evvel,
bu bir. Arapça'yı da bilir.
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S: Mustafa Haşim Altan da mı Arapça bilir?
C: En evvel O. O, Milli Arşiv'in Genel Müdürlüğü'nü yapmış, LSR'e gitmiş biri.
LSR; Dünyanın en büyük, en iyi İslam üniversitesi. Oraya gitmiş. En iyi bilenlerden.
İki kişi varsa biri Mustafa Haşim Altan'dır. Bir gişi varsa gene O'dur. Harid Fedai
Bey da çok müthiş bir şeydir.
S: Tam da üstüne geldik, önceden sormak için hazırladığım sorunun. Bir kitap
çıkarmak ne hissettirir sende diye soracaktım, üstüne vurduk.
C: E, şimdi bir heyecandır. Tabii, endişe da vardır. Nasıl bişey oldu, nasıl basılacak...
S: Hep yanlışları bulmaya çalıştın galiba?
C: E zaten bir dakika; ben kitap yazarken ilk önce eleştirmenin yaptığı görevleri göz
önüne getiririm. Her şeyden evvel eleştirmen; bu kitap orijinal mi? Haa, bildiğim
gadarıynan, bu kitap Türk dünyasında ilktir. Mahlaslar ve "Müstear ad" la ilgili
Türkiye ve Azerbaycan' da kitaplar var. Ama bundan bir ay evvel İzmir' den bir
araştırmacı arkadaşımınan Yıldızkaya'ynan gonuşmuştum. Ve bir bildiri hazırlamağa
gakdığını söylemişti. Ve kaynak kitap aramış ve bulamamış. Bir; demek ki orijinal
olacak. İki; derinlikli olacak. Konuyu inceliklerine, ayrıntılarına gadar araştırmak
lazım. Üç; bütünlüklü olacak. O konuyu bütünüyla sarıp sarmalaması gerek. Dili
yönünden bir sorunu olmayacak ki ben; duru arı bir Türkçe gullandığımı söyleller.
Bunları göz önünde bulundurmaya çalışırım. Bu kaygularla yola çıkarım. Bir da
galın kitap. Galm kitap olunca da neresi eksik galır? Bir eksiklik var mı? E tabi böyle
büyük kitaplarda, çok galın kitaplarda gözden gaçan bişeyler olabilir. Acaba ne gaçdı
gözümden? Nitekim işde; kitabın sonuna da bir doğru yanlış listesi ekledim. Dizgi
hatasıdır bunlar.
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Kaynak Kişi: Mustafa Gökçeoğlu
Kayıt Tarihi: 13-11-07.

S: Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü kitabınıza neden "Lakap" değil de "Takma ad"
ismini vermeyi uygun buldunuz? Daha önce de sordum ama galiba yanıtı biraz eksik
kaldı.
C: Neden "lakap, elkap" demedim da "takma ad" dedim. Şimdi herşeyden önce
benim köyüm içine kapanık bir köyüdü. Dıştan gelecek kültür alışverişine kapalıydı.
İçten içe evlenirlerdi. Anadolu'dan

getirdikleri Türkçeyi

kullanırlardı. Bu

kullandıkları Türkçe da dikkat edersan alabildiğince temizdi. Bunun yanında her
şeyden önce ben bir sömürge çocuğu olarak bitirdim liseyi. Eh, sömürge çocuğu
olmak demek başga bir ulusun yönetimi altında olmak demektir. Özgürlüklerin
kısıtlanması demektir. Çeşitli baskılar altında galmak demektir. Buna bağlı olarak
ben yazın yaşamına girdiğimde, yazılarımı, kitaplarımı, sunduğum bildirilerimi,
tonfcranslarımı hep öz Türkçe söz dizimi üzerine kurmak için uğraştım. Belki da

ömürge çocuğu olmasaydım bu kaygum olmayacağdı. Çünkü insan başka bir ulusun
yönetimi altında olduğunda kendi öz değerlerine dört elle sarılır. Galdı ki benim
öyümde lakap sözcüğü pek fazla söylenmezdi. Evet, Lefkoşa gibi büyük yerlerde,
"lakap" söylenir. Ama şimdi büyük yerlerdeki kültür alış verişi daha yoğundur.
Halbuki biz de işte Anadolu'da ne duyduysak orda da işde birine; "lakap veya ad
daktı" denir. "Takma ad" işde burdan geldi. Her birey, her araşdırmacı, kültür
damarını çeşitli değerlerle besler. Burda da temel olan nedir, atalarımızın getirdiği öz
öz Türkçe' dir. "Medine" ve "medeni" sözcüklerini incelersak; "Medine; şehir,
.ent" demek. "Medeni; da şehirli" demek. Yani uygardır işte. Tabii, bu sözcükler
zamanında bire bir uyardı ama artık köylerden da beldelerden da uygar insanlar
yetişir. Ama medeni dedikleri yerlerde, Anadolu' da özellikle dilin en çok yayıldığı
yerlerdir. Buna bağlı olarak Türk insanı, kültürle dil ile ilgili çok sayıda Arapça veya
yabancı sözcük almıştır. Ama küçük yerleşim yerlerinde gendi gendinin kültürü dışa
açılmamış yerlerde zaten daha temiz bir Türkçe'dir. Ben o toprakların insanıyım yani
Gönyeli'nin havasını soludum, suyunu içtim. Belki suyu deyinca şimdi yanlış
anlaşılmasın; bir inanç var Gönyeli'nin suyunu içenin ayakları eğri olurmuş. Öyle

183

işey yok. Genetikle ilgilidir bu iş. Hatta bana sorduklarında nerelisin? "Coğrafyama
bakınız" derim.
: Takmaadlar ve Unvanlar kitabı çıkardın, iyi güzel. Herkesin lakabını söyledin.
enin da lakabın varmış. Bilir misin? Ben duydum bişeyler.
C: E, kitabı okuyacan. Mesela benim ayaklarım çok çok eyriydi güçüğükan
·· çükken) da biraz düzeldi. O zamanlar lakabım "Eğri bacağıdı"
: Ama o genel addır.
C: Genel adıdır tamam ama ben bir da "Eğri bacak" olarak tanınırdım.
: Bir de "Masgot Hoca" derlermiş sana.
C: "Masgot Hoca" da var ama en fazla bilindiğim, "Mulla Hoca, Mulla Ali Hoca"
olarak bilinirim. Mulla Ali Hoca demezsan annadı mm, orta yaşın üzerinde hiçbiri
ilmez. Yüksek öğrenimde "Buba" derlerdi. Hala daha "Buba" deyen sanatçılar var.
Çakmaklar falan "Baba" der bana.
S: Peki be Hoca bunca yıldır çalışıyorsun, hiç "Keşke..." dediğin şey oldu mu?
C: Oldu tabii, Keşke oğlum ölmeseydi.
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BÖLÜM VII

ESERLERİNİN DEGERLENDİRMESİ

Bu bölümde, Mustafa Gökçeoğlu'nun eserleri basım yıllarına göre sıralamaya
konularak fiziksel ve içeriksel yönleriyle geniş kapsamlı bir değerlendirmeye
alınmıştır.

VII.1. Dulun Oğlu:
Dulun Oğlu kitabı, Mustafa Gökçeoğlu'nun ilk eseridir. Ayni zamanda ilk
öykü denemesi olan kitap, 100 sayfadan oluşmaktadır ve tüm sayfalar sarı saman
kağıdındandır. 1985 yılının Mart ayında, Lefkoşa' da İleri Basımevi'nde dizilip
basılmıştır. Kitabın kapak tasarımı ise Emin Çizenel tarafından gerçekleşmiştir.
Kitapta, kısa kısa dokuz öykü bulunmaktadır. Kitap, adını yedinci öyküden almıştır.
Kitabın iç kısmında, adı ve yazarının adı bulunmaktadır. Dulun Oğlu kitabını
Mustafa Gökçeoğlu, küçük yaşta yitirdiği oğlu Hüseyin'in anısına ithaf etmiştir.
Şair-Yazar Fikret Demirağ ise kitapla ilgili düşüncelerini içeren bir değerlendirme
yazısı yazmıştır. Mustafa Gökçeoğlu'nun kendisi bir önsöz ve giriş bölümü
yazmamıştır, doğrudan öykülerine yer vermiştir. Kitabın en sonunda ise İçindekiler
bölümü vardır. Bu bölümde öykülerin adları ve başlangıç sayfaları yer almaktadır.
Kitapta yer alan öyküler şunlardır:
"Ne Bileyim Canlarım - s. 7, Olmaz Olmaz Kardeşim - s. 15, Düşte Düşünmek s.23, Korkunun Korkusu - s. 35, Belki - s. 45, Günlerin Getirdikleri - s. 57, Dulun
Oğlu- s. 71, Düş mü Gerçek Mi - 83, Bir Solukluk Yaşam - s. 91."
Kitaba genel olarak bakıldığında; hikayelerde işlenen konular, 1960-80 yılları
arasında Kıbrıs'a damgasını vuran toplumsal, sosyal içerikli olaylar ve günlük
yaşamdaki sorunlarla ilgilidir. İşsizlik, yoksulluk, göç, yurt dışında işçilik, harp
sonrası yaşanan çelişkiler, kimi insanların savaştan kazanç elde edip 'ganimet
zengini' olması ve budalaca davranması, Gökçeoğlu'nun en çok işlediği konulardır.
Eserlerinde ayrıca Kıbrıs'a özgü motifler ve köyle kent arası farklılıklara, çelişkilere
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yer vermiştir. Kitaptaki öykülerde yazarın kendi yaşadığı Gönyeli köyüne özgü
tayları da bulmak mümkündür.
Öykülerinde genel olarak dikkat çeken ilk nokta öykülerin halk deyişleriyle
zenmiş olmasıdır. Deyim ve atasözlerine sıkça yer verilmiştir. Yazarın ilk öykü
enemesi olan bu kitapta teknik hatalar olmasına karşın dili yalın ve içtendir.
Kitapta yer alan öyküler ve öykülerin konuları ise şöyledir:

1-

Ne Bileyim Canlarım:

Birinci öykü dokuz sayfadan oluşmaktadır. Öykünün konusu, geçmışe
duyulan özlemdir. Ayrıca gençlerle yaşlılar arasındaki kuşak farkı ve bunun yol
açtığı çelişkiler üzerinde durulmuştur. Yazarın ilk denemesi olmasına karşın öyküde
dikkat çekici bir biçimde kendine özgülük vardır. Bu eserde, öz Türkçe sözcükler
yanında Gökçeoğlu'nun kendine has olan söz ve söz gruplarına da yer verilmiştir.
Buna örnek olarak;
"Omuzlak, Dumanlanan usunu devşirmesi - s. 1 O"
"Zaman ilmikleri ilmikleyemedi - s. 13"
"İmge iplikleriyle oynadı - s. 13" söz grupları verilebilir.
Öyküde ayrıca folklorik ögelere yer verilmiştir.
Örnek;
"Eşim oyunu- s. 9, Yüzük Oyunu- s. 10."
Yine bu öyküde Kıbrıs'a özgü deyimlere, atasözlerine ve tekerlemelere yer
verilmiştir.
Örnek;
"Yaşamı bozuk para gibi harcamak - s. 11"
"Küt bıçak ele, tembel karı dile - s. 12"
"Benim yarım aklım var, ne geceye yeter ne gündüze - s. 13."

2- Olmaz Olmaz Kardeşim:

"Olmaz Olmaz Kardeşim" sekiz sayfalık kısa bir öyküdür. Öyküde yer alan
olay, bir telefon görüşmesiyle anlatılmaktadır. Yazar, bu telefon görüşmesiyle bize
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toplumsal olaylardan bir kesit sunmaktadır. Birden fazla konu biraz da bölük pörçük
biçimde bu öyküye sıkıştırılmıştır. İnsanların iki yüzlülüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı,
toplumsal direniş hareketleri, işçi hakları bu öykünün konusudur.
Öyküde yer alan diğer konu, yazarın doğup büyüdüğü yer olan Gönyeli'ye
özgü özelliklerdir.
Örnek:
"Maçlara kadınların ve kızların gitmesi. - s.15."
Bu, Gönyeli'nin en yaygın özelliklerindendir. Kadınlar köyün her çeşit spor
müsabakalarına gitmekte ve takımlarını desteklemektedirler.
Yine bu öyküde kendine özgü tamlamalar da mevcuttur.
Örnek:
"Adıyla yarışır - s. 15, Bastığı yeri, her gün doğuşunda değiştirir. - s. 15."
Öyküde çok fazla deyim ve atasözleri kullanmıştır.
Örnek:
"Kör bakkalın, kör alıcısı olur. - s. 19, İmbikten süzülmek. - s. 19.

3) Düşte Düşünmek:
Üçüncü öykü "Düşte Düşünmek"tir. Öykünün konusu, toplumsal olaylar ve
toplumun bozulmuşluğudur. İşçi hakları, sendikal haklar, paraya düşkünlük ve
insanların sömürülmesi... gibi olgular az sayfaya sıkıştırılan konulardır. Bu öyküde
olaylar ve anlatımlar biraz karışık ve çelişkilidir. Olayın kurgusu çok iyi
düşünülmedi. Olayların ve konuların değişimi çok ani ve iyi planlanmadan basitçe
olmuştur. Örneğin; işçi çalışır, vasıtası kamyondur, Lefkoşa'da oturmaktadır. Burdan
Lefkoşa'nın konumu, Lefkoşa' da oturan ninesi ve ninesinin ordaki yaşamı, ninenin
oğluna olan sevgisi. Bunların tümü bir paragrafta işlenen ve hızlı geçilen konulardır.

Yazar bu öyküde de öz Türkçe sözcükleri kullanımına önem vermiştir.
Örnek: "Harcı gözyaşı kardı. - s. 27."
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4) Korkunun Korkusu:
Dördüncü öykü "Korkunun Korkusu"dur. Burada geleneksel çizgiler ele
alınmıştır. Öyküde, köy kahvesi, kahvehane kültürü ve kahvehanede oynanan kağıt
oyunları üzerinde durulmuştur. Ayrıca kahveye uğrayan köyün ilginç tipleri bu
öyküde yer alan karakterlerdendir. Öyküdeki bir diğer katakter ise Ahmet Ağa' dır.
Ahmet Ağa, 1974 Savaşı'nda kendini kahraman zannedip de gerçekte korkak olan
kişidir.

5) Belki:
Beşinci öykü "Belki" dir. Öyküde Lefkoşa tasvirlerine ağırlıklı olarak yer
verilmiştir. Köyden gelip Lefkoşa' da yaşayan genç bir oğlanın yalnızlığı, şehir ve
köy hayatının farklılıkları ve bu bağlamda yaşanan sıkıntılar üzerinde durulmuştur.

6) Günlerin Getirdikleri:
Altıncı öykü "Günlerin Getirdikleri"dir. Kıbrıs'ta geçmişte yaşanmış bir
başka gerçek bir olay, öykünün konusu olmuştur. Öyküde gençlerin yurt dışına kaçışı
ve orada zor yaşam koşulları altındaki inşaat işçiliği konu edilmektedir. Olay,
Arabistan Çölleri'nde geçmektedir.

7) Dulun Oğlu:
Yedinci öykü "Dulun Oğlu'dur. Kitaba adını veren öyküdür. Konusu Birinci
Dünya Savaşı yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan zorluklar, sıkıntılar, açlık ve yasaklardır.
İnsanın aç kalmamak için her işte çalışmaya razı olması ve köy halkının birbirlerine
imece usulü yardımda bulunması üzerinde durulmuştur.

8) Düş Mü Gerçek Mi:
Sekizinci Öykü; "Düş Mü Gerçek Mi" adlı öyküdür. Bu öykü toplumsal
içerik taşımaktadır. Üniversite mezunu işsiz bir gencin sonunda bir köyde geçici
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··· okul öğretmenliği yapmak için köye gidişini anlatmaktadır. Öykünün baş karakteri
olan genç, adını hiç bilmediği bu köye gitmek için Lefkoşa' dan köy otobüsünü

almıştır. Bu köy otobüsü birkaç köyün otobüsüdür, yolcular Rum-Türk karışıktır.
Genç öğretmen otobüs yolculuğu esnasında geri dönüşlerle gerçek ve düş arasında
calayıp gitmektedir. Sonunda görev yapacağı köye varır, köy bakımsız ve pek çok
yönden yiyecek içecek yönünden epeyce geri kalmıştır ama O geleceğe umutla
bakmaktadır.
Not: Bu öykünün konusu yazarın kendi yaşamından bir kesittir. Tez çalışmasının 53.
sayfasında yazarın kendi meslek yaşamı konu edilmektedir. Bu konunun devamı olan
55. ve 56. sayfalarındaki söyleşide bu olay yer almaktadır.

9) Bir Solukluk Yaşam:
Dokuzuncu ve son öykü, "Bir Solukluk Yaşam"dır. Konusu, yine sosyal
yaşamdan bir kesittir. Yaşlı annesiyle birlikte kalan genç bir kızın yaşadığı aşk
ilişkisi konu edilmektedir. Önceleri otobüs yolculuğunda cinsel tacizle başlayan
ilişkinin tek yönlü aşka dönüşmesi ve kızın evlenme umudu üzerinde durulmaktadır.
Genç saf bir kızın, bir genç tarafından kandırılmışlığı, kızın evlenmeden önce
geleneklere aykırı olduğunu bilmesine karşın gence karşı koyamadan aşkını
yaşaması, onunla ilişki kurması ve hamile kalmasından söz edilmektedir. Öyküde yer
alan yardımcı konular ise, köy yaşamındaki komşuluk ilişkilerinin olumlu ve
olumsuz yönleri ve dedikodulardır. Kızın, dedikoduları duymamak için komşularıyla
olan ilişkisini kesmesinden ve sonunda evlilik dışı bebeğiyle yalnız ama mutlu
yaşantısından söz edilmektedir.

VII.2. Tezler ve Sözler I:
"Tezler ve Sözler I" kitabı yazarın halkbilim alanında ortaya koymuş olduğu
çalışmaların ilkidir. 236 sayfadan oluşmakta olan bu kitap, Gençlik Merkezi adlı
kültür sanat örgütü tarafından yayımlanmış ve İleri Basımevi'nde basılmıştır. Kitabın
basım yılı belirtilmemiştir. Baskı yılı Gökçeoğlu'nun "Sunu" yazısında 1985 olarak
belirtilmiştir. Kitabın kapağı ressam Aşık Mene tarafından tasarlanmıştır. Yazar, bu
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eserini eşi Sabiha Gökçen Gökçeoğlu'na ve kızı Dolunay'a ithaf etmiştir. Kitabın ilk
sayfasında yer alan ithaf yazısından sonraki sayfada, yazarın yayımlanmış ve
yayımlanmamış diğer eserlerinin listesi bulunmaktadır. "İçindekiler" kısmındaysa şu
maddeler yer almaktadır:
- Sunu
- Tezler ve Sözler Üzerine Birkaç Söz
- Sunu
- Giriş
- Öndeyişler
- Birinci Bölüm
- İkinci Bölüm
- Üçüncü Bölüm
- Dördüncü Bölüm
- Beşinci Bölüm
- Altıncı Bölüm
-Yedinci Bölüm
- Sekizinci Bölüm
- Dokuzuncu Bölüm
- Onuncu Bölüm
- Sözlük
- Kaynak Kişiler
- Kaynakça."
Kitabın 234. sayfasında kapak resmini de çizen ressam Aşık Mene'nin
figüratif çalışması bulunmaktadır. Her bölümün sonunda Kıbrıs Türk insanını,
giysilerini veya kullanım araçlarını konu alan fotoğraflar bulunmaktadır. Kitabın
arka kapağında ise Gençlik Merkezi imzalı, yazar Mustafa Gökçeoğlu'yla ilgili kısa
özgeçmiş yazısı ve yazarın resmi bulunmaktadır.
Onuncu sayfada yer alan birinci "Sunu" bölümü, kitabın yayımını üstlenen
Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Kitabın baskı ve dağıtımını üstlenme
gerekçeleri anlatılmaktadır. Ülkemizde kültür erozyonu yaşanmakta olduğundan ve
halkbilim alanında çalışma yapan kişi ve kurumların desteklenmemesinden, canlı
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kültür değerlerimizin yavaş yavaş göçüp gitmesinden bahsedilmekte ve tüm bunların
kitabın basımını üstlenmekteki nedenleri olduğundan söz edilmektedir. Ayrıca
herkesin bu gibi çalışmalara katkı koyması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
On bir ve on ikinci sayfada ise ressam Aşık Mene'nin kitapla ilgili görüşleri,
"Tezler ve Sözler Üzerine Birkaç Söz" başlığı altında yer almıştır. Yazının
içeriğinde, bu kitabın uzun bir birikim ve emek ürünü olduğu üzerinde durulmuştur.
İç ve dış etmenlerle Kıbrıslılık bilincinin yok edilmeye çalışıldığından, kültürümüzün
bu tehlike altında olduğundan söz edilmektedir. Ayrıca halkbilimin ne olduğu ve
kapsamı üzerinde

durulmuştur.

Son yıllarda

halkbilim

çalışmalarının

hız

kazanmasından ve kültür sanat örgütlerinin kültürümüze sahip çıkma çalışmalarının
sevindirici olduğundan bahsedilmektedir. Yazının devamında Tezler ve Sözlerin
yazın yaşamına katılmasının ne kadar önemli olduğu şu sözlerle vurgulanmıştır:
"Mustafa Gökçeoğlu'nun Tezler ve Sözler"inin de bu kervana katılması yarına dair
umutlarımız açısından işte böyle bir güneş ve sevgi seçeneği gibi geliyor bana.
Çünkü Kıbrıs Türk toplumu olarak kurulabilecektir ancak." (s. 12.prg2) Aşık
Mene'ye göre kitabın yayımlanmasının bir diğer önemli yanı da Kıbrıs Türk
Toplumu'nun kendi tarih benliğinin yok yarınlarımız bu çalışmaların ışığında
edilmeye çalışılıp yerine yapay bir tarih yaratılmaya çalışılmasına karşı panzehir
olarak bulunmasıdır. Yazının son bölümü ise yazar; "Tezler ve Sözler, özelde Kıbrıs
Türk toplum tarihine genelde de Bilim Dünyas'ına değerli bir yapıt kazandırdığına
inanıyorum. (s.12.prg.6) vurgusunu yaparak kitabın yayımlanmasının kendince
önemini değinmiştir.
İkinci "Sunu" kısmı ise sayfa 13 ve 14 'te yer almıştır ve yazar Mustafa
Gökçeoğlu tarafından hazırlanmıştır. Yazarın Sunu kısmında yer alan görüşleri
özetle şöyledir: Sözlü ve yazılı basın, her ülkede olduğu gibi kendi ülkemizde de
ciddi biçimde etkilerini sürdürmektedir. Bunlar bir yönüyle olumluluk bir yönüyle de
olumsuzluklar içermektedir. Bu etkileşimler yanında Kıbrıs insanının kültürüne
özellikle devlet tarafından yeterince sahip çıkılmadığı ve kültür erozyonuyla karşı
karşıya olunulduğu üzerinde durmaktadır. Bunun yanında bu alanda çaba sarfeden
birkaç kişi ve kurum olduğu vurgusunda bulunarak onlara teşekkür edilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bu araştırmaların istenen sayıda olmasa da kesintisiz
devam etmesinin sevindirici bir yan olduğuna değinmiştir. Yazısında, araştırmalara
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başlama

gerekçelerinin

de bu noktalara

araştırmacı

yazar

Harid

etmektedir.

Bu arada bilimsel

yönelik eleştirilere
düşüncelerini
şekilsel
uygun

Fedai'ye

olarak

kendisini

farklı

gördüğünü

belirtmiştir.

bölümünde

yerde

vurgulamaktadır.

örtüsü"

bölümü

Yapıtın

ancak

Yazının

"Öndeyişler"
oluşturmaktadır.

bölümü

İnsanlarımız

Çalışmalara

Bölüm;

sayfa

41 'den

yer alan alt başlıklar

Alacaklıyla

Vereceklinin

İkinci Bölüm
bölümde

yazarın

Edebiyatının

Zevki,

17'den
ana

ise kaynak

Konumu

38'e

kadar

başlıklar

daha
kişilere

ve Bitki

olan bölümünü

şöyle

Geçmişteki

Kıbrıs

belirtilmiştir:

Genel Ekonomik

Duyarlılığıyla

Özelliklerimiz,

Adanın

65'e kadar

olan kısmında

"Aylakçı

Kimliğimiz,

Kültürel

(Ekinsel)

Gadının

ise sayfa 68'den

görüşlerinin

yer

Padişahınan
Dostları

Ölçülmesi,

yer alır. Birinci

Edebiyatı,

Suçların

Dökümü,

Destanı, Hayır Etmezin Destanı."
başlayıp
aldığı

iki

Sosyal İşlevi ve Direniş Edebiyatı'dır.

Meseli,

Bağlılığın

bu düzenlemeyi

oluşmuştur.

sayfa

şunlardır:

ise; "Üç Arkadaş Meseli, Bohçacı
Padişahın

Bu bölümün

Etkileri."

Birinci
bölümde

vermektedir.

bömünde

Devlet ve Folklor,

Dil

kendisine

vurgulamıştır.

ve Gerçeklerimiz,

Doğru,

teşekkür

neden olan temel

yer alır. "Adanın

bölümündeki

Dünü ve Bugünü,

Yapı ve Durum,

Köklerinin

ise kitabın

Öndeyişler

"Fclklorumuzun

Sentezci

adlı iki başlıktan

dolayı

oluşmasına

kendisinin

son

15. ve 16. sayfalarda

ile "Kültür Bitkileri"

etmesinden

yer aldığı bilgisini

olabileceğini

Bu bağlamda

dayalı olması kaydıyla

teşekkür ederek bu kitabın onların eseri olduğunu
"Giriş"

vurgulamıştır.

teşvik

ve köklü temellere

açık olduğunu

"Öndeyişler"

dayandığını

Çocuğunan
Aşgözlünün

Meseli,

Padişahınan

Hocanın

88'e

kadar devam

başlık

vardır.

Bunlar;

Bu bölümün

Bu

Başkaldırı

geri kalan kısmında

Padişah,

Padişahın

Meseli,

Görgüsüzün

Dolmaları,

etmektedir.

Vazosu,

Hocanın

Çobanınan

Gözü,

Padişahın

Rüya

Yorması,

Vezirin Meseli I ve II, Padişahınan

Çiftçi Meseli"

adlı masallar yer almaktadır.
İkinci
Edebiyatı
masalları

Bölümde

yazar,

diye iki alt başlığa
ikinci bölümde

Başkaldırı
yer vermiş

toplamıştır.

Edebiyatının
ve bu başlıklar

"Başkaldırı

altında yazarın görüşleri

şöyledir: Tarih boyunca

bunun

farklılık

dışa

vurumları

Sosyal

göstermektedir.

altındaki

Edebiyatının
insanların
Bir

İşlevi

ve Direniş

konuları

içeren

Sosyal İşlevi" başlığı

baskı altında kalmakta

kısım

insanlar

ve

bu baskılar
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nedeniyle bencil ve duyarsız olmuşlardır. Bir kısım insan da ki bunlar daha çok baskı
yiyen insanlardır, bu duruma tepki göstermektedir. Güvensiz, sıkıntılı, doyumsuz

olmuşlardır.

Yazar

tüm

bu

saptamalarını

toplumsal

çarpıklık

olarak

nitelendirmektedir. "Direniş Edebiyatı" adlı kısım ise aslında birinci konunun
devamı niteliğindedir. Burada yer alan konular şöyle: Devlet ve sınıf çıkarları için
insanlar bir araç olarak görülmektedir. İnsanların bu şekilde kullanılması ise
Başkaldırı Edebiyatını doğurmuştur. Yazar konuyu sözlü edebiyata bağlamaktadır.
Bu konuda şöyle demektedir: Yönetimlere karşı çıkan sanatçıların dilleri keskindir
ve toplumda var olan yalancılığı, sahtekarlığı, bencilliği, iki yüzlülüğü şiir, şarkı,
masal veya fıkralarında dile getirip, eleştirirler bazen de öğüt verirler. Bu yolla
sosyal barışın sağlanmasına çalışırlar. Ayrıca Kıbrıslı kimliğinin oluşmasında
Osmanlı Devletinin olumlu ve olumsuz varlığının etkileri olduğu ve bunun
yadırganmayacağı üzerinde durmuştur. Son paragrafta üzerinde durduğu nokta ise
sosyal veya ulusal nedenlerle insanlar üzerinde baskı yaratmaya çalışmanın
patlamalara yol açtığıdır. Bu patlamayı eylemli ve eylemsiz diye ikiye ayırmıştır ve
sözlü edebiyat ürünlerinin eylemsiz (edilgen) patlama olarak tanımlamıştır.
Sözlü edebiyat ürünlerine örnek olarak toplam 14 masala yer vermiştir.
Yazarın başkaldırı edebiyatına örnek olarak verdiği masalların tümünde de güçlünün
üstün gelme ve gücünü kullanarak karşısındakini ezme gayretine rağmen ezilen
kişinin ondan daha akılcı ve gerçekçi olduğu teması yer almaktadır.
Sayfa 74'te "Çobanına Padişahın Meseli" yer alır. Bu masalda, sosyal
konumu nedeniyle daha alt tabakada bulunan bir çobanın zekasıyla padişahı yenerek
canını kurtarması mizahi bir biçimde işlenmektedir. Masal şöyledir:
"Padişah bir gün ava çıkmış. Yolda bir çobanın yüzünü görmüş. Ne gadar
dolaşdıysa hiç tetig çegmemiş. O öfgeynan gelip çobanı aradmış. Çobana demiş:
Sen bir hayırsız adamsıng. Senin yüzünden büyün bir tetig çekemedim. Av
avlayamadım. Onun üçün seni asacayım. Çoban dedi:
Napayım.

Sen daha hayırsızsıng. Sen benim yüzümü gördüng av

avlayamadıng. Ama ben senin yüzünü gördüm canım gidiyordu."
Üçüncü Bölüm sayfa 88'den 118'e kadar olan kısımda yer almaktadır. Bu
bölümde "Manilerimiz" adlı tek bir başlık yer almaktadır. Manilerin genel tanımı
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yapılmakta ve mani çeşitleri ve uyak düzenleri üzerinde durulmaktadır. Bu tanım ve
açıklamaların ardından mani örnekleri verilmiştir.
Dördüncü Bölüm, sayfa 117'den sayfa 140'a kadardır. yer almaktadır. Bu
bölümde işlenen konu; "Toplumların Etkileşimi ve Ekinsel Değişmeler"dir. Bu
başlık altında "Ekin Alaşımları" adlı alt başlık verilerek; Türk ve Rum toplumlarının
,irbirinden etkileşim içerisinde olduğu üzerinde durulmuştur. Yazının içeriği kısaca
şöyledir:
Toplumlar yan yana veya iç içe yaşasalar da kültür (ekin) etkileşiminin
kaçınılmaz olduğu üzerinde durmaktadır. Bu konuda etnolojik ve antropolojik bir
alışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve bu güne kadar bu konuda bilimsel bir araştırma
yapılmadığını belirtir. Ayrıca, her iki toplumda yazılan tarih kitaplarına eleştirel bir
boyut getirerek objektif olunmadığını vurgulamaktadır. Bunun yanında adada
yaşayan halkla yeni gelen halkın (Osmanlılar'ın) zaman içerisinde kaynaştığını,
kültür alışverişinde bulunduğunu, Hristiyan halkın dinlerine müdahale edilse de

kendi içlerinde din geleneklerini sürdürdüğünü belirtmiştir. Daha sonra "Ekin
aktarımı" üzerinde durmuş, buna örnek olarak gölge oyunlarından olan Karagöz'ü,
halkın yeme alışkanlıklarını, sözlü ekin değerlerinden olan manileri vermiştir.
Dördüncü Bölüm'de bulunan bir diğer alt başlık ise sayfa 132'deki "Ekin
Alaşımlarının Oluşumları, Nitelikleri ve Nicelikleri"dir. Yazarın bu bölümdeki
görüşleri ilk bölüme paralel olup her canlının "yaşam birliği" olduğu üzerinedir.
Manilerin ölçülerinden

örnekleri verilirken Türk manilerinin kökeni üzerinde

durulmuştur.
Beşinci Bölüm, sayfa 141 ile 151. sayfalar arasındadır. Beşinci Bölüm' de,
"Anadolu Seyirlik Oyunlarının Ada'ya Yansıması" ve "Anadolu'dan Gelen Irgatların
Seyirlik Oyunları ve Etkileri" adlı başlıklar bulunmaktadır. Her iki başlıkta
vurgulanan konu birbirinin devamı niteliğindedir. İçerik kısaca şöyledir: Toplumların
kültür alışverişinin ulaşım, kitle iletişim araçlarının yaygınlığı ve gelişmişlik
düzeyiyle de ilgili olduğudur. Bu bağlamda, Kıbrıs Türk Toplumunun Anadolu'dan
gelen aktrislerin etkisiyle seyirlik oyunumuzda şekillenme olduğudur. Ayrıca buraya
ırgat olarak gelen kişilerin de geceleri köylüyle sohbetlerinde kendi gölge oyunlarını
sergilediklerini, çeşitli masallar anlattıklarını veya tekerlemeler söylediklerini ve
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unların köy seyirlik oyunlarının oluşmasında bir etmen olduğunu belirtmektedir.
Buna örnek olarak da bir tekerleme ve hikayeye yer vermektedir.
Altıncı Bölüm, 152. sayfadan 163. sayfaya kadar devam etmektedir. Bu
bölümde; Türkiye'de değerli araştırmacı Pertev Nail Boratav'ın "Folklor Edebiyatı"

adlı kitabımdan aldığı "Yaş Destanı" ile Kıbrıs'a ait olan "Yaş Destanını" verip
onları incelemekte

ve karşılaştırmasını

yaparak benzerliklerini

ve farklılıklarını

ortaya koymaktadır.
Yedinci Bölüm, sayfa 164 'ten. başlayıp

170'te bitmektedir.

Bu bölümde,

"Sözlü Edebiyatın Mizah ve Hiciv İşlevi" adlı başlık yer almaktadır. Bu başlıkta
Kıbrıs insanının kıvrak zekasından, olayları çarpıtma, yalınlaştırma abartma ya da
mizah, hiciv gibi özelliklerinden
edebiyat ürünlerinden

söz etmektedir. Bu özelliklerle yüklenen sözlü

söz edilmektedir.

Bunu verilen destan, mani ve bilmece

örnekleriyle de desteklemektedir.
Sekizinci Bölüm, 171 ile 188. sayfalar arasında bulunmaktadır. Bu bölümde
"Bilmecelerimizin

Yapılarıyla

İletileri"

başlığı

altında

bilmecelerin

toplumsal

yaşamdaki yerine yapısal özelliklerine ve bilmecelerin şekilsel dizimindeki mantığa
yer verilmektedir. Ayrıca bilmeceye başlamadan önce bir hazırlık aşaması olduğuna
ve bunun da genellikle bir tekerlemeyle sağlandığına dikkat çekmektedir. Yazar bu
bölümdeki

açıklamalarından

sonra

bilmece

örneklerini

cevaplarıyla

birlikte

vermektedir.
Dokuzuncu Bölüm, 189. sayfadan 195. sayfaya kadar devam etmektedir.
"Ohlarımız, Ahlarımız, Vahlarımız" başlıklı bu bölümün içeriği yakarışlardır.

Dua

ve beddualar, örnekleriyle bu bölümde toplanmıştır. Dua ve bedduaların bir kısmı da
Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Anadolu'daki
olarak verilmiştir.
bölgelerinde,

Ayrıca

"Gadara

vurgulamaktadır.

Yazar,

"beddua

vermek"

söylenişlerine

etmek"

veya

"Bela

yine bu bölümde

göre karşılaştırmalı

söz grubu

yerine

gadara

okumak"

yaptığı

çalışmanın

Kıbrıs'ın bazı
dendiğini
yetersiz

de

olduğu

konusunda bir de özeleştiride bulunmuştur.
Sayfa 191 'de, beddua ve duaların hem Anadolu hem de adadaki söyleniş
biçimlerini içeren örnekler yer almaktadır.
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Beddua örneği:
Anadolu'daki

söyleniş biçimi: "Ekmek tavşan olsun, sen de tazı olasın da

peşinden yetişemeyesin."
Adadaki söyleniş biçimi: "Ekmek yaya olsun sen da atlı olasın yine da
yetişemeyesin."
Dua örneği:
Anadolu'daki söyleniş biçimi: "Allah sağ gözü sol göze nuhtaç etmesin."
Adadaki söyleniş biçimi: "Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin."
Yine

sayfa

191 'de

ada

Türk

ve

Elenlerinin

kullandığı

bedduların

karşılaştırması ise bulunmaktadır:
Ada Türklerinin söyleyiş biçimi: "Banukla (Yenir ağrısı) çıkar."
Ada Elenlerinin söyleyiş biçimi: "Nafgali banukla."
Onuncu Bölüm,

196. ve 225. sayfalar arasındadır.

Bu bölüm türkülere

ayrılmıştır. Türkülerin temaları, duygusal derinliği üzerinde durulmuştur.
türküler ezgisel yapılarına

göre üç bölüme ayrılmıştır.

"Anadolu'daki

Ayrıca
ezgilerin

etkisinde olanlar, Kıbrıslı Elenlerin etkisinde olanlar ve Ada Türklerinin

özgün

ürünleri olanlar." Bunun dışında yazar türkülerimizin söz ve ezgilerinin niceliklerine
göre de ayrılıp incelebileceğini ve bunun da müzik sanatçıları tarafından irdelenmesi
gereken

bir konu olduğunu

vurgulamıştır.

Bu bölümün

sonunda

da türküler

içeriklerine göre örneklenmiş ve notalarıyla birlikte verilmiştir. Ayrıca Kıbrıs'a özgü
manilerin Anadolu etkisiyle "Kadifeden Kesesi" türküsünün ezgisiyle söylendiğini
belirterek mani örneklemesi yapılmıştır.
Kıbrıs kültürünün farklı kesitlerin yer aldığı fotoğraflarla, kaynak kişilerin ve
Kıbrıslı simaların seçme resimlerinden

oluşan fotoğraflar kitabın tüm bölümlerine

serpiştirilmiştir.

VII.3. Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü:
Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, halkbilim alanında ortaya konan
diğer bir üründür. Kitabın basım yılı ayrı olarak belirtilmemiştir. Ancak Önsöz
yazısı, 1988 yılında yazılmıştır. Bu nedenle kitabın ayni yılda basıldığı düşünülebilir.
Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Repa Ltd. tarafından İstanbul' da Yazır
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Matbaacılık Koll. Sti.'nde basılmıştır ve Galeri Kültür Yayınları arasında yer
almaktadır. Bu eser, Mustafa Gökçeoğlu tarafından yazılmış Harid Fedai tarafından
denetlenmiştir. M. Gökçeoğlu'nun dil çalışmalarının ilk örneklerindendir. Bu eser
_32 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın kapak düzeninin kimin tarafından gerçekleştiğı
kitapta belirtilmemiştir. Ayrıca kitapta, "İçindekiler" bölümü de yer almamıştır.

Kitapta sırasıyla yer alan bölümler şunlardır:
-Önsöz
- Sözlüğün Hazırlanmasının Öteki Etkenleri, s. 1.
- Deyimlerimiz ve Atasözlerimiz, s.2-16.
-Atasözlerimiz ve Deyimler Arasındaki Farklar ve Tartışmalar, s.16.-17.
- Deyimlerimizin Biçim ve Yapı Yönünden Özellikleri, s. 18.-26.
- Kısaltmalar, s. 27.
- Kaynakça, s. 27-29.
- Atasözleri ve Deyimler, s. 30-232.

Atasözleri ve Deyimler, alfabetik sıraya göre karışık olarak verilmiştir. Her
sözcüğün sonuna parantez içerisinde deyim ise "d" , atasözü ise de "a" yazılarak
çeşitleri belirtilmiştir.
1988 yılında Gönyeli'de yazar tarafından kaleme alınan "Önsöz" kısmında şu
noktalar ön plana çıkmaktadır: Dilin işlevi, önemi ve tarihsel süreç içerisinde
kullanılmayan, konuşulmayan dillerin ölebileceği üzerinde dururlmaktadır. Dil
insanların yaşadıkları coğrafi özelliklere ekonomik ilişkilere göre şekillenmekte,
zenginleşmektedir. Dil ile kültür yapılarımız, kültür özelliklerimiz gelecek kuşaklara
taşınabilmektediir. Ayni dili paylaşan insanlar süreç içerisinde çeşitli nedenlerle
birbirlerinden uzak düşebilmekte ve farklı coğrafyalarda yaşayabilmektedir. Ancak
uluslar gittikleri yerlere dil aracılığıyla kendi ekin değerlerini de taşımaktadırlar. Dili
etkileyen bir başka faktör de insanların gittikleri yeni bölgelerde buldukları dil
kalıntıları ve yeni oluşan koşullardır. Türk Dili ve Türk Folkloru da bu süreçlerden
geçen bir dildir. Bu konuda çeşitli kitaplar yazılmış ve seminerler düzenlenmiştir.
Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nü hazırlama
gerekçelerinin tüm bu temel etmenlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Önsöz
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• azısının son kısmında ise kitabı denetleyen Harid Fedai'ye, Tezler Sözler I, II ve III.
cildi basan Gençlik Merkezi'nin ve üyelerinin kendine atasözü ve deyim bulmada da
yardımcı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu üyelere ve yardımı dokunan diğer kişilere

ayrı ayrı teşekkür etmektedir. Önsöz yazısının son cümlelerinde ise atasözleri ve
deyimler konusundaki çalışmalarının bitmediğini, kitabın genişletilmiş baskısının da
gerçekleşeceğini vurgulamaktadır.
Kitabın 1. sayfasında yer alan "Sözlüğün Hazırlanmasının

Öteki Etkenleri"

başlıklı yazı, Önsöz kısmının devamı niteliğindedir. M. Gökçeoğlu, bu kitabı yazma
girişiminin diğer gerekçelerini

sıralamaktadır:

Türk Dil Kurumu yazmanlarından

olan Hasan Eren'in, 1959 yılında Kıbrıs'ta bulunduğunu ve sınırlı bölgelerde, Fota
(Dağyolu), Gömeç, Kalvaç köylerinde araştırma yaparak, Kıbrıs'a ait 5000 sözcük
derlediğini ve bunu 1963 'te gerçekleştirilen

Türk Dil Kurultayı 'ndaki bir bildiride

sunduğunu belirtmektedir. M. Gökçeoğlu, bu noktada eleştirel bir yaklaşımla yapılan
araştırmaların Kıbrıs'ın genelini yansıtmadığını vurgulamaktadır.

Yazar, bu sözlüğü

oluşturmasına neden olan bir başka etmenin de kendi yaşadığı deneyimler olduğunu
belirtmektedir.

Görevi gereği Türkiye'de

bulunduğu süre içerisinde, kendi dilinin,

kendi dil dağarcığında bulunan deyimlerin ve atasözlerinin dikkat çekecek biçimde
farklılık gösterdiğini vurgulamaktadır.

Hasan Eren'in sözlük hazırlama girişimine

rastlayamadığını ancak Bener Hakkı Hakeri'nin "Kıbrıs'ta Halk Ağzından Derlenmiş
Sözcükler Sözlüğü" adlı eserinin bu boşluğu doldurduğunu,

kendinin de buna bir

katkısı olma çabasıyla bu kitabı hazırladığını vurgulamaktadır.
"Deyimlerimiz ve Atasözlerimiz" başlıklı yazı, 2. sayfadan 16. sayfaya kadar
devam etmektedir. Bu bölümde yazar Türk dil dünyasında deyim ve atasözlerinin
farklılıkları üzerinde karşılaştırmalı
Türk dilinde deyimlerin

olarak durmaktadır. Türkiye, Kırgız ve Kıbrıs

kullanılış

biçimlerini

ve sözcüklerin

tümce yapılarını

örneklemektedir. Özellikle Kıbrıs'ta devrik tümcelerin çok yaygın olduğunu Türkiye
Türkçesi'ne
Kıbrıs'ta

ise devrik tümcelerin, Nurullah Ataçla girdini savunmaktadır.

günlük yaşamda kullanılan

yapmaktadır.

Kıbrıslı Türklerin

dilin, Türkçe'nin

dil dağarcığına

bir ağzı olduğuna vurgu

Kıbrıs'a

özgü bitki ve hayvan

adlarının da girerek deyim ve atasözlerinde yer aldığını vurgulamaktadır.
sayfada örnek olarak; "Eşeğin kuyruğu ne uzar ne kısalır" deyimindeki
sözcüğünün "Domuz"

sözcüğü ile yer değiştirdiğini

Ayrıca

belirtmektedir.

Sekizinci
"Eşek"

Yazara göre
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deyimlerde işlenen konu ve sözcükler, Kıbrıs'ta

eskiden yaşamış ulusları, geçmiş

yönetim biçimlerini, ulaşım araçlarındaki temel öğeleri oluşturmaktadır.

Toplumda

insan ilişkilerine göre şekillenen durumlar, ona uygun deyim ve atasözleriyle karşılık
bulmaktadır. Kişiler, kullandıkları
uyarılarını, deneyimlerini
küçültme,

küçümseme

deyim ve atasözleriyle

ortaya koymaktadırlar.
ya da sevgi, cinsellik

kendi yargı, görüş ve

Kıbrıs Türklerinin dilinde abartı
ve dinsellik

bulunmaktadır. Kıbrıslı Türklerin kökeni Güney Anadolu'dur.
Kıbrıs'a

içeren deyimler

de

Ordan dil aracılığıyla

taşınan deyim ve atasözleri yıllar boyu kullanılmış

Kıbrıslı Rumların

dilleriyle de karşılıklı etkileşim içerisine girmiştir. İnsan düşüncesinin

yaratıcılığı

deyim ve atasözleriyle de kendini göstermektedir.
"Atasözleriyle Deyimler Arasındaki Farklar ve Tartışmalar" bölümü, 16. ve
17. sayfalarda yer alır. Bu bölümde yazar, atasözleri ve deyimlerin birbirlerine çok
benzediğine
atasözlerinin

ve her ikisinde
her durumda

de yargı bulunduğuna
geçerliliğini

koruduğunu

vurgu yapmaktadır.

Ancak

ve bir halk felsefesi, halk

bilgeciliği olduğunu belirtmektedir.
"Deyimlerimizin Biçim ve Yapı Yönünden Özellikleri" adlı bölüm, 18. ve 21.
sayfalar arasındadır ve burada yazar deyimleri

13 başlık altında biçim ve yapı

yönünden örnekleriyle ayrı ayrı incelemiştir:
" - Mastarla biten deyimler (Bir develik samana satılmak)
- Sıfat ya da ad tamlaması biçimindeki deyimler ( Çalgıcı parası)
-Tümce biçiminde olan deyimler (Buldu da bunadı)
- Tümce biçiminde olmayan deyimler (U gagon)
- Çift yargılı olan deyimler (Biri kor biri bozar)
- Tek yargılı olan deyimler (Kamışa işemek)
- Yineleme biçiminde olan deyimler (Zarum zarım zarıncamak)
- Bileşik fiil biçiminde olan deyimler (Kat önün etmek)
- Fiil çekimine girmeyen deyimler (Mavi gözlü Markutti, gece geldi korkutti,
sümücüğüni akıtti)
- Ad ve fiil çekimine giren deyimler (İt gibi çalışıp bey gibi yaşamak)
- Her zaman\1 fü.\ \ö:pi"y\e K\l\\am\an ckyim\er (KcrpeK Q\a\ı bir a'l t\ltt\l)

- İyelik eki alan deyimler ( Gözü yıldı)
- Olumsuz kavramlı olan deyimler (İnsan içine çıkacak yüzü yok) ."
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Yazar bu bölümün devamında deyimleri günlük yaşamdaki işlevselliğiyle,
hangi durumlar karşısında söylendiğiyle ilgili bilgiler vererek okuyuculara
aktarmıştır. Söylendiği durum karşısında yüklendiği anlamları geniş açıklamalarla
okuyucuya yansıtmıştır.
Deyimler ve Atasözleri ayrı bölümler halinde yazılmamıştır. Kelimeler tüm
harflerine göre değil de sadece ilk harflerine göre alfabetik sıraya konmuştur. Deyim
olan söz gruplarının sonuna "d" ve atasözü olan söz gruplarının sonuna da "a"
harflerini koymuştur. Karşılarında ise açıklamaları yer almaktadır. Ayrıca M.
Gökçeoğlu, deyimlerle ilgili çok ciddi bir inceleme yaptığından deyim ve
atasözlerinin varsa Türkiye' de kullanılış biçimini de parantez içerisinde vermiştir.
Örnek:
"İyi adam komşusuna iki, bana bir der(a) (Türkiye - Komşuda pişer, bize de
düşer.) (s.136)
Anlamı: Yakınlarımız bolluğa kavuşur ya da güzel değerlere sahip olurlarsa
bizim de bunlardan yararlanma olanağımız doğar.
"Kulakları düşmek (d) (Türkiye - Yelkenleri suya indirmek) (s.158.)
Anlamı: Direnmekten vaz geçip karşısındakinin söylediklerini kabul etmek
zorunda kalmak.

VII.4. Tezler ve Sözler II:
Tezler ve Sözler serisinin ikinci cildi olan bu kitap, yazarın halkbilimi
alanında ortaya koyduğu bir ürün olup 237 sayfadan oluşmaktadır. Kitap, Gençlik
Merkezi tarafından yayınlanmış ve Dörtrenk Matbaacılık tarafından 1991 yılında
basılmıştır. Kitabın kapak tasarımı ressam Aşık Mene tarafından yapılmıştır. Kitabın
tamamı saman kağıdına basılmıştır. Kitabın ilk sayfasında, kitabın adı ve ikinci
sayfada da kapak kısmının fotokopisi bulunmaktadır. Üçüncü sayfada ise yazarın
diğer eserlerin listesi yer almaktadır. Kıbrıs Türk kültürüne ait tığ işleri örneklerinin
resimleri de her bölüm sonuna yerleştirmiştir.

Kitabın "İçindekiler" kısmındaysa şu bölümler yer almaktadır:
Kıbrısla İlgili Osmanlı Fermanlarından Bazı Bölümler
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Tezler ve Sözlerin İkinci Cildi Üzerine Sunu
Önsöz
Tekerlemelerimiz
Yeminlerimiz
İstihraç Şiirleri
Geçmişte ve Günümüzde Düğün Demek Davetleri
Yorganlarımızın Özellikleri ve Dikimleri
Halk Hikayelerimize Örnekler
Manilerimizin Ana Duyumlarından Öğrendiklerimiz
Sürmemiz Mindalımız
Fıkralarımız
Halk Ozanlarımızın Bazı Dilleri
Mağusa Limanı Limandır Liman
Ağıt
Dolambaç
Lokumcu Ömer Türküsü.

İçindekiler kısmında verilen konuların sayfa numaraları belirtilmemiştir.
Kitabın 10. sayfasında ise Kıbrıs'a ilişkin bazı fermanlardan kısa alıntılar
yapılmıştır.
Yazar - ressam Aşık Mene, I. ciltte olduğu gibi II. ciltte de kitapla ilgili kendi
düşüncelerini yansıtan bir değerlendirme yazısı yazmıştır. Bu yazı sayfa 11 ve12'de
yer almaktadır. Tezler ve Sözler'in İkinci Cildi Üzerine adlı yazının içeriği şöyledir:
Aşık Mene, Tezler ve Sözler'in birinci cildi üzerine yazdığı önsözdeki görüşlerde
yanılmadığını, Mustafa Gökçeoğlu'nun

halkbilimi ürünlerinin derlenip yazıya

dökülmesindeki yazım tekniğinin Kıbrıs ve Türkiye'deki birçok değerli araştırmacı
ve üst bürokratlarca dikkat çektiğini ve takdir edildiğini belirtmektedir. Mustafa
Gökçeoğlu'nun

eser ortaya koyarken, hem yaratıcılığını da kullanan bir sanatçı, hem

araştırmacı ve hem de yöntembilir kültür adamı gibi davrandığını vurgulamaktadır.
Bu konudaki görüşleri şöyle:
"Kültür akışlarının kapsamlı biçimde değerlendirebilmek için bilimsel
gözlüklü yaklaşımlara estetik ve sanat merceklerini de takmak gerekiyor. En azından
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bir sanatçı

duyarlılığıyla

yaratmanın

mayasıdır

adamlarımıza

kaynağını

içten alan duyum

da... Gökçeoğlu

ve içgüdülere

gibi sanatçı

araştırmacı

her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır."

Aşık Mene,

Mustafa

Gökçeoğlu'nu

tanımaktan

duyduğu

de başvurmak

yöntembilir

kültür

(s.11.) Yazar ressam

onur ve gururla

yazısını

tamamlamaktadır.
Gençlik

Merkezi

alıp şu konuları
etmektedir.
halkbilim

içermektedir:

Amaçlarının
alanında

Gökçeoğlu'nun
basılmasından

ilk

kaleme

Yazının

da çalışmalarını
araştırma

Gençlik

ilk paragrafında

kitabı

olan

ve Türkiye

Merkezi'ne

yolları

hem de içinde bulunduğu

arayan

bir sosyologtur."

alanındaki

kitapların

çeşitliliğin

basmaktan

dolayı duymuş oldukları

Tezler

basınında

dikkat

ve

Gökçeoğlu,

söz

Sözler

durulmaktadır.
birinci

tepkiler

"Gökçeoğlu,

cildinin
alındığına
Mustafa

kafasıyla

ve

hem dil yoluna baş koymuş bir

yazısının

özeleştiri

ile somut çıkış

son kısmında

ve tüm koşulları

memnuniyettten

yer

yer alma yanında

ikinci paragrafında

iyi tanıyan,

Sunu

artamasından

amaçlarından

üzerinde

çok olumlu

çekicidir:

toplumu

(s.13)

kendi

olduğu

ait olan yazının

ile ilgili şu değerlendirme

kısmı ise 13. sayfada

giren birçok konuda

sürdürmek

gönlüyle aydın bir "dil" adamı. .. Mustafa
halkbilimci

alınan "Sunu"

gençlik kapsamına

sonra Kıbrıs

değinilmektedir.
Gökçeoğlu

tarafından

zorlayarak

ise kültür
bu kitabı

söz edilmektedir.

"Önsöz" kısmı, 15. ve 23. sayfalar arasında bulunmakta olup kitabın yazarı
Mustafa Gökçeoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Yazının içeriğine geçmeden önce
söylenebilecek şey, Gökçeoğlu'nun

yazılarındaki kendine özgülük ve sorunu ortaya

koyarken içinde hissettiği gerçek kayguyu dışa vurdurmayı başarabilmiş olmasıdır.
Bu sorunları bizlerin de hissederek düşünmemizi sağlamış olmasıdır. Ayrıca yazar
sanatçı kimliğiyle

toplumsal

ve ekonomik

taşımakta ve bize sorgulamayı öğretmektedir.

yapılardaki

problemlerin

endişesini

Önsöz yazısında yazar görüşlerini

materyalist felsefeyle, toplumsal gerçekçi yazar kimliğiyle ortaya koymuştur. Önsöz
yazısının içeriği şöyle özetlenebilir:
Her bireyin ve her toplumun bir kimliği vardır. Bizim toplumumuzun

da

geçmişte olduğu gibi bugün de bir kimliği bulunmaktadır. Bunu bilmemize rağmen
bugün bizler bir arayış ve var olanı saptama peşindeyiz. Bunun nedeni çevemizde
yaşanan olumsuzluklar, iç ve dış etmenlerdir. Yaşanan olumsuz değişimleri olumluya
çevirmek veya azaltmak için Kıbrıs'ta yaşayan aydınların bir görevi ve gelecek
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kuşaklara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu konuda aydınlar bir çaba sarfetmek
zorundadır. Dıştan gelen kontrolsuz nüfus akışı toplumun demografik yapısını
bozduğu gibi kültür dokusunu da etkilemektedir. Yeni alt kültürler oluşmakta;
..arabesk ve lahmacun kültürü" (s.16 str.2) yerleşmektedir. Ayrıca sosyal ve
ekonomik yaşamdaki çarpıklıklar, ekonomik çöküşü getirmektedir. Dışa bağımlılık
her geçen gün artmış durumdadır ve bu da barşçıl çözüm seçeneğini ortadan
kaldırmaktadır. Tek kültürlülükten çok kültürlülüğe geçmek gerekirken biz kendi
kültürümüzü koruyamaz durumdayız. Kültür oluşumu dört beş yüzyıllık bir olay
değildir. Bu daha uzun tarihsel bir süreçtir. Adada yaşayan halkla Anadolu'dan gelen
halkın birbirlerini etkilemesinin bir sonucudur. Karşılıklı ekonomik ve kültür
alışverişleri yeni bir şekillenme ve insan ilişkileri doğurmuştur. Adada yaşayan iki
ana halk, gerektiğinde var olan yönetime karşı çıkmıştır. Bu halklar bugün dıştan
yönlendirmelerle ayrı tutulmuşlardır. Süreç içerisinde insanlarda bireycilik ön plana
çıkmış ve

herkes

kendini

kurtarma

çabası

içerısıne

girmiştir. Yaşanan

olumsuzluklardan ada insanları bir ders çıkarmalı ve bireycilikten kurtularak kendini
ve toplumunu tanımalı, kültürüne sahip çıkarak dıştan gelen müdahalelere karşı
dirençli olmayı başarmalıdır.
Yazar, önsöz yazısının son paragrafında fotoğraf sanatçısı Kadir Kaba'ya ve
halkbilimci Zekai Altan' a fotoğraf çekimlerini birlikte yaptıklarından dolayı teşekkür
etmektedir.
Mustafa Gökçeoğlu, kitabın 26. sayfasından itibaren halkbilimi ürünleri
kapsamında olup birbirleriyle bağlantısı bulunmayan birçok konuya yer vermiştir.
Kitapta, sayfa 26'dan sayfa 51 'e kadarki kısımda "Tekerlemelerimiz"
bölümü yer almaktadır. Bu bölümde Tekerlemeler içeriklerine göre çeşitli sınıflara
ayrılmıştır.
Tekerlemeler 9 sınıfa ayrılmıştır.
Sayışmaca tekerlemeleri,
Ayıklamayı sağlayan tekerlemeler,
Oyuna eşlik eden tekerlemeler,
Suçluyu bulmaya yarayan tekerlemeler,
Masal tekerlemeleri,
Kendi başlarına oyun olan tekerlemeler,
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Satıcı tekerlemeleri,
Ad tekerlemeleri."
Not: Yazar tekerlemeleri

dokuz başlık altında topladığını

belirtmesine

rağmen

sekiz

başlıkta incelemiştir.
Oyuna
tekerleme

eşlik

eden

tekerlemelere

örnek

olarak

sayfa

33 'te

yer

alan

şu

verilebilir:

"Baş parmak
Başara parmak.
Orta direk
Cimcim aynası
Bakla kavurması."
Bu
yapmış,

sınıflamanın

Türkçe

dışında

tekerlemelerin

yazar

bölümün

başında

tekerlemenir..

Arapça,

Elence

(Yunanca)

veya

~mmı

Türkçe

kökenli

olduğunu belirtmiştir.
Yeminlerimiz
başında

bölümü,

yazar, Yeminlerin

nedenleri

sayfa

toplum

54'ten 61 'e kadar

içindeki

üzerine bir analiz yapmıştır.

devam

eder, Bu bölümün

yeri, dinsel tema özelliklci

Yeminlerle

Ye söylenme

ilgili örnekler ve

Sayfa 57 ve 59' da yer alan iki yemin örneği şöyledir:
"Eğer

yalan

söylersam

iki

gözüm

alil

olsun

da

değneğe

direkli

incir

üstüne

tutunup

...:.:.

gideyim."(s.57.)
"Elli
söylediğim

direkli,
doğrudur.

altmış

direkli,

yüz

yemin

( Çok verimli incir ağacı üzerine yapılan yernindir.)"

ederiz;

(s.:

Bu bölümün sonunda yazar, toplumun yeminlerin etkisinden uzak ka::-ı.asının
doğru olacağını ama bunun mümkün olmadığının bilincinde olduğu konusu::.6 kendi
yargısını da ortaya koymuştur.
İstihraç Şiirleri başlıklı bölüm ise, sayfa 64'ten başlayıp sayfa s-·ye kadar
devam etmektedir. Bu bölümün başında yazar, insanların çağlar boyu gelişimini yine
kendi öz Türkçe diliyle ve dünya görüşüyle birlikte aktarmış ve "ozan'·ı:: toplumdaki
yeri konusunda

kitaplarda

yer alan tanımlamaları

kendi yorumuyla birleştirerek

okuyucuya aktarmıştır. Ayrıca yazar, istihraç şiirinin tanımını vermiştir. "İstihraç"
sözcüğünün,

"huruç"

sözcüğünden

türediğini

ve kelime

anlamının

'çıkarma,

çıkarılma, sonuç çıkarma, fal bakma, yıldızlardan anlam çıkarma. bazı belirtilerden
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iyi görme' (s.66) olduğunu söylemiştir. Yazar bu bölümde, istihraç şiirlerinden
· tanesinin Arapça ve Türkçe çevirilerine yer vermiştir. Yazarın verdiği bilgiye
.•. öre

şiirlerin transkripsiyonunu değerli araştırmacı Harid Fedai gerçekleştirmiştir. Bu

·· ler; "Türkiya'ya Ait İstihraç 1280" ve "Kıbrıs'ın İstikbaline Ait İstihraç'tır" adlı
eserlerdir. Yine bu bölümde, "Çobanın İstihracı" adlı bir başka şiire yer verilmiştir.
yfa 66-68'de yer alan "Çobanın İstihracı" şiiri 16 kıtadan oluşmaktadır. Bu şiir
manlı Devleti'nin çöküş döneminde şair Rif ati tarafından kaleme alınmıştır.(s.80Şiirin transkripsiyonu yine Harid Fedai tarafından gerçekleştirilimiştir. Çobanın
istihracı adlı şiirin ilk ve son iki kıtası şöyledir:
"Sultan-ı din uyanacak

Rif ati bir nefer kişi

Kılınç kanacak şeriate

Hesapta bitirme işi

Temmuz iyi çıkacaktır

Bilmem erkek bilmem dişi
O da sonra gelecektir.

Tanzimat-ı bitirirler

Bu sözü deyen bir çobandır

Eski hale getirirler

Batında hem bubandır

Askerleri geydirirler

Yakından akrabamdır

Az rahatlık olacaktır

Bu dediğim olacaktır.

Yazar bu bölümün sonunda irdeleme yazısı yazarak, söz konusu şiirlerin
şairleri, şiirlerin yapıları ve kökenleri konusunda görüş ortaya koymuştur.
"Geçmişte ve Günümüzde Düğün Demek Davetleri ya da Toplumsal
Gelişmenin İlginç Bir Örneği" adlı bölüm, sayfa 90'dan 98'e kadar yer almaktadır.
Bu bölümde yazar, düğün ve sünnet adetlerinin geçmişiyle bugünkü kutlamalarının
karşılaştırmasını yaparak her şeyde olduğu gibi düğün ve sünnet adetlerinde de çağa
uygun değişimlerin kaçınılmaz olduğu konusundaki görüşlerini ortaya koymaktadır.
Bölüm sonunda ise düğün ve sünnet davetiyelerinde yer alan manilerden örnekler
sunmaktadır. Bu bölümü yazar yine kendi yorumlamalarıyla sonlandırmaktadır.
"Yorganlarımızın Özellikleri ve Dikimleri" bölümü 1 O 1. sayfadan başlayıp
105. sayfada son bulmaktadır. Kitapta diğer bölümlere oranla daha az yer tutan
yorganlar bölümde; yorganın işlevselliği açıklanmakta ve yorgan dikiminin dikiliş
nitelikleri ve işlevselliği bakımından üç tip olduğu belirtilmektedir. Yazar, yorgan
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şitlerini; Sünnet Yorganları, Düğün Yorganları ve Gündelik Yorganlar olarak
ıyınnış ve her çeşidin özelliklerini vurgulamıştır. Ayrıca yorgan dikimindeki kültürel
yaşantı üzerinde durarak bir yorgancı şiir örneği vermiştir.

"Halk Hikayelerimize Örnekler" adlı bölüm ise 108. ve 116. sayfalar arasında
yer almaktadır. Hikayenin halk kültüründeki yeri, insanların yaşamındaki yeri, önemi
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca hikayelerin dilden dile aktarılırken farklılıklar
gösterdiği, bu farklılıklarınsa halkbiliminde bir zenginlik olarak algılanması gerektiği

.urgulanmıştır. Bu görüş ve açıklamalarının ardından üç hikaye örneği verilmiştir.
Manilerimiz bölümü, 119-179. sayfalar arasındadır. Mustafa Gökçeoğlu'nun
en yoğun derleme çalışmalarının kitaptaki manilerimiz bölümünde olduğu
gözlemlenmektedir. Bu bölümün adı, "Manilerimizin Ana Duygularından (Theme)
Öğrendiklerimiz" dir.
Sayın Gökçeoğlu bu bölümde de önce konu ile ilgili genel düşüncelerini yer
vermiş sonrasında ise manilerin toplum yaşamındaki yerini, çeşitliliğini ve işlevini
vurgulamıştır. Konuya giriş bölümündeki yazıda Gökçeoğlu kendine özgü
uslubundan taviz vermemiş ve öz Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermiştir.
Yaşamın içinden verilen örnekler ve benzetmelerdeki gözlemciliği dikkat çekmiştir.
ayfa 119'da yer alan, "Manileri okurken insan serüvenlerini alıntop örneği elden ele
dolaştırır gibiyiz." cümlesi buna örnektir. (s. 119. prg.3.) Yine bu bölümde yazar,
manilerin yapı ve kafiye düzenine kısaca değinmiş ve manileri, ana duyguları
(Theme) yönünden detaylıca incelemiştir. Manilerin doğal bitki örtüsünden,
yetiştirilen çiçeklerden, yemeklerden, ay, gün adlarından, sayılardan, hayvan
topluluklarından,

konutlardan,

üretim

araçlarından,

renklerden,

özveriden,

sevgiliden, kutsal yerlerden ve bir çok varlık ve olaylardan ilham alınarak yazıldığını
vurgulamıştır. Söz konusu motiflerle süslenen manilerin genellikle sevgili için
yazıldığına vurgu yapmıştır. Bunun yanında yazar, manilerdeki konu çeşitliliğine
değinerek evlenme, toplumun değer yargılarının parçası olan namus kavramları,
Araplara kız verme, göç gibi konular da içeren maniler olduğunu belirtmiştir. Tüm
bu çeşitlemelerle ilgili mani örnekleminde bulunmuştur.
Sayfa 149'da yer alan 'Sonuç" yazısı ile yazar, manilerle ilgili söylemek
istediği son sözleri aktararak manilerle ilgili daha yaygın araştırma yapılması
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durumunda toplumsal kimliğimiz konusunda yargılara varılabileceği görüşünü ortaya
koymuştur. Bu bölümün son kısmına yeni derlenmiş maniler eklenmiştir.
"Sürmemiz Mindalımız" adlı bölüm 182. sayfa ile 186. sayfalar arasında yer
almaktadır. Yazar, bu bölümde toplum kültürünün ilginç bir başka yönüne
değinmiştir. Kişilerin özellikle bayanların estetik görünmek amacıyla çağlar boyu
baş vurduğu süslenme sanatı bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Gözlerin güzel
ve etkili görünmesi için göze çekilen sürmeler, sürmenin yapılışı ve sürme
malzemeleri hakkında bilgi verilmiştir. Sayfa 186'da yer alan bu yazının son
paragrafında ise teknolojinin eski sürme malzemelerini geride bıraktığı ve sürme
aracı olan sürmedenliklerle, mindalın (mil) bir kültür değeri olarak korunmadığına
vurgu yapılmıştır.
"Fıkralarımız" bölümü, 189 ile 206'ıncı sayfalar arasında yer almaktadır. Bu
bölümde fıkraların toplumsal işlevi ve toplumun aynası olduğu konularına yer
verilmiştir. Ayrıca fıkraların temaları üzerinde durulmuştur. Sosyal yaşamda olduğu
gibi fıkraların konularında da erkeklerin egemen olduğu ve kadının küçümsenen bir
varlık olarak gösterildiği üzerinde durulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne
atıfta bulunularak kadınların, kendi haklarına kavuşmasının yazarın en büyük dileği
olduğunu belirtilmiştir. Bu bölümdeki giriş nitelikli yazının ağırlıklı içeriğini kadının
ezilmesi ve küçümsenmesi konusu oluşturmaktadır. Yazının sonunda ise, özeleştiride
bulunularak, fıkraların derlendiği dönemde halkbilimi açısından çok deneyimsiz
olunması nedeniyle kaynak kişilerin adının alınmadığı belirtilmiştir. Bölüme giriş
nitelikli bilgi yazısının ardından kırk dört fıkraya yer verilmiştir.
"Halk Ozanlarımızın Bazılarının Dilleri" adlı bölüm, sayfa 209'dan 224'e
kadar devam etmeketedir. Bu bölümde yazar, bir ozan ve yazarın kendi duygularını
ve düşüncelerini ifade ederken doğal olarak bildiği dili kullanmakta olduğuna vurgu
yapmaktadır. Kullandığı dilin çevresindeki kişilerce anlaşılmasının da ifade yeteneği
kadar önemli olduğu üzerinde durmuştur. Bu bağlamda, Kıbrıs'taki bazı yazar ve
ozanların doğup yaşadığı yer nedeniyle Yunanca dilini bildiklerinden ürünlerini bu
dilde ortaya koyduklarını vurgulamıştır. Bu amaçla söz konusu yazar ve ozanların
ürünlerine bu bölümde yer verdiğini belirtmiştir.
"Türkülerimiz" adlı bölüm, 227. sayfa ile 231. sayfalar arasındadır. Bu
bölümde yazar, herhangi bir giriş yazısı yazmamıştır. Türküleri söz ve notalarıyla
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birlikte vermiştir. Yazar bu bölümde Kıbrıs toplumunun geneli tarafından pek
bilinmeyen farklı temalı dört türküye yer vermiştir.
Kitabın son kısmında yer alan bölümler ise şöyledir:
"Sözlük - s .232-234,
Kaynak Kişiler - s.235-236
Kaynakça - s. 237.
Ayrıca kitabın içerisindeki her bölüm bitiminde Kıbrıs'a özgü el işlerinden
olan "dantel işleri" motiflerinin fotoğrafları bulunmaktadır.

VII.5. Kıbrıs Halk Fıkraları:
"Kıbrıs Halk Fıkraları" adlı eser, M. Gökçeoğlu'nun 1992 yılında yayımlanan
Türk halkbilimi kapsamında ortaya koyduğu ürünlerden biridir. Bu eser, Galeri
Kültür Yayınları arasında olup Repa Ltd. tarafından İstanbul'da Yazır Matbaacılık
Koll. Şti.'nde bastırılmıştır. 120 sayfadan oluşan bu kitabın kapak resmi Kıbrıs Türk
karikatür sanatçısı Musa Kayra'nın karikatür kolleksiyonundan alınmıştır ve Galeri
Kültür tarafından kapak olarak hazırlanmıştır. Bu bilgiler 2. sayfada yer alır.
Üçüncü sayfada ise yazarın 1992 yılına kadar yayınlanmış olan eserleri
"Yazann Diğer Yapıtları" adlı başlıkta toparlanmıştır.
Kitapta "Ônsöz" yazısı yer almamaktadır.
Kitabın 6. sayfası ile 15. sayfaları arasında "Kıbrıs Halk Fıkraları" adlı bölüm
bulunmaktadır. Kıbrıs Halk Fıkraları bölümünde fıkranın tanımı, içeriği ve Kıbrıs
insanıyla ne kadar örtüştüğü üzerinde durulmaktadır. Bir toplumun kimliğinin, doğru
Ye yanlışlara olan tepkisinin fıkralarla saptanabileceği vurgulanmıştır. Toplumlarda
yaşanan çelişkilerin fıkralara yansıdığını belirtilmektedir. Ayrıca her toplumda çeşitli
meslek gruplarından kişilerin fıkralara konu olduğu üzerinde durulmuştur. Yazar
ayrıca, fıkraların yapıları üzerinde durmuştur. Fıkraların güldürü ve nükte içerikli
olduğuna değinerek nükte üretenlerin zeki insanlar olduğu vurgulanmıştır. Kültür
değerlerimizin bir parçası olan fıkra dağarcığımızın, hem Kıbrıs insanına has
nüktelerle hem de farklı kültürlere ait nüktelerle dolduğuna değinilmektedir. Bunun
yanında alıntı veya uyarlama fıkraların da fıkra kültürümüz arasında yer aldığı
üzerinde durulmuştur. Yazar yine bu bölümde, Türkiye'den ve diğer uluslardan
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Kıbrıs Türk Toplumu'na ulaşan fıkralara karşılaştırmalı olarak yer vermiştir. Bu
kitapta yaklaşık 200 dolayında fıkra bulunduğu belirtilmiştir.
Fıkralar, 17. sayfadan 115. sayfaya kadar olan bölümde yer almaktadır.
İçindekiler bölümü ise, 117 - 119. sayfalar arasında bulunmaktadır. Bu
bölümde, fıkra adları ve sayfa numaraları yer alır.
Kıbrıs Halk Fıkraları kitabında sayfa 76'da yer alan "Çoronik Şakası" adlı
fıkra şöyledir:
"Osman Gezer sövüşmeyi sevmezdi. Çoronikse sövmeden duramazdı. Osman
Gezer'in yolu Çoronik'in dükkanının önünden geçmekteydi. Çoronik her gün:
-Be pezevenk, be koç, der.
Osman Gezer utancından bir avuç olur. Çoronik'se Osman Gerzer'in
sessizliğine içerlerdi. Her gün sesini biraz daha yükseltirdi. Sonunda Osman Gezer'in
canına tak etti. Mahkemeye başvurdu. Her ikisi de mahkemenin huzuruna çıktılar.
Hakim:
-Çoronik Bey, siz her gün Osman Gezer Bey'e "be koç, be pezevenk diye
bağırırmışsınız.
-Evet hakim efendi, bağırırım.
Hakim bir an düşünür. Ardından Çoronik'e döner:
-Beş Kıbrıs lirası ceza ödeyeceksin, der.

Çoronik hakime sorar:
-Bir adama be koç, be pezevenk demenin cezası beş Kıbrıs lirası mı?
-Evet, beş Kıbrıs lirasıdır.
Çoronik cebinden on Kıbrıs lirası çıkarıp hakime verir. Ardından da:
-Buyur, hakim bey. Sen de pezevenksin.
Hakim Çoronik'in bu davranışına çok öfkelenir. Çoronik de çok üzüntülüdür.
Artık sövmemektedir. Sonunda kendini tutamaz duruma gelir. Çare arar. Gidip bir
koç bulur. Dükkanın önüne bağlar. Osman Gezer dükkanın önünden her geçişinde:
-Be koç, be pezevenk diye koça bağırır."
Not: Bu fıkrada yer alan baş karakter Çoronik, gerçekte yaşamış bir kişidir.
Kıbrıs'ın özellikle Lefkoşa'nın ilginç ve tipik karakterlerindendir.
Yazar M. Gökçeoğlu'nun fıkralar kitabının çerisinde toplam 254 tane fıkra
yer almaktadır. Fıkraların bir iki paragraflık yazılar olduğu düşünüldüğünde, M.
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Gökçeoğlu'rıun

fıkra kitabını oluşturmak için harcadığı çaba bir kez daha takdir

edicidir.

VII.6. Aynalı'nın Okuduğu Şiirler:
"Aynalı'nın Okuduğu Şiirler" adlı kitap yazarın halkbilim alanına ciddi katkı
yaptığı eserler kervanının bir başka durağıdır. Kitap, eski anonim şiir örneklerinin
gün ışığıyla tanışmasına katkıda bulunması yanında eski Kıbrıs Türk simalarının
bizler tarafından bilinmesi bağlamında da ayrı bir yer tutmaktadır. Bu kitap, 1 1 O
sayfadan oluşmaktadır. Kapak düzeni ressam Aşık Mene tarafından hazırlanmıştır.
Mustafa Aynalı'yı yansıtan kapak resmi ise Gazi Yüksel'in fotoğraf arşivinden
alınmıştır. Arka kapakta ise kitabın yazarı, Mustafa Gökçeoğlu'nun fotoğrafı ve
özgeçmişi bulunmaktadır. Sultan Ofset Matbaası'nda basılan kitap, Nilgün Soyer
tarafından dizilmiş ve 1993 yılında Gökçecğlu Yayınları tarafından yayınlanmıştır.
Yazar Mustafa Gökçeoğlu tarafından 1993 yılında Gönyeli'de kaleme alınan
"Önsöz" yazısı, 3. sayfadan 9. sayfaya kadar devam etmektedir.
Yazar Gökçeoğlu, Önsöz'de, Lefkoşa'yla ilk kez çocukluk yıllarında tanıştım
belirterek Lefkoşa'yı ve Lefkoşa'nın kendinde yarattığı şaşkınlığı güçlü tasvirlerle
bizlere yansıtmaktadır. Önsöz yazısında yine, halk edebiyatının yazılı ürünlerden çok
sözlü ürünler olarak toplumda yerini bulduğunu ve Aynalı'nın bu bağlamda önemli
bir kişilik olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, var olan yönetimlerin ilgisizliğinden
yakınıp toplumun ilerlemesinin bilim yanında kültürel değerlere sahip çıkılmasıyla
sağlanabileceğini savunmaktadır. Önsöz yazısında ayrıca Aynalı'nm okuduğu
şiirlerdeki çeşitliliğin dinleyici kitlesine göre farklılık gösterdiği vurgulanmaktadır.
Aynalı'nın sosyal içerikli olduğu kadar kahramanlık ya da ahlaki değerler içeren
şiirler de okuduğu belirtilmiştir. Kitabın önsözünde yazara yardımcı olan Gazi
Yüksel, Aynalı ile röportajı gerçekleştiren Hüseyin Tahsin Özerlat ve destan derleme
çalışmalarında bulunan Harid Fedai, Oğuz Yorgancıoğlu, Yaşar İsmailoğlu ve
Haşmet M. Gürkan (s.6. prg.2) ile ilgili özlü bilgiler verilmektedir. Yine bu bölümde
şiirlerin yapısına, uyak düzenine değinilmiştir. Önsöz'ün son bölümünü, sözlü
ürünlerin yazıya geçirilmesindeki öneme değinerek tamamlamıştır.
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"İçindekiler" kısmı 10. sayfada yer almaktadır. Bu kısımda yer alan konu
başlıkları şöyledir:

Önsöz
H. T. Özerlat'ın Söyleşisi Aynalı
Polis Destanı - Dolandırıcı İşi
Gülsün Hanım Destanı
Açgözlü Destanı
Hasan Bulli Destanı
Doktor Behiçin Destanı
Adem ile Havva Kıssası
Sözlük
Kaynakça.
Konu başlıklarının sayfa numaraları verilmemiştir.
Hüseyin Tahsin Özerlat'ın Aynalı ile yaptığı söyleşi, 11. ve 12. sayfalarda
bulunmaktadır. Söyleşinin yapıldığı tarih, söyleşi içerisinde veya kitabın herhangi bir
yerinde yer almamıştır. Söyleşiden anlaşıldığına göre kaynak kişi olan Mustafa
Aynalı, söyleşinin yapıldığı tarihte yaklaşık 97 yaşındadır. Mustafa Aynalı, aslen
Mağusalı'dır. Şam ve Kıbrıs'ta eğitimini almış ve Kıbrıs'a geldiğinde tabaklık, kuru
yemişçilik, polislik tellallık gibi çeşitli yerlerde çalışmıştır. Toplumdaki hizmetleri
dışında Kıbrıs halkbilimi açısından önemli ve renkli bir kişiliktir. Kıbrıs Türk
destanlarının çoğu, O'nun kahve, çarşı gibi toplu yerlerde kendine özgü uslupla
okuduğu şiirlerden toparlanmıştır.
Aynalı'nın okuduğu destanlardan biri olan Polis Destanı, 15. ve 20. sayfalar
arasında yer almaktadır. Polis Destanı, İngiliz Dönemi'ni anlatan ve o dönemin katı
disiplinini yeren bir destandır.(s.13. prg.3,4.) Bu destanın ilk dört kıtası şöyledir:

Dinleyiniz ağalar siz bu destanı
Hak izin verirse gılayım beyanı
Be, bozuk yetiştik biz bu zemanı
Ne diyeyim cümle muradı sıbhanı.(sıbyan: çocuklar)
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Evrahı ezelide Cenab-ı Mevla
Böylece yazmıştır takdir-i hüda
Gönüllü yazıldık biz bu askere amma
Hizmet cihetinden aman el aman

Sabah olur urur nöbet borusu
Goşar asker sanki davar sürüsü
Değişir nöbetler galan gerisi
Her biri bir işe olur nümayan.(Görünür, meydanda görünür.)

Nöbete girenler o gün o gece
Bekler dört saat verir netice
Gece saat dokuz tamam olunca
Çağrılır askerler biri birine namber van.(İng. number one: bir numara)

Mustafa Gökçeoğlu destanları aktarırken, her destanla ilgili içeriksel bilgiler
yanında destanların yazıldığı dönemdeki idari yapıya, siyasi ve tarihi olaylara da
değinmiştir. Bunun yanısıra destanların bulunduğu ses bandını kendisine veren
fotoğrafçı Gazi Yüksel'e ayrıca teşekkür etmiştir.
Kitabın "Sözlük" kısmı, alfabetik sıraya göre olup 101 'den 108'e kadar olan
sayfalarda bulunmaktadır.
"Kaynakça" kısmı ise, sayfa 109'da yer almaktadır.
Kitabın son sayfasında ise, Hüseyin Tahsin Özerlat'ın Aynalı ile yaptığı
röportajın bir kısmı, el yazısıyla verilmiştir.

VII.7. Tezler ve Sözler III:
Tezler Sözler üçlüsünün son kitabı olan III. cildi 294 sayfadan oluşmaktadır.
Kitabın ön kapak düzeni Yakın Doğu Üniversitesi Matbaası tarafından tasarlanmıştır.
Kitabın ilk dört sayfasında sayfa numarası yer almamaktadır.
Kitabın baştan üçüncü sayfasında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat
İ.Günsel'in yazısı bulunmaktadır. Bu yazıda sayın Suat İ. Günsel, çağdaş ülkelerin
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halkbilimine verdiği önemden söz etmekte ve üniversitenin akademik çalışmalar
yanında kültürel ve sanatsal olaylara verdiği önemden ve bu konuda çaba sarf eden
araştırmacı ve yazarların değerinden bahsetmektedir. Bu bağlamda Mustafa
Gökçeoğlu'nun bu kitabının Tezler ve Sözler II'nin devamı niteliğinde olduğunu ve
Yakın Doğu Üniversitesi matbaasında basılmasının gurur verici olduğunun altını
çizmektedir.
Numarasız olan dördüncü sayfada ise Mustafa Gökçeoğlu'rıun 8 Ağustos
1994 yılında Gönyeli'de yazmış olduğu "Saygı Gereği Açıklama" adlı yazısı yer
almaktadır.

Yazısının giriş bölümünde yazar, insanlığın uygarlık yolundaki

adımlarını yazıyla attığını ve insan için en temel besinin bilgi olduğuna değinmiştir.
Daha sonra araştırmaya dayalı bir kitabı hayata geçirmenin zorluklarına yer
vermektedir. Yazının son kısmında ise kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e yapmış
olduğu katkılarından dolayı teşekkür edilmektedir.
Kitabın 1. ve 2. sayfasında İçindekiler bölümü yer almaktadır. İçindekiler
kısmı sayfa numaralarıyla birlikte verilmiş olup konu başlıkları şöyledir:

-

Tezler ve Sözler III. Cildi Üzerine - s.3,
Önsöz- s.4,

-

Sandıklarımız - s.15,

-

Dervişname ve Dervişnamedeki Bazı Şiirler - s.31,

-

Bir Ağıtın Toplumsal Dokusu- s.45,

-

Seyirlik Oyunlarımız - s.54,

-

Yüzük Oyunu- s.107,

-

Mani Themleriyle Motiflerinin Etkileşim Sonuçları - s.117,
Destanlarımızdan Bir Örnek - s.168,

-

Bir Asılma Öyküsü ve Ağıdı - s.205,

-

Boş İnançlarımız ve Bunlara Bağlı Uygulamalarımız- s.210,

-

Boş İnançlarımıza Bazı Örnekler - s.224,
Masallarımız - s.230,

-

Sözlük- s.287,

-

Kaynak Kişiler - s.288,
Kaynakça - s.290
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Kitabın 3. sayfasında Aşık Mene imzalı, Tezler ve Sözler III. Cildi Üzerine
aşlıkh yazı yer bulunmaktadır. Aşık Mene, yazısında yarının, geçmişle bugünün
aydınlanmasıyla önemli ilişkisi olduğunu vurgulamaktadır. Aşağıdaki cümleler onun
u konudaki görüşünü belirtmektedir: "Yarın, bir ucu günümüzün derinliklerinde
obür ucu ise tarihin derinliklerinde."(s.3) Yazısının devamında Aşık Mene;

araştırmacıların çok az sayıda olduğunu ve araştırmaların, araştırmacıların varlık
nedeni olduğunu ileri sürmektedir: "Özgül yaşam parçacıklarını üst üste koyarak
tarihsel bir perspektife oturtma - sanatsal yaratımın - serüveninde sayıları iki elin
parmak sayısını geçmeyen en önemli sanatçılarımızın da temel varlık koşulu oldu."
(s.3)
Yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun 1993 yılında Gönyeli'de yazdığı Önsöz yazısı
ıse sayfa 4'ten 12'ye kadarki kısımda yer almaktadır. Gökçeoğlu'nun toplumsal
gerçekçi felsefesini, Önsöz yazısında da bulmak mümkündür Dokuzuncu sayfanın
birinci paragrafındaki şu ifadeler buna örnektir: "Zaten her toplumda var olan zıtların
birlikteliğine yeni bireyler de eklenir. Bizdeki durum daha hızlı ve yoğun
yaşanmaktadır..." Gökçeoğlu Önsöz yazısının devamında şu konulara değinmektedir:
"Toplumlarla ilgili araştırma yapan kişilerin işleri oldukça zordur... Toplumda bir
bölünmüşlük söz konusudur. Toplum bireyleri yalnız başına hareket etmekte kimisi
de başkaldırı yolunu tercih etmektedir. Ekonomik çöküntü yaşanmakta... Tüm bunlar
halkbilimi değerlerini de derinden etkilemekte ve araştırmacıları toplumsal sorunlar
yanında birçok başka sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır." (s.9.) Gökçeoğlu
ayrıca araştırmacıların sorunlarını beş başlık altında toplamaktadır. Yazısının son
paragrafında ise kendinin araştırma yöntemleri ve yaklaşımları konusunda ipucu
vermekte ve üç seri halinde olan Tezler Sözler kitaplarının ortaya çıkış amacını
vurgulamaktadır. "İşte bu koşullar altında Kıbrıs Halk Edebiyatını örneklemeye
çalıştım. Nehir dizi olan bu üç kitapla bir bütün olma uğraşı verdim." (s.12.)
M. Gökçeoğlu, yazmış olduğu önsözden sonra kitabında yer alan halkbilim
konularını teker teker incelemiş ve her bölümde ele aldığı konuyla ilgili önce genel
bilgi vermiş daha sonra da bulduğu halkbilim ürünlerini ortaya koymuştur.
Geleneksel değerlerden olan "Boş İnançlarımıza Bazı Örnekler" bölümü
sayfa 224'te yer almıştır. Bu bölümde Türkiye ve Kıbrıs'ta benzer durum, karşısında
uygulanan inanç örneklerinden karşılaştırmalar verilmiştir.
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Buna iki örnek şöyledir:

"Çok yağmur yağdığında, yağışı dindirmek için gerçekleşen uygulama:
Kıbrıs'ta: Avluya kara sac atılır.
Türkiye'de: Avluya bıçak atılır.(s.224. prg.l.)

Yeni doğan çocuğa al basmasını önlemek için gerçekleşen uygulama:
Kıbrıs'ta: Haşılı alınmadık peşkir konur. Haşıllı peşkir, çocuğu sancı
tutmasını engeller.
Türkiye'de: Çocuğun yanına ayna konur. At kemiği konan yerler de vardır."
(s.224.prg.2.)

VII.8. Şu Adamız I Dediğimiz:

Şu Adamız I Dediğimiz adlı kitap, 132 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın ön
kapak tasarımı Aşık Mene, arka kapaktaki resim ise Nalan Baydar tarafından
hazırlanmıştır. Kitabın dizgisi Dolunay Gökçeoğlu, düzenlemesi ise Burçin Burak
tarafından gerçekleştirilmiştir. Baskısı Mağusa' daki Güneş Offset' e ait olan kitap
Mez-Koop Yayınları arasında yer almaktadır. Kitabın baskı yılı belirtilmemiştir.
"Şu Adamız I Dediğimiz Üzerine" başlıklı yazı ressam Aşık Mene'ye ait olup
5. ve 6. sayfaları içermektedir.
Yedinci sayfada ise şair yazar Filiz Naldöven, şair yazar Feriha Altıok ve
araştırmacı yazar Gülgün Serdar'ın, Şu Adamız I Dediğimiz kitabıyla ilgili düşünce
yazıları yer almaktadır.
İtalya'nın Roma kentinde yayınlanan İl Majakovskij dergisinde Enea Biumi
imzalı yazı ise M. Gökçeoğlu'nun şiir kitabı üzerine görüşler içermektedir. Yazının
çevirisi Ümit İnatçı ve Fahri Raman tarafından yapılmış olup 8. ve 9. sayfalar arasıda
yer almaktadır.
On ve on birinci sayfalarda ise Mustafa Gökçeoğlu'na ait Şu Adamız I
Dediğimiz adlı 1984 yılı imzalı Önsöz nitelikli bir yazı bulunmaktadır.
Yine kitabın sahibine ait 1985 yılı imzalı 2 sayfalık Son yazısı ise 115. ve
116. sayfalarda bulunmaktadır.
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117. sayfada ise şiirlerin çevirisini yapan dergi ve gazete adları yer
almaktadır. Çevirisini yapan gazete ve dergiler; Güney Kıbrıs'tan Nea Ebohi,
Çeviren Yorgos Moleskis (Bkz. Ek.19), İtalyan dergisi İl Majajoskij, çevirisini ise
Enea Biumi (Bkz. Ek. 14) ve Societa di Pensieri dergisinde ise Edward Casassa'nın
İtalyanca yazdığı ve, Hüseyin Demirel'in çevirisini yaptığı şiirlerin adları yer alır.
Şiirler ise 117. sayfadan 131. sayfaya kadarki kısımda yer almaktadır.
Kitabın Kaynakça kısmı 132. sayfada bulunmaktadır.
M. Gökçeoğlu'nun şiir kitabı, basımından 1 O yıl önce yazmış olduğu şiirlerin
kitaplaştırılmış halidir. Yazarın ilk şiir denemelerinin yer aldığı bu kitapta, Kıbrıs
adası ve Kıbrıs'ta yaşayan medeniyetlerin ve Kıbrıslı Türklerin tarihi, destansı bir
dille bizlere aktarılmaktadır. Kitapta dikkati çeken ilk husus, M. Gökçeoğlu'nun
kendine özgü dili ve kullandığı öz Türkçe sözcüklerin şiirlerde boy göstermesi ve
tarihi olayların, yaşanan acıların bize capcanlı ulaşması ve kendimizi olayların
içerisinde bulmamızı sağlamasıdır.
Şu Adamız I Dediğimiz şiir kitabında sayfa 34'te yer alan şiir, Kıbrıs
Adası'nın geçmişte bağrında taşıdığı uygarlıkları, uğruna yapılan savaşları ve acıları
anlatmaktadır. Şiir, M. Gökçeoğlu'nun sanatçı yönünü de ortaya koymaktadır:

"Ülkeleri oklarına gerdi Persler
Kıhçlanndaki kış dondurdu bellekleri.

Önce soldu gülüşler
Sonra buz tuttu üzüntüler dudaklarda
Ve kilitlendi sözler
Korku içerilen yüreklerde.

Pers kralı tahtına kuruldu
Öfkenin sarasıyla verdi buyruğunu
Ve dedi:
- Tezelden duyurulsun Beşinci Sadrap Beyi'ne
Geldi Sadrap Bey'i
Tek ayak üzerinde el pençe divan durdu
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Aldı buyruğu:
- Zaman yitirilmeden gidilsin
Suriye, Fenike, Mısır ve Kıbrıs'a
Vergiler getirilsin ışıktan ve karanlıktan
Hem de ham terlerine kadar alınsın
Vermeyenlerin solukları kesilsin
Buyruğumdur bu böyle bilinsin.

Analar elleri havada ilendi
Kaçırılmış kızdı Adam
Soyuldu göz açıp kapayana kadar.

En sonunda kılıçların mevsimi döndü
Buzlar eridi dudaklarda
Soluklu bir güneş açtı
Persler çözülen buzlarda boğuldular.

Hiç kimsenin gömütlerini bilemediği
Savaş yemi sayısız insan çığlığı
Torunlarının umursuzca attığı kahkahalardan
Habersiz
Yüzyıllardır yıldızların altında yatır."

VII.9. Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz:
Yazarın, Kıbrıs Türk Halkbilimi kapsamında olan diğer bir eseri de
"Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz' dir. Bu eser, 230 sayfadan oluşmuş olup 60 gr.'lık
beyaz kağıda basılmıştır. Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz, Mez-Koop Bankası Ltd.
Yayınlarının altıncısıdır. Kitabın 4. sayfasında yer alan bilgilere göre, kitap 1999
yılında Lefkoşa'da Ultra Matbbacılık'ta basılmış olup kapak düzeni Bülent Ufuk
Bulli'ye, dizgisi Şevket Öznur ve Dervişe Kanlı'ya aittir.
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Kitabın 3. sayfasında, kitabın adı ve yazarı yer almaktadır. "Yazarın Öteki
Kitapları" adlı başlık sayfa 5'tedir ve yazarın 1999 yılına kadar yayınlanmış 12
eserinin adı bulunmaktadır. Sayfa 6'da bulunan "İçindekiler" kısmı yer almaktadır.
İçindekiler kısımında konular sayfa numaralarıyla birlikte verilmiş olup aşağıdaki
gibidir:

-

Önsöz- s.7,

-

Şah İsmail - s.12,

-

Hilal ve Helal'in Çocukları - s.25,

-

Kız Ali'nin Askerliği - s.33,

-

Üç Varlıklı Adam - s.37,

-

Köse - s.52,

-

Köroğlu - s.66,

-

Kerem'le Aslı - s.77,

-

Tahir'le Zühre - s.84,

-

Salmalım - s.98,

-

Eskicinin Kızı - s. 106,

-

KilimciKız-s.115,

-

Keloğlan - s.120,

-

Köçek- s.125,

-

Arabacının Marifeti - s.128,

-

Gelinin Şeyi Dınn Dedi - s. 134,

-

Üç Arkadaş- s.141,

-

Kırk Bir Deliler - s. 146.
Çobanla Padişah- s.158,

-

Kadının Dostları - s. 160,

-

Hiç - s.162,

-

Görgüsüzün Gözü - s. 167,

-

Hocanın Dolmaları - s.169,

-

Hocanın Rüya Yorması- s.171,

-

Padişahın Vazosu - s.172,

-

Padişahla Açgözlü- s.175,
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-

Padişahla Veziri I - s. 1 77,

-

Padişahla Veziri II - s.179,

-

Kocakarının Onluğu (Pastelli) - s. 182,

-

Bahçeci Çocukla Padişah - s. 184,

-

YediEltiler-s.187,

-

Tekerlemelerimiz- s.195.

"Önsöz" kısmı, 7-1 1. sayfalar arasında yer almaktadır. Önsöz, 1999 yılının

Temmuz ayında Gönyeli'de yazar M. Gökçeoğlu tarafından kaleme alınmıştır.
Hikayenin tanımı, toplumsal işlevi üzerinde durulmuştur. Hikayelerin aslında
kişilerin beğenileri, hayalleri, söyleyemediği gizleri ve pek çok erdemleri içerdiği
belirtilerek toplumsal

işlevlerine vurgu

yapılmıştır.

Önsöz'de

ayrıca halk

hikayelerinin sözlü edebiyat kapsamında olduğu ve dilden dile yaşlılar aracılığıyla
aktarılırken

unutulan _ çeşitli

sözcüklerin,

dil

özelliklerinin

de

taşındığı

vurgulanmıştır. Yazarın üzerinde durduğu bir başka nokta ise halk hikayelerinin
nükteli olabildiği, taklit içerdiği, şiirleri de içerisinde barındırdığıdır. Yaşlı kuşağın
hikaye terimi yerine temsil ya da masal sözcüğünü kullandığı, hikaye kavramı için
ise toplumun yaşamış olduğu veya kendi başından geçen gerçek bir olayı anlattığı
vurgulanmıştır. Önsöz kısmının son bölümünde ise yazar, kendine hikaye derlemek
amacıyla köylere gitmesinde yardımcı olan Şevket Öznur'a, Dervişe Kanlı'ya, Gürcü
Özdoğru'ya, hikaye konularına uygun resimler çizen Ramiz Gökçe, Mustafa Tozakı,
Arif Albayrak, Serhan Gazioğlu ve Musa Kayra'ya ve hikaye anlatıcılarına teşekkür
etmiştir.
"Hikayelerimiz" bölümünde, 29 hikayeye ve her hikaye sonunda hikaye
anlatıcısıyla ilgili kişisel bilgilere yer verilmiştir.
Sayfa 115'te yer alan Kilimci Kız adlı hikayenin başlangıç kısmı şöyledir:
"Zamanın birinde bir padişah vardı. Sarayında yaşardı. Bir gün halkının
durumunu merak etti. Halk gibi giyindi. Aldı asasını eline. Köy kasaba demedi.
Başladı dolaşmaya. Geze dolaşa bir köylü kızı gördü. Kıza bakan erkeklerin
yürekleri hoplardı. Kızı bir kere gören güller bile kahrından solar, sonra da
yapraklarını dökerdi. Ayın on dördünden de güzeldi. Padişahın aklını başından aldı.
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Bu güzellik karşısında eridi aktı. Ne yapacağını bilemedi. Hemen sarayına döndü.
Veziri kıza dünürcü gönderdi. Vezir gitti. Kızı buldu...." "Vezir merakla sordu:
-Koskoca cihan padişahtır seninle evlenmek isteyen. Niçin istemezsin? dedi.
Kız da:
-Padişahlıktan vazgeçince ne iş yapacak? Söyler misin? Bir sanat öğrensin
sonra kendini alırım, dedi."
Bu hikayedeki olaylar aynı şekilde devam etmekte ve padişah yine farklı
kılıklarda halkın arasına karışarak onlara meslek edinmenin öneminden bahs
etmektedir. Bu hikayede işlenen anafikir, "insanın bir meslek sahibi olmasının
önemidir."
"Tekerlemelerimiz" bölümü sayfa 195'ten başlayıp 230'a kadar devam
etmektedir. Bu bölümde de tekerlemelerden sonra kaynak kişilerle ilgili kişisel
bilgilere yer verilmiştir. Kaynak kişiler hikaye ve tekerlemelerin altında yer
aldığından kitapta ayrı bir "Kaynakça" kısmı bulunmamaktadır. Tekerlemelerimiz
bölümünün 196'dan 199'a kadar olan sayfalarındaysa tekerlemenin tanımı yapılmış,
kullanım Jerleii aJn aJn irdelenmistir.Yazara göre tekerleme;bazen oyun
başlarında, ebe seçmede, hikaye başlarında veya ortaoyunlarında da kullanılan
zengin anlamlı, uyaklı sözel değerlerdir. Ayrıca yazar görüşlerini Prof. Pertev Naili
Boratav'a dayandırarak, tekerlemelerin kökeni üzerinde durmuştur. Yazara göre
Kıbrıs Türk halkbilimi kapsamındaki tekerlemelerin bir kısmı Türkiye' den dilimize
geçmiş sözel değerlerdir. Yazar, kaynak gösterdiği Prof. P. N. Boratav'ın görüşüne
göre Türkiye'den gelen tekerlemelerin bazılarının ise Fransızca kökenli olduğu
üzerinde durmuştur. Ayrıca Kıbrıslı araştırmacı ve yazar Oğuz Yorgancıoğlu'nun
1980 yılında yayımlanan "Kıbrıs Folkloru" adlı yapıtından da örnekler vererek
Kıbrıs Türk tekerlemelerinde Fransızca, İtalyanca ve Yunanca sözcükler ve tümceler
bulunduğunu vurgulamıştır. Buna örnek olarak 199. sayfadaki şu tekerleme
verilebilir:
"Kumpanya

Kumpanya

Side side pas

Side side pas

Edo masttos pas

Ena mavro sas

Püsküllü popaz.

Püsküllü popaz."
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M. Gökçeoğlu, tekerlemelerin yapıları ve çeşitleri üzerinde de ayrı bölümler
halinde detaylıca durmuştur. Tekerlemelerin bölgelere göre çeşitlilik gösterdiğini
veya varyantlarının olabileceğini örnekleriyle vermiştir. Yukardaki tekerlemenin,
Lefkoşa'nın batısında bulunan köylerdeki varyantı yine kitabın 199. sayfasında yer
almıştır. Tekerleme şöyledir:
"Kompanyo

Daha güzeli kimdir?

Side side pas

Duma duma dum

Edo mastros sas

Kırmızı mum

Püsküllü papaz.

Kara sakal sen yum."

Tekerlemelerin işlevselliği üzerinde de durarak tekerlemeleri kullanıldığı
yerlere göre şu bölümlere ayırmıştır:
Ayıklamayı Sağlayan Tekerlemeler
Oyuna Eşlik Eden Tekerlemeler
Çevrimli Tekerlemeler
Masal Tekerlemeleri
Kendi Başlarına Oyun Olan Tekerlemeler
Satıcı Tekerlemeleri
Ad Tekerlemeleri
"Tekerlemelerimiz" bölümünün 229 ve 230'uncu sayfalarındaysa "İrdeleme"
adlı sonuç yazısı yazılmıştır. Yazının içeriğinde tekerlemeler yönünden zengin bir
toplum olunduğundan söz edilmektedir. Tekerlemelerin Fransızca, Rumca, Arapça,
İtalyanca, İngilizce sözcükler içerdiğinden söz edilmektedir. Ayrıca tekerlemelerde,
insan adlarına rastlandığı belirtilmektedir.

VII.10. Bildirler ve Panel Notları I
"Bildiriler ve Panel Notları I" adlı kitap Gökçeoğlu Yayınları arasında olup
2000 yılının Ekim ayında Lefkoşa' da Ada-M Basın Yayın Ltd.'te basılmıştır. Kitap,
293 sayfadan oluşmaktadır. Kıbrıs Türk kültürünün aynası durumundaki bu kitapta
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Kıbrıs Türkü'nün

dil özellikleri,

alanında Gökçeoğlu'rıun

ağız özellikleri,

sanat çalışmaları ve halkbilim

ulusal ve uluslararası organizelerde sunduğu bildiriler yer

almaktadır.

VII.11. Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri
Yazarın, Kıbrıs Türk Kültürü kapsamına aldığı "Telefonun Ucundaki Sevda
Sözleri" adlı bu kitap Gökçeoğlu yayınları arasında olup 336 sayfadan oluşmaktadır.
İkinci sayfada yer alan bilgilere göre kitabın dizgisi Dolunay Gökçeoğlu Soygazi,
sayfa düzeni ve kapak tasarımı Cafer Potinci tarafından gerçekleştirilmiştir.
2001 'de Lefkoşa Özyay Matbaacılık'ta

baskısı gerçekleşmiş

Temmuz

olan bu kitap cep

telefonu mesajlarının incelenerek şiirsel metinlerin kaleme alınmasıyla oluşturulmuş
bir eserdir.
Yazarın Öteki Kitapları adlı listesi sayfa 4 'te yer almaktadır.
İçindekiler kısmı ise 5. sayfada bulunmaktadır. İçindekiler bölümünün konu
başlıkları şöyledir:

Nereden Nereye
Telefon Mesajlarının Toplumun Geçirdiği Süreç İçindeki Yeri - s.6,
Telefonun Oluşturduğu Kültür - s. 15,
Anonimleşme Süreci - s. 16,
Gençler Arasındaki İletişim - s. 19,
Kutlamalara Yönelik Olanlar - s.22,
Sevgililer Günü - s.24,
Mizah - s.26,
Çok Anlamlılık - s.28,
Özdeyişler - s.28,
Dinsel Öğütler - s.30,
Düşünürlerin Özdeyişleri - s.30,
Atasözleri - s.31,
Şiir Parçalarından Oluşan Mesajlar-s.31,
Şarkı Sözleri - s.40,

222

Yabancı Dillerdeki Mesajlar - s.46,
Kırgınlık - s.49,
Dostluklar - s.49,
Cinsellik - s.50,
Cinselliği Çağrıştıran Mesajlar - s.51,
Sövgüler - s.52,
Tedirgin Ediciler - s.52,
Değerlerin Aşınması - s.53,
Telefonla İletişim Boyutları - s.54,
Mesaj Örnekleri - s.57,
Mesajların Varyans Analizi - s.330,
Son Söz - s.334.

"Nereden Nereye" adlı giriş yazısı 5. sayfadan 15. sayfaya kadar devam
etmektedir.

Bu giriş yazısında

M. Gökçeoğlu,

insanlık

tarihi

incelendiğinde

toplumların sürekli bir değişim içinde olduğunu ve yeni kültürler doğarken eskilerin
silindiğini vurgulumaktadır.

Bu değişimi vurgulayan cümleler şöyledir: "Toplumlar

da dünya insanlığı gibi bir yandan yeni kültürler üretirlerken bir yandan da kültür
tüketirler..." (s.6, prg.1.)

Yazarın önemsediği bir diğer konu da Kıbrıs insanının

çeşitli nedenlerle değişim içinde olduğudur. Yazar Kıbrıs'ın geçmişten günümüze
geçirdiği değişim sürecini irdelerken ekonomik, siyasi, sosyal olaylara ve bunların
birbirleriyle olan ilişkilerine, etkilerine parmak basmaktadır. Ayrıca maddi çıkarlara
dayalı

ilişkilerin

getirmektedir.

ön

Savaş

plana

çıkmasından

sonrası

insanlarda

dolayı
oluşan

duyduğu
tembellik

rahatsızlığı
duygusundan

dile
ve

ganimetçilik zihniyetinden söz etmekte ve o dönemlerde bu duygularla üretilen bir
maniyi örneklemektedir:

"Saksıda çiçek soldu
Artık torbalar doldu
Çalışmadan kazanmak
Yenile moda oldu." (s.11)
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Buna paralel olarak aşk ve sevda gibi kutsal sayılan insan ilişkilerinin çağdaş
yaşam ve çağdaş eğitim adı altında cinselliğe dönüşmesi konusundaki rahatsızlığını
dillendirmektedir. Çağdaş yaşamın bir parçası olan kitle iletişim araçlarından
vazgeçilemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca cep telefonun yaşam alanımıza girmesiyle
oluşan yeni ilişki biçimlerine değinmektedir. Yazar yazısının sonunda cep telefonu
cihazlarının teknik donanımı nedeniyle mesajların sınırlandırılmak zorunda
olduğunu, buna paralel de yeni ve karma bir kültür doğduğunu savunmaktadır.
Kitabın diğer bölümleri ayrı başlıklar altında olsa da giriş yazısına paralel bir
biçimde 56. sayfaya kadar devam etmektedir. Telefon mesajları içeriklerine

ve

oluşum kökenlerine göre bölümlere ayrılmaktadır. Buna göre mesajların, kişilerin
hem kendi söz ve düşüncelerinden hem de şiir ve şarkı sözlerinden, film ve
düşünürlerden alınan alıntılardan oluşturulduğuna değinilmektedir. Bu çeşitlilikle
ilgili cep telefonu mesaj örnekleri verilerek mesaj temalarının kişilerin eğitim
durumlarıyla da ilişkili olduğu vurgulanmaktadır.

Konfiçyus'un aşkla ilgili söyleminden oluşan mesaj örneği şöyledir:
İnsan kalbindeki gerçek aşk,
Dört nala giden bir at g-i-l:ı~dir.
Ne dizginden anlar,
Ne söz dinler. (s.36)

Mesaj Örnekleri adlı bölüm, 57. sayfadan başlamakta ve 329. sayfada son
bulmaktadır. Mesajlar, mesajın ilk dizesinin birinci harfine göre alfabetik sıraya göre
ve numaralandırılarak

verilmiştir.

Bu bölümde toplam

1409 adet mesaj

bulunmaktadır.

Sayfa 129'da yer alan 374. mesaj sevgiliye duyulan derin özlemi anlatmakta
olup şöyledir:
"Canımın yarısını özlüyorum
Yarım canla yaşamanın acısını
Yüreğimin geri kalan yarısıyla
Doyasıya paylaşmak istiyorum."

'2.'2.ı\

Mesajların Varyans Analizi bölümü 330. ve 333. sayfalar arasında yer
almaktadır. Bu bölümde varyans analizlerini çıkarmada kendisine yardımcı olan
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü sayın Asst. Prof. Dr.
Halil Aytekin' e teşekkür ederek ortaya çıkan sonuçların tablolarla sayısal dökümünü
vermektedir.
Son Söz bölümü ise bir sonuç yazısı niteliğinde olup 334'ten 336'ya kadar
devam etmektedir. Yazar tarafından kaleme alınan 21 Mayıs 2001, Gönyeli imzalı
Sonuç yazısında kitabın basımında katkı koyan Com-Tech bilgisayar şirketi sahipleri
Canan Kansu ve Hilmi Kansu'ya ve birçok yardımda bulunan Refik Artun'a teşekkür
edilmektedir.

Vll.12. Manilerimiz:
Manilerimiz adlı kitap, 317 sayfadan oluşmaktadır. Mustafa Gökçeoğlu
Manilerimiz adlı eserini, Kıbrıs Anonim Halk Edebiyatı kapsamına almıştır. Kıbrıs
Eğitim Vakfı Yayınları arasında yer alan Manilerimiz kitabının dizgisi Dolunay
Gökçeoğlu Soygazi ve Çiler Teran'a aittir. Kitabın sayfa düzeni ve kapak tasarımı ise
Cafer Potinci tarafından gerçekleştirilmiştir. Eserin baskısı, 2002 yılının Temmuz
ayında Lefkoşa' da Ultra Basımevi'nde gerçekleştirilmiştir.
Manilerimiz kitabının ön kapağında iki mani yer almaktadır. Bu kitap birinci
sayfada belirtildiğine göre Gökçeoğlu'nun "Can dostum" dediği Prof. Dr. Fikret
Türkmen'e adanmıştır.
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'nın kitabın baskısını yapma amacını içeren yazı ise
ikinci sayfada yer almaktadır.
"İçindekiler" kısmı, 3. sayfada bulunmaktadır. İçindekiler yazısı sayfa
numaralarıyla birlikte verilmiş olup şöyledir:

Manilerimiz - s.5,
Manilerimizin Ana Duygularından Öğrendiklerimiz - s. l O,
Mani Themleriyle Motiflerinin Etkileşim Sonuçları - s.40,
Ohri Manileri - s.44,
Radoviç Manileri - s.44,
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Kıbrıs ve Romanya Türklerinin Manileri - s.45,
Kıbrıs ve Bulgar Manileri Arasındaki Benzerlikler - s.48,
Kıbrıs ve Romanya Tatarlarının Manileri- s.48,
Kıbrıs ve Kosova Manileri - s.50,
Kerkük ve Kıbrıs Manileri - s. 5 1,
Kıbrıs ve Türkiye Manileri - 56,
Günümüzde Üretilen Maniler - s.68,
Avusturalya Türklerinin Ürettiği Maniler- s.72,
İngiltere Türklerinin Ürettiği Maniler - s.75,
Geçmişte ve Günümüzde Düğün Demek Davetleri Mumdan Maniye - s.81,
Kıbrıs Türklerinini Dil Özellikleri s.87,
Maniler - s. 108,
Son Söz - s.309,
Kaynak Kişiler - s.313,
Kaynak Kitaplar - s.316,
Tezler - s.318,
Dergiler - s.318,
Gazeteler - s.318.
'Kıbrıs Türk Manileri' adlı bölüm, 5. sayfadan 10. sayfaya kadar devam
etmektedir. Bu bölümde manilerin özellikleri, çeşitleri ve kafiye düzenleri üzerinde
durulmuş ve işlenen konulara örnek maniler verilmiştir.
'Manilerimizin Ana Duygularından (Theme) Öğrendiklerimiz' adlı bölüm 10.
sayfa ile 39. sayfalar arasında bulunmaktadır. Bu bölümde manilerin ana duyguları
ve manilere konu olan motifler üzerinde durularak maniler örnekleriyle birlikte ele
alınmıştır.
'Mani Themleriyle Motiflerinin Etkileşim Sonuçları' bölümü ise sayfa 40 43 arasındadır. Bu bölümde, Kıbrıs Türklerinin dil ve zihin dağarcığında var olan
manilerin etkileşim yerleri ve etkileşim yolları üzerinde durulmaktadır. Manilerin
Türkiye yazılı, işitsel ve görsel basından, Saatli Maarif Takvimlerinden, kağıtlı
şekerlerden ve Kıbrıs Rumlarından gelmiş veya onlarla bir etkileşim içerisinde
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bulunarak

yaratılmış olduğu iddia edilmektedir. Yazar bu bölümdeki görüşlerini

örneklerle desteklemektedir.
Ohri, Radoviç,

Romanya

Türkleri,

Bulgar Türkleri, Romanya

Tatarları,

Kosova, Kerkük ve Türkiye Manileri de 45. ve 67. sayfalar arasında karşılaştırmalı
olarak verilmiştir. Bu manilerin birbirleriyle olan benzerlikleri, farklılıkları, etkileşim
sebepleri üzerinde durulmuştur.
Günümüzde Üretilen Maniler, 68. ve 72. sayfalar arasında bulunmaktadır. Bu
bölümde araştırmacı - yazar Sayın Mahmut İslamoğlu'nun

kendisinin ürettiği ve

kitabında yer verdiği manilerle Emine Hür adlı araştırmacı şahsın ürettiği maniler yer
almaktadır.
Avusturalya ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler'den derlenen maniler ise
72. ve 81. sayfalar arasında bulunmaktadır.
Düğün demek davetiyeleri

üzerine yazılan manilerin incelenmesi

ise 81.

sayfa ile 87. sayfalar arasında yer almaktadır. Bu bölümde evlilik, nişan, nikah ve
sünnet düğünü gibi çeşitli davetiyeler üzerinde bulunan maniler toparlanmıştır.
'Kıbrıs Türklerinin Dil Özellikleri' adlı bölüm sayfa 87'den 106'ya kadarki
sayfalar arasında yer alır. Bu bölümde Kıbrıs Türklerinin kullandığı Türkçe'nin
Türkiye (Anadolu) Türkçesi'nin

bir ağızı olduğu belirtilerek Kıbrıs Türk dilinin

yapısı ve değişimleri üzerinde durulmuştur.
Maniler baştan 3. mısranın ilk harfine göre alfabetik olarak 107. sayfa ile 308.
sayfalar arasında bulunmaktadır. Maniler ayrıca numaralandırılmıştır.
Sayfa 154'te yer alan 569. mani sevgili için söylenmiştir Sevgilinin elinden
alınması ile ilgilidir:

"Kövlü elinde saban
Arıdır balı yapan
Bir gönül fırsızıdır (hırsız)
Yari elimden kapan."

Son Söz adlı bölüm, 308 - 311 sayfalar arasında yer almaktadır. Bu bölümde
yazar insanların gelip geçici olduğunu ama onların içlerinde yaşattığı her türlü
düşünce ve duygunun maniler aracılığıyla

kalıcılaştığını

vurgulamaktadır.

Yazar
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ayrıca küçük toplumların daha zengin mani değerlerine sahip olduğunu ve kendi
kültürel değerlerini bilen kişilerin yeni kültürel değerler karşısında bocalamadan çok
kültürlülüğe adım atabileceğini iddia etmiştir. M. Gökçeoğlu'nun Son Söz adlı yazısı
1996 yılının Ekim ayında Gönyeli'de yazılmıştır.

VII.13. Efsanelerimiz:
Efsanelerimiz adlı eser yazarın halkbilim araştırması sonucu ortaya koyduğu
bir diğer değerli eserlerindendir. Yazarın, Sözel Kültürel Değerlerimiz kapsamına
aldığı kitap Gökçeoğlu Yayınları arasında yer almış olup 255 sayfadan oluşmaktadır.
Kitabın dizgisi, sayfa düzeni ve kapak tasarımı Dolunay Gökçeoğlu Soygazi
tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, Ultra Baskı tarafından basılmış bulunmaktadır.
Kitabın 4. sayfasında "Yazarın Öteki Kitapları" adlı bölüm bulunmaktadır.
Önsöz kısmı ise 5. sayfa ile 10. sayfalar arasında yer almaktadır. Bu bölümde
yazar, efsanelerin özellikle küçük toplumlarda çok yaygın olduğunu vurgulamakta ve
masalların efsane parçalarıyla süslendiğine işaret etmektedir. Bazı efsanelerin
kökeninin Şamanizme dayandığını belirtmekte ve sayıların efsanelerde ayrı bir önem
taşıdığına değinmektedir. Efsaneler konusunda derlemelerde bulunan kişiler arasında
Hikmet Afif Mapolar, Kutlu Adalı, Gülgün Serdar, Tuncer Bağışkan, Harid Fedai,
Ali Nesim, Dr. Nazım Beratlı, Bener Hakkı Hakeri, Bekir Kara, Esat Fellahoğlu,
Prof. Dr. Saim Saka'nın bulunduğuna işaret etmektedir.
İçindekiler kısmı 1 1. sayfa ile 1 7. sayfalar arasında yer almaktadır. Bu
bölümde kitapta yer alan konular sayfa numaralarıyla birlikte verilmiştir. Konular
şöyledir:
Efsanelerimiz - s.18,
Masallarımızdaki Efsane Örgeleri - s.21,
Taşa Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.59,
Hayvana Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.79,
Bitkiye Dönmeyle İlgili Efsaneler- s.81,
Tepeye Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.85,
Pınara Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.89,
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Yeniden Canlanmayla İlgili Efsaneler - s.91,
Sese Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.93,
Renge Dönmeyle İlgili Efsaneler - s. l 02,
Işığa Dönmeyle İlgili Efsaneler - s.109,
Mağaralarla İlgili Efsaneler - s.111,
Dağ, Kuyu ve Ovayla İlgili Efsaneler - s.120,
Deniz, Göl ve Sahillerle İlgili Efsaneler - s.133,
Pınarla İlgili Efsaneler - s.145,
Yaratılışla İlgili Efsaneler - s.158,
Tanrının Gazabıyla İlgili Efsaneler - s.166,
Olağanüstü Varlıklarla İligili Efsaneler- s. 169,
Kesikbaşla İlgili Efsane - s.174,
Yatırlarla İlgili Efsaneler - s.176,
Gökcisimleriyle İlgili Efsaneler, 207,
Nuh Tufanıyla İlgili Efsaneler - s.211,
Hayvanlarla İlgili Efsaneler - s.214,
Mevsimle İlgili Efsane - s.230,
Tarihi Efsaneler - s.233,
Köprüyle İlgili Efsane - s.247,
Afroditle İlgili Efsane - s.249,
Ağaçla İlgili Efsane - s.251.

Sayfa 214'te yer alan Hayvanlarla İlgili Efsaneler arasında bulunan
Peygamberin Köpeği adlı efsane şöyledir:
"Kufez köyünün kuzeyinde yer alan · Salahor adlı bir bölge vardır. Bir
çiftçinin yolu Salahor'a düşmüş. Soluklanmak için durmuş. Yere çökmüş. Çevreye
bakınmaya başlamış. O bölgede bir tepecik üzerinde, arka ayakları üzerine duran bir
tilki görmüş. Tam bu anda sabah ezanı okunuyormuş. Tilkinin yönü ezanın
okunduğu camiye doğruymuş. Ezan bitince dört ayağının üzerine basmış. Sonra da
çekip gitmiş.
Çiftçi o bölgedeki tarlasına günlerce gelip gitmiş. Her seferinde tilkiyi iki
ayağının üzerine oturmuş durumda ezan sesini dinler bulmuş.
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Olanları köylülerine anlatmış. İnanmayanlar çiftçiyle gitmişler. Tilkinin iki
ayağının üzerine oturup ezan dinlemesini görmüşler.
O günden sonra köylüler tilkiye kutsal bir hayvan gözüyle bakmışlar. Onu
peygamberin köpeği diye adlandırmışlar. İki ayağı üzerinde oturmasını da ezana
selam verme olarak nitelemişler. Bu olaydan sonra da Kufez' de tilkileri
öldürmemişler."

VII.14. Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü:
Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü, M. Gökçeoğlu'nun dil
çalışmaları arasında yer alan kapsamlı bir kitaptır. Bu kitap 467 sayfadan oluşmuştur.
Eğitim Vakfı Yayınları arasında yer alan bu kitap, Dr Güner Konetralı ve araştırmacı
yazar Harid Fedai tarafından denetlenmiştir. Kitabın dizgisi, sayfa düzeni ve kapak
tasarımı Dolunay Gökçeoğlu Soygazi tarafından gerçekleştirmiştir. Kitap, 2004
yılının Nisan ayında Özyay Matbaacılık'ta Lefkoşa' da basılmıştır. Kitabın 3.
sayfasında "Yazarın Öteki Kitapları" adlı kitap listesi bulunmaktadır. Dördüncü
sayfada ise "Kısaltmalar" kısmı yer almaktadır.
Kitabın Önsöz'ü yazar tarafından 2003 yılında Kozanköy'de kaleme alınmış
olup 5. ve 11. sayfalar arasında bulunmaktadır.
12. ve 13. sayfalarda ise Fuat Bozkurt imzalı "Dilimiz, İkilemelerimiz ve
Yansıma Seslerimiz" adlı çeviri yazısı yer almaktadır.
Türkçe'nin dünyadaki öteki dillere göre üstünlüğünün çeşitli analiz ve
örneklerle anlatıldığı bölüm, 14. sayfadan başlayıp 18. sayfaya kadar devam
etmektedir. Bu bölümde konu başlığına yer verilmemiştir.
Türkçenin Gücü adlı bölüm 18. sayfa ile 23. sayfalar arasında bulunmaktadır.
İkilemelerdeki Genel Özellikler bölümü 23. sayfadan başlayıp 84. sayfaya
kadarki kısımda yer almaktadır. Yazarın bu bölümde ele aldığı konuların ana
başlıkları şöyledir:
İkilemelerdeki Genel Özellikler - s.23,
İkilemelerde Sözcükler Arasındaki Ünlü Kuralları - s.25,
İkilemelerde Kalıplaşma - s.25,
Kalıplaşma Biçimleri - s.27,
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Sözcük Türleri ve İkilemeler - s.35,
İkilemelerin Etkisiyle Kurulan Üçlemeler- s.41,
İkilemeleri Oluşturan Sözcüklerin Anlamsal Yönü - s.43,
İkilemeleri Oluşturan Sözcüklerin Kökenleri - s.46,
Geçmişten Günümüze İkilemeler- s.51,
Yansıma Sesleri- s.72,
Türkiye'ye Özgü İkilemeler ve İkileme Biçimindeki Yansıma Sesleri - s.74,
Kıbrıs'a Özgü İkilemler - s.74,
Kıbrıs'ta ve Türkiye'de Çocuk Dili- s.78,
Hayvan Seslerinin Çeşitli Dillerdeki Karşılıkları - s.79,
Türkiye Türkçesi ve Kıbrıs Ağzı'ndaki Yansıma Seslerinin Benzerlikleri ve
Farklılıkları - s.81,
Kıbrıs'a Özgü Yansıma Sesleri- s.83.
Bu bölümde ele alınan konular çok geniş biçimde ve bol ömeklidir. Ayrıca
birçok ikileme ve yansıma sözcükler de farklı kaynaklardan yararlanılarak
karşılaştırmalı biçimde bizlere sunulmuştur.
Sayfa 131 'de yer alan ve sadece Kıbrıs'ta kullanılan ikileme ile hem Kıbrıs'ta
hem de Türkiye'de kullanılan ikilemelere birer örnek aşağıdaki gibidir:
"Sadece Kıbrıs'ta kullanılan:
Basag basag: (Basak basak) Basamak basamak, aşama aşama, adım adım,
etap etap.
Hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de kullanılan:
Kıbrıs: Basamag basamag: (Basamak basamak)
Türkiye: Basamak basamak. Aşama aşama, adım adım, etap etap."
"Kaynak Kitaplar" adlı kısım, sayfa 85'ten 92'ye kadar olan sayfalarda yer
almaktadır.
Kitabın Sözlük kısmı ise 93. sayfadan 467. sayfaya kadar olan bölümdür. Bu
bölümde, ikileme ve yansıma sesleri olan sözcükler alfabetik biçimde verilmektedir.
Kitapta "İçindekiler" bölümü yer almamaktadır.

231

VII.15. Masal Kitapları:
Cihan Şah - Bir Varmış İki Yokmuş - Toplu Masallar I, II
Mustafa Gökçeoğlu'nun bugüne kadar masal konusunda yayımlanmış üç ayrı
kitabı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Cihan Şah, ikincisi; Bir Varmış İki
Yokmuş ve üçüncüsü de Toplu Masallar I ve II adlı eserlerdir.
"Cihan Şah" adlı masal kitabı tek masallık bir kitaptır. 1997 yılında
basılmıştır. Kitaba adını veren Cihan Şah adlı masal; Bir Varmış İki Yokmuş ve
Toplu Masallar I ve II adlı eserlerde yer almaktadır.
"Bir Varmış İki Yokmuş" adlı masal kitabı, 1997 yılında yayınlanmıştır. Er
Reklam Yayınları arasında olan kitabın baskısı Ateş Matbaasında gerçekleşmiştir.
Bu masal kitabının dizgisi Dolunay Gökçeoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Kapak
düzenini ise Biler Demircioğlu tasarlamıştır. "Üç Varlıklı Adam" ve "Sarmalını" adlı
masallar sadece Bir Varmış İki Yokmuş masal kitabında yer almaktadır. Bunların
dışında kalan tüm masallar, Toplu Masallar I ve II adlı masal kitaplarında yer
almaktadır.
Not: Bu tez çalışmasında, Bir Varmış İki Yokmuş ve Cihan Şah adlı kitaplar ayrı ayrı
değerlendirilmemişlerdir. İlgi duyan araştırmacılara kaynak oluşturmak amacıyla söz
konusu masal kitapları hakkında öz bilgi verilmekle yetinilmiştir. Bu üç masal kitabı
arasında en kapsamlı olan Toplu Masallar I ve II adlı iki ciltlik eserin incelenmesi
yönüne gidilmiştir.

"Toplu Masallar, Kıbrıs Halkbilimi Masal Coğrafyamız" adlı kitap iki ciltlik
bir eserdir. Kıbrıs Türk Halkbilimi kapsamındaki bu eser sözlü edebiyat
ürünlerindendir. Toplu Masallar 1. kitabının adı "Ha Babam De Babam", ikincisinin
adı ise "Ay Oğlum Ayan Oğlum" dur. Bu eser, Gökçeoğlu Yayınları arasındadır.
Birinci kitap 537, ikinci kitap ise 543 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın kapak
düzeninin kimin tarafından hazırlandığı kitapta yer almamaktadır. Toplu Masallar
serisinin birincisi Ceyhan ve Beyazıt Dağlı'ya, ikincisi ise torunu Hüseyin'e
adanmıştır. Kitaptaki masallar M. Gökçeoğlu tarafından derlenip düzenlenmiştir. Her
iki kitabın ikinci sayfalarında verilen bilgiye göre masalların denetimini yapanlar
Yrd. Doç Dr. Ahmet Pehlivan, Tüge Güzel Ertürk ve Yücel Yazgın'dır. Kitapların
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dizgisi ise Şevket Öznur, Dolunay Gökçeoğlu, Tüge Güzel Ertürk, Yusuf Ertürk ve
Cafer Potinci tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayfa düzenleri Yrd. Doç Dr. Ahmet
Adalıer tarafından yapılmış olan bu iki masal kitabı 2005 yılının Mayıs ayında
Özyay Matbaası tarafından Lefkoşa'da basılmıştır.
Kıtapların üçüncü sayfalarında "Yazarın Öteki Kitapları" adlı bölüm
bulunmaktadır.
"İçindekiler" bölümü 4. sayfadan 6. sayfaya kadar olan bölümde yer
almaktadır.
Birinci kitabın İçindekiler kısmında; Önsöz, İkinci Önsöz ve toplam 62 masal
adı bulunmaktadır.
İkinci kitap birincinin devamı niteliğinde olduğundan Önsöz kısmı
bulunmamaktadır. İkinci kitabın İçindekiler kısmında 79 masal adı yer almaktadır.
M. Gökçeoğlu, derlediği masalları yazım kurallarına göre resmi Türkçe'yle
yazmıştır ve Kıbrıs Türk'ünün ağız, şive özelliklerine masallarında yer vermemiştir.
Birinci kitabın Önsöz kısmı, 1 1 Ağustos 1999 tarihinde Gönyeli' de kaleme
alınmıştır. Önsöz, 7. sayfadan başlayıp 23. sayfaya kadar devam etmektedir. Önsöz
yazısında masalların çocukluğumuzda önemli bir yer tuttuğunu ve çocukluk
düşlerimizin masallarla dolup taştığını vurgulamaktadır. Yazara göre kimi masallar
hayal ürünü kimileriyse daha gerçekçidir. Yazar, masal sözcüğünün İngilizce,
Fransızca, Kamus-i Osmaniye ve Kamus-i Türki'ye göre karşılıklarını vermiştir.
Türkçe Sözlük, Büyük Sözlük, İslam Ansiklopedisi, Divan-ı Lügat-it Türk gibi
kaynaklara ve Prof. Dr. Pertev Naili Boratav'a göre de masalın tanımını vermiş ve
işlevselliğinden bahsetmiştir. Masalların çağlar boyu biçimlenerek aktarıldığı veya
unutulduğu belirtilmektedir. Yine Önsöz'de bazı masalların farklı uluslar tarafından
benimsenerek çevreye ve kişilere göre değişime uğradığından söz edilmektedir.
Kıbrıs'ta da söz konusu durumların var olduğu vurgulanarak masal konusunda
çalışma yapan kişiler arasında Saim Sakaoğlu, Erdoğan Saraçoğlu, Yıltan Taşçı ve
Oğuz Yorgancıoğlu adlı kişilerin bulunduğu belirtilmektedir. Kitabın önsöz
yazısında değinilen bir diğer konu da; yazarın masalları yazarken izlediği yollardır.
Ayrıca masallarda ölçünlü

Türkçe kullanma gerekçeleri açıklanmaktadır. Yine

önsözde, Kıbrıs Türklerinin anlattığı masalların kaynaklarının çeşitliliğinden
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bahsedilmektedir. Sözlü edebiyatın en yaygın geleneği olan masalların yapısına
değinilmekte ve masalın bütününün 3 aşamalı olduğu belirtilmektedir:
"Masalı başı - Masalın kendisi - Masalın sonu."
Bazı masalların tekerlemelerle başladığı üzerinde durulularak buna örnek
verilmiştir. Ayrıca masalların kalıplaşmış söz dizileri yönünden zengin olduğu
vurgulanmaktadır. Önsöz yazısının son kısmında ise yazara yardımı dokunan kişilere
ayrı ayrı teşekkür edilmektedir.
"İkinci Önsöz" yazısı 24. sayfada yer almaktadır. Bu bölümde yazar kitabın
mali boyutunun çözmek için ortaya koyduğu girişimler hakkında bilgi vermektedir.
Ayrıca kendine çözüm bulma yolunu gösteren Beyazıt Dağlı'ya ve sponsorluğu
üstlenen Vakıflar Bankası'nın Yönetim Kurulu'na ve dizgide yardımcı olan kişilere
teşekkür etmektedir.
Toplu Masallar serisi cilt I, sayfa 93'te ve Bir Varmış İki Yokmuş adlı kitapta
sayfa 131 'de yer alan Kırk Birinci Kadın adlı masalın konusu şöyledir:
"Bir adam kendine eş olarak kırk kadın alır. Hepsi de iş yapmaktan sırayla
hastalanıp ölürler. Adam son olarak kırk birinci eşini aldığında onun ölmediğini
görür. Bir gün eşini takip eder. Onun biriyle konuşup dertlerini anlattığını görür.
Karısı ayrılınca kendisi de gidip bakar. Karısının konuştuğu balçıktan bir insan
heykelidir. O da heykele dertlerini anlatmaya başladığı anda heykel parçalanır ve
içinden kurtlar çıkar ve adamı yeyip bitirir. Kadın da iyilik yapan kişi olarak
bölgesinde anılır ve mesut yaşar." Mitolojik motiflerle de süslü olan (Balçıktan adam
ve kötülük sembolü kurtlar) bu masalda kötülüğün karşılıksız kalmayacağı teması
işlenmiştir.

VII.16. Bilmecelerimiz:
Bilmecelerimiz adlı kitap, yazarın halkbilimi alanında ortaya koyduğu
eserlerdendir. Bu eserin iki baskısı gerçekleştirilmiştir. Birinci baskı, 1999 yılında
Gençlik Merkezi yayınlarından olup 141 sayfadan oluşmaktadır. Baskısı, Dörtrenk
Matbaacılık Ltd. Şirketi'nde gerçekleşmiştir. İkinci baskısı ise birinci baskıdan sekiz
yıl sonraya rastlamaktadır. Kitap Eğitim Vakfı Yayınları kapsamında 2007 yılında
basılmıştır. Bilmecelerimiz adlı eserin ikinci baskısı, genişletilmiş baskıdır ve 232
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. adan oluşmaktadır. Birinci baskı saman kağıt, ikinci baskı ise 60 gr. 'lık beyaz
ğıttandır.
Birinci baskının dizgi, baskı ve kitap tasarımı Dörtrenk Matbaacılık

Ltd.

1:arafındanüstlenilmiştir.
Kitabın 4. sayfasında yazarın yayınlanmış diğer kitap adlarının yer aldığı
"Yazann Öteki Kitapları" adlı liste bulunmaktadır.
"Önsöz" kısmı,
Gökçeoğlu

5. ve 7. sayfalardadır.

imzalı olup, 1 Mart, 1999'da

Önsöz, kitabın

Gönyeli'de

yazarı Mustafa

kaleme alınmıştır.

Önsöz

yazısında insanların bilinmeyene karşı ilgileri olduğu vurgulanmaktadır. Bilinmeyeni
bulmak için çaba sarfederlerken hem hoşça vakit geçirmekte hem de zihin cimnastiği
yapmaktadırlar. Ancak günümüzde üretim ilişkilerine bağıntılı olarak toplu eğlence,
yerini

bireysel

eğlenceye

bırakmış

olduğundan

bilmeceler

önemini

yitirmiş

urumdadır. Yazara göre, bilmecelerin önemini yitirmesinin bir diğer nedeni de kitle
iletişim araçlarının
yalnız

bilmecelerin

yitirmesine

neden

yaşamımıza
değil

girmesi ve yaygınlaşmasıdır.

tüm

olmuştur.

sözlü

halk

edebiyatı

ürünlerinin

işlevselliğini

sonunda,

tüm olumsuz

Yazar "Önsöz" yazısının

·oşullara rağmen zengin bilmece dağarcığımızın

Tüm bu faktörler,

bugünlere kadar ulaşabildiğini

vurgulamaktadır,
Yazar ayrıca cevabını bulamadığı beş bilmeceye önsözünde yer vermiştir.
Ayrıca bilmecelerin

cevaplarının zaman zaman birden çok nesneyi işaret ettiğini

sözlerine eklemiş ve Bilmeceler kitabının çıkmasında kendini yüreklendiren kişilerle
kitabın yayınlanmasını sağlayan Gençlik Merkezi'ne teşekkür etmiştir.
"Bilmecelerimiz''
yapmaktadır.
bilmecelerin

başlıklı

Bilmecelerin

yazıda

Mustafa

toplumun

Gökçeoğlu,

sosyal

yaşamındaki

bilmecenin
yerine

tanımını
değinerek

sözlü edebiyatın bir parçası olduğuna vurgu yapmıştır. Toplumların

dünya görüşü ve yaşam felsefesiyle bilmecelerin

ilintili olduğu görüşünü ortaya

koymaktadır.

Yazar, bilmeceleri şu yönleriyle ayrı bölümler halinde incelemiştir:
Bilmecelerin Yapıları,
Bilmecelerin Konuları,
Bilmecelerin Nesne Sayıları,
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Tanımları Ayni Olan Farklı Bilmeceler,
Türkiye ve Kıbrıs Bilmeceleri Arasındaki Farklılıklar,
Bilmecelerimizdeki Sözcüklerin Dili,
Çift Anlamlı Bilmeceler,
Bilmeceli Masallar,
Sayısal Bulmacalar,
Sözlü Bulmacalar,
Lugazlar,
Muammalar,
İstihraç Şiirleri; 'Kıbrıs'ın İstikbaline Ait İstihraç, Türkiye'ye Ait İstihraç
1280, Çobanın İstihracı',
Bilmeceler."

Yazar, tüm bu bölümleri etraflıca incelemiş ve örnekleriyle birlikte vermiştir.
Bilmeceler numaralandırılmış ve cevapları bilmece dizisinin baş tarafında yer
almıştır. Bilmeceler, cevapları oluşturan nesnelerin alfabetik dizimine göre
verilmiştir. Kitapta, 585 bilmece yer almaktadır ve hepsi de Kıbrıs ağzıyla
yazılmıştır. Ayrıca konu başlıklarında belirtildiği gibi bilmeceler yanında, bilmeceli
masallar, bulmaca, yanıltmaca, lugaz ve muammalara da yer verilmiştir.
"Bilmeceli Masallar"a örnek olarak 'Keloğlan' masalı seçilmiştir.
"Sayısal Bulmacalar" bölümünde 12 adet, "Sözlü Bulmacalar" bölümünde de
76 adet bulmaca yer almaktadır. Yazar, bu bölümdeki bulmacaları okul dergilerinden
derlediğini ve Kıbrıs ağzına çevirmediğini ayrıca belirtmektedir.
"Lugaz" olarak, Seyyid İbrahim Bin Ebu Bekir'in "Dervişname" adlı el
yazması kitabından kısa bir örnek vermektedir. Bu kitapta yer alan lugazın
Dervişname' de orijinal bir ürün olmadığını ancak kendisinin satın aldığı eski
"Dervişname" kitabının bir köşesinde yazılı olduğunu ve büyük bir olasılıkla kitabı
okuyan kişinin bunu yazdığını kanıtlarıyla belirtmektedir.
Kitabın "Muammalar" kısmındaysa, 1991 'de yayınlanan "Tezler ve Sözler
II" adlı kitabında yer verdiği İstihraç Şiirleri bulunmaktadır. Bu şiirlerin ayni
zamanda birer Muamma türü olduğunu belirtmektedir.(s.43)
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"Kaynakça" kısmı 137. sayfada olup Kaynak Kitaplar ve Kaynak Dergiler
başlıkları altında ayrı ayrı listelenmiştir.
"İçindekiler" kısmı ise sayfa 138 ile 141 'inci sayfalarda bulunmaktadır.
İkinci baskının dizgi, sayfa düzeni ve kapak tasarımı yazarın kızı Dolunay
Gökçeoğlu Soygazi tarafından gerçekleştirilerek Yay Ajans Ltd. tarafından basılıp
ciltlenmiştir. Mustafa Gökçeoğlu bu kitabı torunu Mustafa'ya ithaf etmiştir.
Sayfa 4'te yazarın öteki kitaplarının listesi bulunmaktadır.
Beşinci sayfada ise Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Mütevelli Heyeti
Başkanı Mustafa Özgü'nün yazısı yer almaktadır. Bu yazının herhangi bir başlığı
bulunmamaktadır. Yazıda, KTEV'nın ülke kültür, sanat ve eğitimine verdiği önem
ve bu konuda çaba sarfeden kişilere verilen destekten söz edilmektedir. Ayrıca 21.
yy' da toplumun tek kültürlülükten çok kültürlülüğe yönelme çabalarına ve bunun yol
açtığı yabancılaşmaya vurgu yapılmaktadır. Mustafa Özgü yazısının son kısmında,
Yazar Mustafa Gökçeoğlu'rıun Kıbrıs Türk kültürüne yapmış olduğu katkılardan
dolayı O'nu kutlamakta ve yayın yaşamında O'na başarılar dilemektedir.
Kitabın "Önsöz" kısmı 6. ve 8. sayfalar arasında olup Mustafa Gökçeoğlu
tarafından 1 Mart 1999 yılında Gönyeli' de kaleme alınmıştır. Birinci basımda yer
alan Önsöz'ün aynısıdır.
Genişletilmiş olan ikinci baskıda yazar M. Gökçeoğlu tarafından kaleme
alınan "İkinci Baskıya Önsöz" adlı başka bir Önsöz yazısı daha bulunmaktadır.
Yazının içeriğinde iç ve dış dinamiklerin etkisiyle toplumdaki geleneksel kültürün
yavaş yavaş kaybolduğu üzerinde durulmaktadır. Bu kayboluşta dış etkenlerin iç
etkenlerden daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Dil, ağız ve lehçelerdeki
etkilenmelerin belirgin biçimde kendini gösterdiği belirtilmektedir. Yazara göre
kaybolan ağızlardan bir tanesi de Kıbrıs ağzıdır. Yazarın bu noktada sevindirici
bulduğu tek yan ise Kıbrıs ağzı kaybolurken yerini yabancı bir dile değil de, Kıbrıs
Türk toplumunun konuştuğu dil olan Türkiye Türkçesi'rıe bırakmış olmasıdır. Yazar
yazısının devamında yine de Kıbrıs ağızlarının yaşamasının kendini daha mutlu
edeceğine vurgu yapmaktadır. İkinci Baskıya Önsöz yazısında, Gençlik Merkezi
tarafından basımı gerçekleştirilen Bilmeceler kitabının 1. basımının kısa sürede
tükendiğine değinilmektedir. Buna paralel 2. baskının genişletilerek hazırlandığına

237

vurgu yapılmıştır. Yazının son kısmında ise değerli araştırmacı Harid Fedai ve Orhan
Kabataş'a, basımını üstlenen KTEV'na teşekkür edilmektedir.
"Bilmecelerimiz" başlıklı yazı, birinci basımında yazılan yazının daha
genişletilmişidir. İlginç bir gelenek olan kahveye bilmece asma; "Kıbrıs'ta Kahveye
Bilmece Asma" adı altında detaylıca anlatılmıştır. Yazar bu geleneğin Lefkoşa'daki
bir kahvehanede ve Leymosun'un Kandu köyündeki kahvehanede var olduğunu
saptadığını belirtmektedir.
Genişletilmiş İkinci Baskıda yer alan konular Birinci Baskı ile benzerlik
göstermektedir. Bazı bölümler tamamen aynı kalmışken bazı bölümlerde eklemeler,
değiştirmeler, konularda genişletmeler yer almıştır.

Kitapta yer alan konu eklemeleri sırasıyla şöyledir:
Ölçüsüz Bilmeceler,
Manzum Bilmecelerde Uyak,
Bilmecelerimiz ve Eski Türk Şiirinde Uyaklar,
Bilmecelerimizdeki Dolgu Sözcükler,
Bilmecelerimizdeki Kalıplaşmış Sözcükler,
Bilmecelerimizdeki İkilemeler,
Bilmecelerimizdeki Yansıma Sesleri,
Bilmecelerimizdeki Galat-ı Meşhur Sözcükler,
Bilmecelerimizdeki Anlamsız Sözcükler,
Halk Hikayeleri ve Bilmeceler,
Şaka Alay Bilmeceleri (Yanıltmacalar),
Muammalar ve Elif Ba Şiirleri.
İkinci baskıda 676 bilmece yine Kıbrıs ağzıyla yazılmış ve bilmeceler,
cevaplarının ilk harfine göre alfabetik olarak dizilmiştir.

Sayfa 150'de yer alan iki bilmece şöyledir:
FİL
Ay dovar bedir bedir
Padişaha giden nedir
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Yedi senede bir dovar
Bu hayvanın

adı nedir?

FIRIN
Yaş addım
Guru çıgdı.

Kitabın "Kaynakça"
"İçindekiler"

kısmı, 223. ve 224. sayfalar arasındadır.

kısmı 225'ten

232'ye kadar olan sayfalarda

yer almaktadır.

VII.17. Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü 1 - 2:
Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü, M. Gökçeoğlu'nun
emek harcayarak

2007 yılında yayımlamış

olduğu dil çalışmaları

çok büyük

kapsamındaki

kitaplarının sonuncusudur.
Kıbrıs Türk halkının dil varlığının ayrılmaz bir parçası olan lakaplar bu
eserde toparlanmış, incelenmiş, sözcüğün kökeni araştırılmış, lakapların kullanıldığı
bölgeler saptanmıştır. Yılmak nedir bilmeyen Gökçeoğlu yayımlamış olduğu bu son
eserinde hem Kıbrıslı Türk kimliğini hem de Kıbrıs Türkünün dilini incelemiş ve
topluma kazandırmıştır.

M. Gökçeoğlu'nun

K. T. Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü'rıü hazırlamada

profesyonel bir çalışma sergilemiş olduğu gözlemlenmektedir.
ve yayın numarası belirtilmiş
oluşturulmuştur.

Kitabın

ya:,

ve altı ayrı kişinin yer aldığı Denetleme Heyeti

Sözlüğü denetleyen kişiler; Mustafa Haşim Altan. Harid Fedai,

Eftihios Gavril, Orhan Kabataş, Niyazi Kızılyürek,

Ali Eftal Özkul' dur. Eserin

büyüklüğünü

ve ciddi bir çalışma olduğunu denetleme

mümkündür.

Kelimelerin

Türkçe,

Arapça

ve Rumca

heyetirxi •e. n de anlamak
kökenlerini

doğru a~-=

edebilmek için bu dilleri bilen kişilerden yardım alınmıştır.
Takmaadlar

ve Unvanlar

Sözlüğü,

Gökçeoğlu

Yayınları

arasw:.z

ver

almaktadır. Sözlük iki kitapta toparlanmıştır. Birinci kitap 552 sayfa, ikinci c::ıp ıse
551 sayfadan oluşmuş olup toplam 1103 sayfalık bir eser ortaya ko
kitabın birbirinin devamı niteliğinde olup tek bir eser olarak algılanılz _,,, gerektiğini
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belli etmek için ikinci kitap sayfa 553'ten başlatılmıştır. Yazar M. Gökçeoğlu'nun
yaratıcılığı yine burda da kendini belli etmektedir.
Kitabın birinci sayfası, ön kapakla aynıdır.
İkinci sayfasında basımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kitabın dizgisi
Dolunay Gökçeoğlu Soygazi ve Naciye Parlan tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayfa
düzeni Dolunay Gökçeoğlu ve kapak düzeni de Ayfer Aslan tarafından
tasarlanmıştır. Kitap, 2007 yılının Ekim ayında Ajans Yayın Ltd. tarafından Gönyeli,
Lefkoşa' da basılmıştır.
Kitabın 3. ve 4. sayfalarında, yazarın bugüne kadar basılmış tüm kitaplarının
listesi, "Yazarın Öteki Kitapları" adlı başlıkta toplanmaktadır.
Beşinci sayfa ile onuncu sayfalar arasında ise "İçindekiler" bölümü yer
almaktadır.
İçindekiler bölümünde şu başlıklar yer almaktadır:
Önsöz
Kısaltmalar
Takmaadlar ve Unvanlar
Adbilim
Tür Adları
Özel Adlar
Yeni Türetilen Özel Adlar
Müstear Ad
Mahlaslarımız
Takmaadların Sınıflandırılması
Osmanlı Döneminde Takmaadlar ve Unvanlar
Öğrencilerin Takmaadları
Takmaadlarımızın Dilbilgisi Açısından İncelenmesi
Adlar
Aracı Dil ve Takmaadlar
Bileşik Sözcükler ve Takmaadlar
Basit Sıfatlar ve Takmaadlar
Sıfatlarla Kurulan Takmaadlar
Çocuk Dili ve Takmaadlar
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Dönüşme ve Takmaadlar
Göçüşme ve Takmaadlar
Yalın Sözcükler ve Takmaadlar
Yalın Sıfatlar ve Takmaadlar
Düşme ve Takmaadlar
Eksiltim ve Takmaadlar
Eylemden Ad Yapma ve Takmaadlar
Hece Yutulması ve Takmaadlar
İç Ses Düşmesi ve Takmaadlar
İyelik Ekleri ve Takmaadlar
İkilemeler ve Takmaadlar
Kısaltmalar ve Takmaadlar
Nöbetleşme ve Takmaadlar
Sayı, Sayı Öbeği ve Takmaadlar
Seslenme Ünlemi Biçimindeki Takmaadlar
Sıra Sayıları ve Takmaadlar
Somut Adlar ve Takmaadlar
Soyut Adlar ve Takmaadlar
Türemiş Adlar ve Takmaadlar
Türemiş Sıfatlar ve Takmaadlar
Unvanlar ve Takmaadlar
Ünlemler ve Takmaadlar
Yansıma Sesleri ve Takmaadlar
Yer Adları ve Takmaadlar
Adıllar ve Takmaadlar
Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü'nün Yazımında Karşılaştığım Güçlükler
Kolitzinin Bildirisi
Unvanlarımız
Sözlüğü Hazırlarken İzlediğim Yöntem
Fişlerin Hazırlanması
Kaynak Kitaplar
Sözlük.
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"Önsöz" kısmı, 11. ile 14. sayfalar arasında yer almaktadır. Önsöz, Gönyeli,

Kozan ve Lefkoşa'da 20 Şubat 2006 yılında kaleme alınmıştır.
Önsöz yazısında; Takma adlar ve unvanların, dilimizde bulunan bir olgu
olduğu belirtilmektedir. Takma adların bir kısmı kişilerle yaşayıp ölmekte, bir kısmı
ıse

kuşaktan

kuşağa

aktarılmaktadır.

İnsanların

takma

adları

kullanma

gereksinimlerinin çeşitli şekillerde açıklaması olduğu vurgulanmaktadır. Kolaylık
olması, moda olması, kişilerin çeşitli özelliklerini belirtmesi nedeniyle kullanıldığı
üzerinde durulmaktadır.
Önsözde

yine 'takma ad' takmada pek çok varlıktan, olaydan veya

şahıslardan yararlanıldığının görülmekte olduğu belirtilmektedir. Yazarın bu konuyu
araştırmaya,

Kıbrıs

Türk

Atasözleri

ve

Deyimler

Sözlüğü'yle

başladığı

aktarılmaktadır.
Bu konuda izlenen yollar, gerçekleştirilen köy araştırmaları, ulaşılan yazılı
kaynaklar ve inceleme yöntemleri anlatılmakta araştırmaların sonuçları etraflıca
belirtilmektedir.
Yazar, Önsöz yazısının son kısmında ise kendine yardımcı olan kişilere
teşekkür etmektedir.
"Kısaltmalar" bölümü, 15. sayfa ile 1 7. sayfalar arasında yer almaktadır.
Kısaltmalar bölümü, sözlükte yer alan takmaad veya unvanın menşeinin bulunması
açısından tam bir anahtar rolü oynamaktadır.
"Takmaadlar ve Unvanlarımız" başlıklı yazı, 18. sayfa ile 20 sayfalar
arasında yer almaktadır. Bu bölümde yazarın, yararlandığı kaynak kitaplardan söz
edilmektedir.
"Adbilim" bölümü 21. sayfadan başlayıp 124'e kadar devam etmektedir. Bu
bölümde Türk dünyasındaki takma adların kökeni, sınıflandırmaları bulunmaktadır.
Yine bu bölümde konuyla ilgili çeşitli kaynak kitaplardan yapılan alıntılara yer
verilmektedir.
"Kaynak Kitaplar" bölümü, sayfa 125'ten 137'ye kadar devam etmektedir.
Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5
ilçesi ve köyleri kodlandırılmıştır. Kodlama listesi, 138. ve 140. sayfalar arasında
bulunmaktadır. Sözlükte yer alan sözcüklerin, hangi yerleşim yerine ait olduğu bu
listedeki numaralardan anlaşılabilmektedir. Kısaltmalar bölümündeki liste ile ilçe
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numaralarının birlikte kullanılmasıyla sözcükler hem köken hem de yerleşim yeri
yönünden incelenmiş olmaktadır.
"Sözlük" bölümü ise sayfa 141 'den başlayıp ikinci kitapta bulunan sayfa
1103'te son bulmaktadır.

Takma adlar ve takma adın kökenini belli eden kodlama sistemi ile ilgili bir
örnek:
"Kıllı: L

ES

Tr

Kıllı"

Açıklaması: Bedeni goril örneği kıllarla kaplanmıştır. Kıllarını sergilercesine
göğsü bağrı açık gezdiğinden kendisine Kıllı denmektedir. Kıllı soyadım taşıyanlar
da vardır." (s.692-693.)

Kodlamanın anlamı ise şöyledir:
L: Lefkoşa.
ES: Erkek ve Soyadı olarak alınan.
Tr: Türkçe kökenli bir sözcük.

VIl.18. Bulgular ve Yorumlar:
Bu tez çalışmasında veri toplama tekniklerinden kaynak taraması, gözlem
tekniği ve derleme yöntemine başvurularak elde edilen veriler sonucunda Kıbrıs
halkbilimine ve halk edebiyatına büyük katkıları olan araştırmacı yazar Mustafa
Gökçeoğlu'rıun

yaşam öyküsü ve eserleri bir arada toplanmıştır. Yapılan çalışma

sonucunda Kıbrıs Türk kültürünün ortaya çıkması konusunda birçok araştırmacının
çaba sarfettiği ortaya çıkmıştır. Mustafa Gökçeoğlu'rıun da bu alanda ciddi katkıları
olduğu ve özellikle sözlü halk edebiyatı alanında genişletilmiş baskıları ile birlikte
toplam 21 eser ürettiği tespit edilmiştir. Halkbilim ve halk kültürü alanında, Mustafa
Gökçeoğlu'nun eserlerinin alanında farklılık yarattığı ve halen tek olma özelliğine

sahip olduğu tespit edilmiştir. Yayımlamış olduğu eserlerin tümünde, Mustafa
Gökçeoğlu'nurı

yaşam felsefesi olan toplumsal gerçekçilik anlayışı yer almaktadır.

Yine eserlerinin tümünde konu analizlerine yöneldiği ve kültürlerin etkileşim
içerisinde olduğundan hareketle Kıbrıs Türküne ait kültürünün kökenini incelerken

243

başka kültürlerle karşılaştırmalarda bulunduğu saptanmıştır. Özellikle dil alanındaki
çalışmalarının bilimsel bir çalışmanın ürünü olduğu ve çok uzun soluklu bir emeğin
sonucunda ortaya konduğu saptanmıştır. Kaynak taraması ve derleme yoluyla elde
edilen bilgiler ışığında Kıbrıs Türk halk kültürünün ne olduğu, varlığı bir kez daha
vurgulanmış,

bu

alanda

yıllarını

harcamış

değerli

Gökçeoğlu'nun yaşamı ve eserleri topluca irdelenmiştir.

araştırmacı

Mustafa
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BÖLÜM VIII

SONUÇ VE ÖNERİLER

VIII.1. Sonuç:
Bu

araştırmanın

amacı,

Kıbrıslılık

kültürünün

belgelenip

dünyaya

aktarılmasında önemli katkıda bulunan Mustafa Gökçeoğlu'nun yaşam öyküsü,
kişiliği ve eserleri ile halkbilimine yaptığı katkının vurgulanıp irdelenmesidir.
Bu çalışma durum saptayıcı, betimleyici bir araştırma olup araştırma konusu
ile ilgili veriler; kaynak taraması, gözlem tekniği ve derleme tekniklerinden olan ikili
görüşme yöntemiyle elde edilmiştir.
Veri toplamak için kullanılan ikili görüşmeler Mustafa Gökçeoğlu, eşi, kızı
ve kültür sanat çevresinden kişiler olmak üzere dokuz kişi ile sınırlandırılmıştır.
Yapılan görüşmelerden Mustafa Gökçeoğlu'nun özel yaşamında çok güçlü
arkadaşlık ilişkileri olduğu, çok sevilen ve saygı duyulan bir kişi olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır. İkili görüşmelerde elde edilen bir diğer sonuç da yazarın araştırıcı,
sorgulayıcı ve mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğudur. Yine yakın dostları ve sanatçı
dostlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen sonuç; M. Gökçeoğlu'nun
halkbilimi ve halk edebiyatı alanındaki eserlerinde yakalamış olduğu haklı başarının
sanatçı dostları ve Kıbrıs halkı tarafından takdir edildiğidir.
Kaynak taraması yöntemiyle M. Gökçeoğlu'nun yayımlanmış 21 eseriyle
ilgili tanıtıcı bilgi verilmiştir. Eserleri; Edebiyat Alanındaki Eserleri, Halkbilim
Alanındaki Eserleri ve Kıbrıs Türk Dil Değerleri Alanındaki Eserleri olmak üzere 3
alt başlık altında toplanmıştır. Bu alanlarda yayımlanmış kitapları hakkında geniş
bilgi vermekle konu sınırlandırılmıştır.
Edebiyat alanında şiir ve öykü kitabı olduğu saptanmıştır. Kıbrıs adasının
uzak ve yakın geçmişinin anlatıldığı şiir kitabı ve Kıbrıs ve Türkiye halklarının
çevreleyen sorunların yer aldığı öykü kitabı irdelendiğinde yazarın toplumsal
konulardaki duyarlılığı ve kendine özgü destansı dil zenginliği ortaya çıkmaktadır.
Halkbilim kapsamında; tekerleme, bilmece, masal, hikaye, öykü, efsane,
fıkra, destan, atasözü ve deyimlerle ilgili araştırma kitapları olduğu saptanmıştır.
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Tüm kitaplarında neden - sonuç ilişkisi temeline dayalı toplumsal gerçekçi dünya
görüşünün ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır.
Kıbrıs dil değerleri kapsamındaki eserleri incelendiğinde ise Kıbrıs
Türklerinin kullandığı dilin köken olarak Osmanlı ve ada kültür kalıntılarıyla
yoğrularak şekillendiği sonucuna varılmaktadır. Kıbrıs Türklerinin kullandığı
Türkçe'nin Anadolu Türkçesi'nin bir ağzı olduğu ve günümüzde bu ağzın yok
olmakla karşı karşıya kaldığı önemli sonuçlardandır.
Kaynak taraması yöntemiyle Şu Adamız I Dediğimiz adlı şiir kitabındaki
bazı şiirlerin Yunanca, İtalyanca ve Azeri Türkçe çevirilerinin verilmesiyle konu
sınırlandırılmıştır.
Kaynak taraması yöntemiyle yazarın Kıbrıs halkbilimine ve dil değerlerine
yapmış olduğu katkılar sonucunda yurt içinde ve yurt dışında almış olduğu ödüllerle
katıldığı seminer, panel, konferanslarla ilgili özet bilgilerle konu sınırlandırılmıştır.
Mustafa Gökçeoğlu'nun Kıbrıslı araştırmacı olarak hem Kıbrıs hem de dünya
yazın alanına adını yazdırdığı, saygın bir yere sahip olduğu ve Kıbrıslılık kültürünü
tanıttığı sonucuna varılmıştır.
Mustafa Gökçeoğlu'nun kişiliği, yaşam öyküsü ve eserleri; kaynak taraması
ve ikili görüşme yöntemleriyle irdelenerek Kıbrıs tarihine, siyasi ve kültür yaşamına
çok iyi tanıklık yaptığı sonucuna varılmıştır. Mustafa Gökçeoğlu II. Dünya Savaşı
yıllarında doğmuş ve Kıbrıs'ın o dönemdeki zor günlerinde büyümüş bir kişidir.
Çocukluğu ve gençliği yokluk içerisinde geçmiş, gençliğini dilediğince yaşayamamış
bir kişidir. Hayatın tüm darbelerini yemiş, birçok acılar içmiş ama yine de
yılmamıştır. Tüm bu zorluklarla tek başına mücadele ederek başarıyı yakalamıştır.
Mustafa Gökçeoğlu, fiziki görünümü, kimliği ve eserleriyle diğer araştırmacılardan
farklıdır. Yazarın bilgi birikimi, dünya görüşü ve Tanrı vergisi sanatçı kimliği var
olan ayrıcalıklı durumunu daha da belirginleşmektedir. Eserlerinde yer alan sade dili
ve derin felsefik anlatımları dikkat çekmektedir. Yazar, eserleriyle yayın yaşamına
adını yazdırmayı başarmış bir kişidir. Yalnız eserleriyle değil türettiği sözcüklerle de
dil bilimine katkıda bulunmuştur. "Eşlenik sözcük" tanımlaması kendinin ürettiği bir
tanımlamadır. Tezin 167. sayfasında yer alan söyleşide bu tanımlamayı ikilemeler ve
yansıma sesleri için kullandığını belirtmiştir. Anlamı ise; biri anlamlı biri anlamsız
ya da iki anlamsız sözcüğün biraraya gelip yeni anlam kazanmasıdır. Buna örnek
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olarak ise "parça kerçe" söz grubunu vermiştir. Yine kendi anlatımlarından
öğrenildiğine göre 2004 yılında Türkiye'de yapılan Karaman Dil Bayramı'nda bu
durumu dilbilimcilerle tartışmış ve Dilbilgisi Terimler Sözlüğü'rıe girmesi görüşünde
birleşilmiştir. Mustafa Gökçeoğlu eşine az rastlanan değerli bir araştırmacıdır.
Bu tez çalışmasıyla Mustafa Gökçeoğlu'nun ve eserlerinin daha ıyı
anlaşılmasına katkıda bulunulmuştur. Geçmiş değerleri bizlere aktaran böylesine
değerli araştırmacının her yönüyle irdelenmesi araştırmacılara sahip çıkılması
noktasında da ciddi bir önem taşımaktadır. Bu tez çalışması, hem Kıbrıs Türk
kültürüne hem de bu alanda araştırma yapan kişilerin toplum tarafından bilinmesine
geçit veren bir köprü görevindedir.
Mustafa Gökçeoğlu'nun

kitaplarındaki parmak baskısı imza, Gönyeli'den

Kıbrıs'a, Kıbrıslı Türk kimliğine ve yüreklerimize atılan Kıbrıslılık imzasıdır.

VIII.2. Öneriler:
Bu tez çalışmasında, M. Gökçeoğlu'nun kitap halinde yayımlanmış eserleri
ele alınmıştır. Yerel gazete ve dergilerde yayımlanan makale yazılarına yer
verilmemiştir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yer alan panel, seminer ve
konferanslarda sunduğu bildiriler bu tez çalışmasının konu kapsamının dışında
bırakılmıştır. Kıbrıs, Türkiye ve dünya basınında saygın gazete ve kültür sanat
dergilerinde Mustafa Gökçeoğlu'nun eserleri hakkında yazılan değerlendirme
yazılarının ve görüşlerin tümüne yer verilmemiştir. Tüm bunlar çok kaynağı bulunan
ve ayrı çalışma olacak kadar geniş bir alandır. Sözü edilen yayınlar başlı başına bir
tez konusu olduğundan ilgi duyan kişiler tarafından incelenmeye değer çalışma
alanlarıdırlar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halkbilimi derlemelerinden oluşan
eserlerin kaynak kitap

olarak ortaokul, lise ve üniversitelerde kullanımı

yaygınlaştırılmalıdır. İlkokullarda ise Türkçe öğretim programı kapsamına alınmalı,
öğretmenlerin kullanımı teşvik edilmelidir.
Kaynak bir kitap hazırlamanın zorluklarını minimal düzeyde tutmak amacıyla
devlet ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından araştırmacılara kitaplarının
hazırlanmasının her aşamasında katkı konmalı, verilen destek artırılmalıdır.
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Düzenlenecek çeşitli seminer ve söyleşilerle araştırmacıların yaşamları ve
eserleri tanıtılmalıdır. Basın ve yayın organları tarafından halkbilim emekçileriyle
ilgili daha çok tanıtıcı programlar hazırlanmalıdır.
Anadolu Türkçesi'nin bir ağzı olan Kıbrıs ağzı korunmalı, bu ağzı kullanan
canlı kaynaklar geniş bir tarama yöntemiyle saptanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
Yazılı ve görsel basında Kıbrıs ağzı kullanmanın önemi ve değeri ile ilgili daha çok
bilgilendirici ve bilinçlendirici programlara yer verilmelidir.
Mustafa Gökçeoğlu'nun evi, kendisiyle bir bütündür. O evde Kıbrıs tarihini
ve kültürünü bulmak mümkündür. Yazılı ve görsel kültür hazinesi olan bu evin yerli
ve yabancı kişilerce ziyaret edilip Kıbrıs kültürünün solunmasına olanak tanınması
gerekmektedir. Bu evin tarihi ve turistik bir ziyaret yeri haline getirilmesi ülke
ekonomisi açısından da çok isabetli bir karar olacaktır.

Bu amaçla M.

Gökçeoğlu'nun halen yaşamakta olduğu ev, yetkili makamlarca restore edilmeli ve
müze olarak kullanılmalıdır.
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SÖZLÜK
Agrafi: Yazma yitimi.
Annım (Alnım): Alın. Yüzün kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
Asa: Fotoğraf makinesi için kullanılan filmlerin ölçü birimi.
Azina: Kıvılcım.
Babutsa: Kaktüs, mısır inciri, kaktüs ve meyvesi.
Bicama: Pijama. Yatarken giyilen ince kumaştan yapılmış ceket ve pantolon.
Big: İng.Bir tükenmez kalem markası.
Buymak (Donmak): Çok üşümek.
Cızgı (Çizgi): İki şeyi birbirinden ayıran, sınır oluşturan uzantı.
Cizye: Müslüman devletlerde, Müslüman olmayanlardan, korunma karşılığı alınan
vergi.
Çardelli balık: Konserve sardunya balığı.
Davar: Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan.
Debbağ: Sepici, tabak, deri terbiye eden kimse.
Deklarasyon: Demeç, tebliğ.
Derkenar: Osmanlı imparatorluğu devrinde resmi dairelerde kağıtların ve
dilekçelerin yanlarına veya alt tarafına o iş hakkında yazılan kısa notlar.
Disleksi: Okumayı normal öğrenmede güçlük. Normal bir gelişme gösteren çocukta
okurken bazı harfleri birbirine karıştırma, bazılarını da tersine çevirip okuma.
Duhuliye: Bir yere girmek için ödenen ücret.
Duva (Doa): Dua. Tanrı'ya yalvarma, yakarış.
Dürü: 1. Hediye. 2. Gelinin çeyizi.
Egzogami: Dışarıdan evlenme. Bir aileden veya bir kabileden olmayan kişiler
arasında evlenme.
Ekşimik: Kaynatılmış ayrandan ya da sütten yapılan kesmik ya da çökelek.
Endogami: İçeriden evlenme.Ayni aileden veya ayni kabileden olan kişiler arasında
evlenme.
Esperanto: Dünyanın çeşitli halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla
yaratılmış bir dildir. Esperanto milletler arası ve tarafsız bir dildir. Dünyadaki tüm
halkların birbirleriyle iletişimine olanak sağlar. L.L. Zamenhof 1887 yılında ilk
Esperanto kitabını yayınlamıştır.
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ETA: Bilgisayarda bir muhasebe programı.
Faggo: İnçaat yapımında kullanılan bir terim. Ahşap kapı ve pencere kasalarının
duvara bağlanmasında kullanılan bağlantı demiri.
Fırsız: Hırsız. Başkasının olan bir şeyi gizlice alan (kimse)
Filiz: Ev yapımında kullanılan demirler.
Fortigo (Forttigo): Motorlu büyük yük taşıtı, kamyon.
Frenk: 1. Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse.
2.0smanlıların Avrupalılara özellikle Fransızlara verdikleri ad.
Gadarameno: Beddualı doğmuş çocuk. Yunanca'da lanetli, lanetlenmiş, melun.
Gadef: Kadeh. Her çeşit bardak.
Gafgalla: Pişmiş ekmeğin dilimlere bölünerek fırında kurutulmuş hali.
Galatı meşhur: Kurallara göre yanlış olduğu halde herkesçe doğru gibi kullanılan
sözcük ya da söz.
Ganat (Kanat): Sayfa.
Gaşdım (Kaçtım): Kaçma eylemi.
Gave: Kahvehane
Gazedda (Gazete): Belli sürelerle yurt ve dünya haberlerini veren, bunlarla ilgili
makaleler, fıkralar, eleştiriler vb. Yazıları bulunan yayın.
Germen: Germania halkından veya bu halkla aynı soydan olan kimse
Gış: Kış mevsimi
Golon (Kolon): Silindir biçiminde büyük direk; yapının kolonları.
Göbelek (Gavulla, Gavulya): Bir tür bitki.
Gumroşon: Taş veya büyük mermer çıkarmak amacıyla kompresörlü yer kazıma
aleti.
Güçüğükan:

Küçükken

Gül (Gül şerbeti, gül suyu): Kırmızı renkli gül suyu üzerine su eklenerek oluşturulan
soğuk içecek.
Gümüşlemek: Doğum, bayram, sünnet gibi özel bir günde hediye olarak verilen altın
veya gümüş.
Haraç: Vergi. Özellikle Müslüman olmayanlardan ya da başka devletlerden alınan
vergı.
Hus (Sus): Susma eylemi.
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İslim: Isıtmada pişirme işlerinde kullanılan ve gaz yağıyla çalışan tek başlı küçük
ocak.
İstihraç: 1. Sonuç çıkarma. Anlam çıkarma. 2. Edeb. Sonuç çıkarmak.
Kecefe: 1. Dokumacılıkta iplik sarmaya veya çile çözmeye yarayan çıkrık. 2.
İnşaatlarda iplik sarmaya yarayan çıkrık.
Key word: (İng.) Anahtar sözcük
Kitabe: Altıgen, sekizgen veya karelerden oluşan kapı, pencere üzerindeki oyma süs.
Kocabaş: Osmanlı Dönemi'nde vergi toplayan kişi.
Laetri: Kimin tarafından söylendiği veya yazıldığı bilinmeyen.
Landırover (Land Rover): Land Rover marka, cip modeli engebeli yerleri tırmanma
gücü olan motorlu hafiftaşıt.
Lugaz: Bilmece, bulmaca, yanıltmaca.
Maffolmak: Mahv olmak.
Masgot (Maskot): Kısa boylu kimse.
Memba: Ateş.
Mıhr: Ayrılacak olan kişinin tüm ev eşyasını alma hakkı.
Mindal (Mil): Göze sürme çekmek için kullanılan bir araç.
Mönü: Bir sofraya çıkarılacak yemeklerin tümü.
Muamma: Bilmece.
Mücahit: 1. Ceht eden, savaşan. 2. Kıbrıs Mücadelesi'rıde Kıbrıs Türk savaşçısı
Namber van (Number one): (İng.) Bir numara.
Nekahat (Nekahet): Hastalıktan sonraki güç kazanıp kendine gelme.
Nümayan: Görünür, meydanda görünür.
Örfi İdare: Sokağa çıkma yasağı.
Prevantoryum: Vücudunda verem mikrobu buhınan ancakbulaçıcı durumda olmayan
zayıf kimselelrin sağlığına kavuşmaları için bakıldıkları sağlık kurumu
Raşo(Raşola): İnşaat yapımında kullanılan bir terim. Yan yana getirilen tahta
kalıpların beton dökümü esnasında birbirinden ayrılmamasını sağlayan yassı metal
bağ.
Reaya: Osmanlı uyruğu. Osmanlılarda vergi yükümlüsü olan sınıfı.
Salah: Kişinin sağlıklı olduğuna belgeleyen rapor.
Save: (İng.) Kaydetme.
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Sıbyan (Sibyan, sübyan): Çocuklar.
Sürmedenlik: Göz sürmesi konan hokka sürmedan.
Şariyö (Şaryo): Bazı el tezgahlarıyla makinelerde işlenen şeyi sağa sola götürüp
getiren kayar bölüm.
Şirocu: Dozer sürücüsü.
Tahra: Budama işlerinde kullanılan eğri bıçak.
Tarazi (Terazi): Kefesine bir nesneyi koyup tartmaya yarayan aygıt.
Tavşan nisap: Bir kimsenin, başka bir kimsenin hakkını yememe durumu.
Teganni: Müzik
Uşgur (Uçkur): Şalvar ve iç donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek
için bunlara geçirilen bağ.
Vereka (Varaka): Yaş kağıdı, Doğum belgesi.
Whisky: Viski. Tahıldan malt yapılıp şekerlendirildikten sonra mayalanarak
damıtılma yoluyla elde edilen alkollü içki.
Yalak: Hayvanların su içtikleri taş ya da ağaçtan oyma büyücek kap.
Yalçı (Alçı): 1. Alçı taşının ocaklarda yakılmasından elde edilen, çoğunlukla toz
halinde bulunan madde. 2. Vücudun herhangi bir kemiğinin kırıldığında alçıya
alınması durumu.
Yırık (Yarık): (Yırık dudak) Yırtılmış, ikiye ayrılmış.
Ziname: Zename, izinname. Evlenmek için gerekli izin belgesi.
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KAYNAKÇA

KAYNAK KİŞİLER
1) Arşehit Rifat: 1959 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Lise mezunudur. Elektrik
müteahhitliği

yapmaktadır.

1985

yılında

Gençlik

Merkezi

kurucu

üyelerindendir. Kurulduğu yıldan itibaren sekiz yıl Gençlik Merkezi'nin
başkanlığını yapmıştır.
2) Benli Ahmet: 1957 yılında Gönyeli'de doğmuştur. Uzun yıllar öğretmenlik
yaptıktan sonra son dönem Gönyeli Belediye Başkanı'dır.
3) Çakmak Hüseyin: 1964 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Uluslararası üne sahip
karikatür çizerlerindendir. Gazetecilik yapmıştır. Kıbrıs Karikatürcüler
Derneği Başkanı' dır.
4) Gökçeoğlu Gökçe Sabiha: 1944 yılında Gönyeli'de doğmuştur. Devlet
dairesinden emeklidir. Yazar M. Gökçeoğlu'nun eşidir.
5) Gökçeoğlu Mustafa: 1942 yılında Gönyeli'de doğmuştur. Matematik ve Fen
Bilgisi

öğretmenliği

yapmış

olup

Kıbrıs'ın

değerli

halkbilim

araştırmacılarındandır.
6) Mehmet Kumser: 1956 yılında Gönyeli'de doğmuştur. Halen müteahhitlik
yapmaktadır. M. Gökçeoğlu'nun en yakın arkadaşlarındandır.
7) Nesim Ali: 1941 yılında Zeytinlik köyünde doğmuştur. Uzun yıllar
öğretmenlik yapmış Kıbrıs'ın değerli araştırmacı yazarlarındandır.
8) Soygazi Gökçeoğlu Dolunay: 1973 yılında Gönyeli'de doğmuştur. Lise
mezunudur. Esas mesleği muhasebeciliktir. Halen Gönyeli Belediyesi
çalışanlarındandır. M. Gökçeoğlu'nun kızıdır.
9) Yektaoğlu Remzi: 1957 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Ekonomisttir. Halen
Galeri Kültür Kitabevi sahibidir.
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EKLER

Ek.1: Urkiye Mine Balman:
1927 yılında Lefke'de doğmuştur. İlkokulu Lefke'de orta ve lise öğrenimini
ise Lefkoşa'daki Viktorya Kız Okulu'nda tamamlamıştır. 1946 yılında Öğretmen
Koleji'ni bitirmiş ve ayni yıl ilkokul öğretmenliğine başlamıştır. Çeşitli okullarda
öğretmenlik yaptıktan sonra Gönyeli İlkokulu'na tayini çıkmıştır. Kıbrıs Türk
yazının önemli şairlerinden olan Urkiye Mine Balman, yazar Mustafa
Gökçeoğlu'nun ilkokul birinci sınıf öğretmenidir. (Şevket Öznur - Urkiye Mine
Balman)

Ek.2: Münevver Ahmet Hulusi:
1909'da Lefkoşa'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa'da
tamamlamıştır. İlk öğretmenliğe 1928 yılında başlamıştır. Çeşitli yerlerdeki
görevleri yanında Mustafa Gökçeoğlu'nun ilkokul eğitimini aldığı Gönyeli
İlkokulu'nda da görev yapmış değerli bir eğitimcidir. (Ali Nesim - Batmayan
Eğitim Güneşlerimiz. s. 270.)

Ek.3: Yavuz Selçuk:
Yavuz Selçuk, 1918 yılında Lefkoşa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Lefkoşa' da tamamladı. İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'ndan mezun
olduktan sonra lise öğretmenliğine başladı. 1960-61 yılında ise Bayraktar
Ortaokulu'nda müdürlük görevine atandı.
Mustafa Gökçeoğlu'nun Lefkoşa Türk Lisesi ortaokul bölümü olan Bayraktar
Ortaokulu'ndaki müdürüdür. ( Ali Nesim - Batmayan Eğitim Güneşlerimiz. s.
155)
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Ek.4: Mehmet Arif Nihat Asya (Arif Nihat Asya):
1904 yılında Çatalca'da doğdu. Bolu'da ilköğrenimini tamamladıktan sonra
1927 yılında İstanbul Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirdi. Türkiye'nin çeşitli
şehirlerinde çalıştıktan sonra 1959-1961 yılları arasında Kıbrıs' a gelerek
Edebiyat öğretmenliği yapmıştır.
Mustafa Gökçeoğlu'nun orta iki ve orta üçüncü sınıfları okuduğu Atatürk
Enstitüsü'nde

öğretmenlik

yapmıştır.

(Ali Nesim

-

Batmayan

Eğitim

Güneşlerimiz. s. 123)

Ek.5: Mahmut Necmi Bodamyalızade (Necmi Sagıp Bodamyalızade):
1897'de Baf'ta doğmuştur. İngiltere'de eğitim görmüş ve çok iyi derecede
İngilizce bilen bir kişidir. Kıbrıs'ta açılan Shakespeare School adlı özel okulda
1926'dan 1935 yılına kadar yarı veya tam kadrolu olarak çalışmıştır. Mustafa
Gökçeoğlu'nun orta 1 ve orta 2'nci sınıfı Atatürk Enstitüsü'nde okuduğu
dönemde felsefe öğretmeni olarak görev yapmıştır.

(Ali Nesim - Batmayan

Eğitim Güneşlerimiz. s. 109)

Ek.6: Lise Olgunluk Sınavları:
Kıbrıslı öğrencilere yüksek öğrenim bursu vermek amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti
· gerçekleştirilen

tarafından

lise

sınavlardır.

eğitimi

Sınavlar

sonrasında
ilk

kez

başkent

1944 yılında

Lefkoşa' da
yapılmaya

başlanmıştır.( Ali Nesim - Batmayan Eğitim Güneşlerimiz. s.48)

Ek.7: Salih Mecit ( Mehmet Salih Abdülmecit):
Salih Mecit, 1902'de Baf kazasının Aynikola (Esentepe) köyünde doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Baf'ta tamamladı. Lise eğitimini ise Lefkoşa'da alarak
1923'te öğretmenliğe başlamıştır. 1929'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik Bölümü'ne girerek oradan mezun olmuştur. Çeşitli okullarda
öğretmenlik ve daha sonra da müdürlük yapmıştır.
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Yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun Lefkoşa Türk Lisesi'nde öğrenci olduğu
dönemlerde ayni okulda müdürlük yapmıştır. (Ali Nesim - Batmayan Eğitim
Güneşlerimiz. s. 120)

Ek.8: Mustafa Reşad Süleyman Ebeoğlu:
1913'te Lefkoşa'da doğmuştur. Lefkoşa Türk Lisesi'nden mezun olduktan
sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jooloji Bölümü'nde
tamamlamıştır. Çeşitli okullarda öğretmen ve müdür olarak çalıştıktan sonra
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.
Mustafa Gökçeoğlu Lefkoşa Türk Lisesi'nde okuduğu dönemde okulun
Disiplin Kurulu Başkanlığını yapmıştır. (Ali Nesim - Batmayan Eğitim
Güneşlerimiz. s. 136)

Ek.9: Fikret Demirağ:
1940'ta Lefke'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Lefke'de tamamlamıştır.
Üniveriste eğitimini ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Türkçe
Bölümü'nden mezun olan Fikret Demirağ, Kıbrıs'ın çeşitli okullarında Türkçe
öğretmenliği yapmıştır. 1960'lı yıllardan itibaren şiiri kendi yaşam sınırları içerisine
alan değerli bir şairdir. Toplumcu gerçekçi bir dünya görüşüne sahiptir. Çeşitli şiir
kitapları yanında Kıbrıs ve Türkiye' deki çeşitli dergilerde yazıları yer almaktadır.
Eserlerine örnek olarak Rüzgarda Ozan Türküleri Ya da Şiirin Uzun Yürüyüşü
(1986) verilebilir. Kendini sürekli yenileyen ve Kıbrıs Türk şiirinde etkin bir yeri
olan çok değerli bir şairimizdir.

Ek.10: Öğretmenler Kitap Kırtasiye ( Öğretmenler Kitap Kırtasiye ve Okul
Araçları Kooperatifi Ltd ):
1971 yılında Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmeleri Sendikası öncülüğünde kurulmuş
bir yapıdır. KTÖS üyeleri yanında halktan kişilerin de üye olarak yer aldığı
Kooperatif Şirketler Yasası'na göre kurulmuş bir ortaklıktır. Kitabevinin kuruluş
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amacı piyasadaki kitapların etiket fiyatı üzerinden satışını sağlamak ve okumayı
teşvik etmektir. Diğer bir amacı da özellikle çocuk kitapları ve sosyal içerikli
yayınlar getirerek bu alandaki boşluğu doldurmaktır.

Ek.11: Hüseyin Cahit Balman:
1921 'de Lefkoşa' da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa' da tamamladı.
İslam Lisesi'nde lise eğitimini aldıktan sonra 1942 yılında Öğretmen Koleji'nden
mezun oldu. Hüseyin Cahit Balman, 1945 yılında Gönyeli İlkokulu'na geçti ve
orada 1950 yılına kadar önce öğretmen daha sonra da müdür olarak görev yaptı.
1950 - 1981 yılları arasında müfettişlik yaptı.
Yazar M. Gökçeoğlu'nun Tatlısu' da geçici olarak ilkokul öğretmenliği yaptığı
dönemde onun müfettişliğini yapmış bir kişidir. ( Ali Nesim-Batmayan Eğitim
Güneşlerimiz. s.378 )

Ek.12: Ahmet Hulusi Menteş:
1919 yılında Baf' ın Pletusa (Karaağaç) köyünde doğdu. İlk öğrenimini
Pletusa'da orta öğrenimini de Poli Rüştiyesi'rıde tamamladı. Lise yaşamını ise
Lefkoşa'daki Türk Lisesi'nde tamamlayarak önce geçici sonra da muvazzaf
öğretmen kadrosunda çalıştı. 1952 yılında ise müfettişliğe atandı. 1976'da Temel
Eğitim Müdürlüğü'rıe atanan Ahmet Hulusi Menteş, üç yıl sonra bu görevinden
emekli oldu. Mustafa Gökçeoğlu'nun geçici olarak Zaharga Köyü'ndeki ilkokula
ilk atamasının yapıldığı dönemde Temel Eğitim Müdürlüğü yapmakta idi. ( Ali
Nesim - Batmayan Eğitim Güneşlerimiz. s.369)

Ek.13: Özker Özgür:
1940 yılında Baf'ın Vretça köyünde doğmuştur. 1961-75 yıllarında orta
öğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 1975'te Kıbrıs Türk Federe
Devleti Kurucu Meclis üyesi olmuştur. 1976-96 yıllarında CTP Başkanı olarak görev
yapmıştır. 1995'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmuştur. 1997 yılında
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çeşitli nedenlerle CTP'den ayrılarak Yeni Kıbrıs Partisi'ne katılmıştır. Bu süreçte
Yurtsever Birlik Hareketi'nin sonra da Birleşik Kıbrıs Partisi'nin kurucularındandır.
22 Kasım 2005'te vefat etmiş olan Özker Özgür, dergi ve gazetelerde makale yazıları
bulunan, toplumsal konulara karşı duyarlı çok değerli bir aydın ve siyaset adamıdır.

Ek.14: il Majakovij Dergisi:
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IJ_&kJ

MUSTAFA GOKCEOGLU
Presentazione di Enea Biumi

N

ella lirica ehe Mustafa Gokceoglu dedica alla sua Isola, Cipro, emergono scstanzialmenıe tre
aspeıtl: l'amore del poeıa per la propria genle ela propria terra, l'orrore per le guerre edil sangue
inutilmente versato, la !otta contra un destine di sopraffazionc e malversazlone.
Non spettano in quesıa sede giudizi politlci o storici (la storia e i politici, poi, decideranno per
canto loro, e non sempre si sono öimostraü saggi e ragionevoli). Ma una cosa e certa: Cıpro ha
sempre dovuto soffrire per le mvasioni di popolazioni straniere. A volte fieramcnte avverse e crudeli. A volte
subdolament.e alleate, Tuttavia sempre e comunqueapporıaırici di mali esıerni aJl'isola stessa, difflcilmente sanabili
(la !otta tra crisrianı e musu!mani si trasferisce da Lepaııto a Famagosıa, per esenıpio). Cosl dagli egizi ai feııici, dai
greet ai turchi, dai crociarl ai veneziaui, quest'isola (ehe la mitologia greca indica come luogo privilegiato per la
nascita sulle suespondedi Venere-Afrodiıe,dea dell'amore) ha dovuto subire epatirecoııtiııne loue, essere testimone
iııvoloıılaıia di sangue e di morte.
La lirica ehe qui presentianıo appaıtiene a un poemeuo (Cipro, Isola rnia) ehe per ragioııi di spazio non possiamo
pubblicaıeiııteraınente. Quelle poche strafe, perö, ehe noi offriamo al leıtore, sono una testirnonianza di un figlio ebe
si sente inene davanli alla sone neüa rnadre. E, alla sıesso memento, espressioııe poetica ehe possiamo definire di
"minoranza" (lo scrittore, infatti, appartiene a quell'etnia turco-cipriota Iortemenıepenalizzaıa dalla guerra del 1974
fra Grecia e Turclıia per il conırollo dell'isola; e segreıarlo di un'organizzazlone pacifista ehe si bane per
l'unificazione di Cipro e ehe afferıııa prima di ıııtto il riconoseimenıo di un'identit! cipnota, al di sopra e al di la
dell'appartenenza alla sürpe green o turca).
Porti rimangono quindi, iriclıianıiad una definitiva pace in quegu ultimi versi ebe accentuano il desiderio di ritrovarc
la sua terra fiııalmenıe senza sangue, Rileggiarnoli con auenztoııc, perclı6 qııel suo essere "affaticato dalla vista del
sangue/ ogni volta ehe leggo una poesıa c un grido di pace". Ede un iııvito a non sourarsı aııe propric rcspoıısabilitil,
soprattutto da parte degli ınıencuuaü,
Significa:nonsi puö serivere senoıı si sepetliscono le armi, Esi accorda con quegli allri versl di un alim poeta isolaııo
(Quasimodo) ehe dicevaııo: "E come potevamo noi canıare I con il piece sıraniero sopra il cuore? I ... Alle frende del
salici, per voıo, I aııche le nostre ceıre erano appese I ...".
E' una speranza, allora, questa lirica su Cipro, ehe ogııi uomo dovrebbesonoscrtvere,non solo per l'isola in quesüone,
natııralmentc, visto il momenta paıticolare in cui viviarno. Aııcora una volta il poeıa esce dai propri contini
proponendo un messaggio universale, Qııando riuscirerno a por fine a tantl ed iııutili massacri?

IV

Trema la terra, il cielo geme:
gente senza braccia, gente senza gambe,
profuma la storia d'henne
la sua agonia cristalizzata.

S'apre /'occhio del mare
ehe /'acqua agita di paura:
non vide mai /ante navi, prima,
e a fatica, ora, regge queste in arrivo.

Furno ne/le narici,
alito di fuoco,
in diannove anni diciassette volte Thutmosis ter
zo:
emerge e sprofonda un'isola, ebbra,
piccolo fiore di foto con papiri sanguinanti.

Specia/mente il silenzio di quattro
viscide serpi e oscure acque degli abissi
e Osiris dio di mene
e a/cuni avvoltoi
e alcuni coccodrilli.
In diciannove anni diciassette volte Thutmosis
terzo:
a/beri sradicati,
pianto di persone ridotte it'brandelli,
Siria in anime bruciate
e un po di fiori di foto con papiri sanguinanti.

Ehi Ni/o! paese di tombe,
non disprezzo, io, le tue mummie
ma la tua rabbia:
dovresli saperlo.
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1 POET/ ]
XII

trasformandoli

Mentre la /uce del sole s'impicce alla notte
e i suoi seni son pronti ad amare,
ibaci del tulipani di Medusa
s'inebnetıo, sognando ad occhi aperti.

Tu, Afrodite, proteggi il mondo
e il tuo amore cresce come il Pat chewing gum,
cresce perche e mesiiceto: perslno
chi ti ha generate, il Mediterraneo,
geloso di te.

Come statua, il tuo fianco irrompe net sogni,
mentre fiamme di speranza si accendorıo
cuore:
noi siamo girasoli al sole ehe,
da seooti, sorseggiano acque d'eternlte.

in rose da giardino.

e

ne/

XLII
II Mediterraneo, blu fıımo
ehe si arriccia, abbraccia
la figlia dell'amore.

La tua faccia, irıdefinita, annega ne/ vuoto,
men/re i fiori crescono insieme, mano nella mano.
Acque bianche e spumeggianti /avano ottre i sogni
e Ii rovescieno nel/'universo.

Da ehe divenııe consapevole di se stessa
fu macchiata di sangue:
giomo e notte si fava con Ja schiuma
de/le bienctıe onde.

La tua be//ezza, lavala dalla lussurie
respiro dell'eco ehe viola il tempo:
anche le rlvolte del vecchio emare
dischiudono la primavera evvizziie.

e

e

Tutto quello ehe fa vano,
perctıe cancellato, subito riappare:
le macchie di sangue non finiscono mai.

I beci, dal protonda, si disperdono su/ viso
di venti tangibili, raccogliendo su/ vortice
d'un amore sconosciuto un viluppo di corpi:
quelle penne, ehe scrivono il tuo name, non asco/.
taııo.

Sona affaticato dalla vista del sangue
ogni volta ehe leggo una poesia.

(Traduzione dal turcu: Crlstian Denna; dall'Ingle
se: Fausta Soma e G.F. Gavianu; versione Jirica:
Enea Biumi),

E nei cuori continuamente trascinati
scorre un amore, sparpagliato
in un infinito f/usso,

~

21

263

Ek.15: Ahmet Mithat Berberoğlu:
8 Mayıs 1921 'de Limasol' da doğmuştur. İlkokul eğitimini Limasol' da orta ve
lise eğitimini de Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini ise
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Londra'daki bir hukuk fakültesinde
yapmıştır. Daha sonra Kıbrıs'a gelerek 1952 yılında Limasol'da avukatlık yapmıştır.
1968-70'te Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nde Gime temsilcisi olmuştur. Daha sonra
da K. Türk Yönetimi Meclisi Hukuk Komitesi Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Avukatlar
Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği çok değerli
aydınlarındandır.

Ek.16: Mehmet Yaşın:
1958 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Modem Kıbrıs Şiiri'nin önemli
temsilcilerindendir. İstanbul, Atina, Lefkoşa ve Londra' da yayımlanan dergilerde
yazı yazmaktadır. Londra Middlesex Üniversitesi'nde edebiyat ve çeviri dersleri
vermektedir. Eserleri ondan fazla dile çevrilmiştir. Eserlerinden bazıları; "Sevgilim
Ölü Asker (1984), Işık Merdiven (1986) ve Pathos (1990)'tur. Şiirleriyle birçok
uluslararası ödül almış bir kişidir. Şiir kitapları yanında antolojik ve akademik
araştırma kitapları bulunan Kıbrıs'ın çağdaş şairlerindendir.

Ek.17: Hikmet Afif Mapolar:
19 Eylül 1919'da Gime'de doğmuştur. İlk ve ortrenimini Gime'de özel
okulda tamamladıktan sonra Lefkoşa'ya gelerek lise eğitiminin birinci yılını İdadi
Özel Okulu'nda ikinci ve üçüncü yılını ise Shakespeare Özel Okulu'nda almıştır.
1931 yılında "Embros" adlı gazetede ilk makale ve hikayeleri yayımlanmaya
başlanmıştır. Daha sonra çeşitli gazetelerde Türk kültürü ile ilgili araştırma yazıları
ve Kıbrıs Türk sanatı ile ilgili düşünce yazıları yazmıştır. Gazetelerdeki yazılarında
"Muzaffer Gökmen" takma adını kullanmaktaydı. Şiirlerinde kullandığı takma ad ise
"Necip Orkan Akıncı" idi. 5 Mart 1989 yılında Lefkoşa' da ölmüştür. Öldükten sonra
pek

çok

yayımlanmış

ve

yayımlanmaya

hazır

durumda

pek

çok

eser
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bırakmıştır.Eserlerinden bazılarına örnek olarak Duman (1935), Toprak Aşkı (1943),
Kahve Fincanındaki Aşk (1943) ve Beyaz Gül ( 1962) verilebilir.

Ek.18: Muzaffer Haşmet Gürkan:
1932 yılında Lefkoşa' da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Bölümü'nden mezundur. Diş hekimliği yanında Kıbrıs'ın tarihi geçmişi ve özellikle
Lefkoşa'nın tarihi ile ilgili pek çok araştırmada bulunmuştur. Çeşitli yayınlardaki
araştırma yazılarında "Hüseyin Sencer, Ümit Ergeç, Lefkoşalı ve İlhan Gündüz"
takma adlarını kullanmıştır. Eserlerine örnek olarak; Kıbrıs Tarihinden Sayfalar
(1982), Bir Zamanlar Kıbrıs'ta (1986), Dünkü ve Bugünkü Lefkoşa (1989)
verilebilir. 21 Mart 1992'de vefat eden Haşmet Gürkan, Kıbrıs tarihi ile ilgili bir
otorite olarak Kıbrıs Türk yazın yaşamının yitirmiş olduğu önemli bir kişidir.

Ek.19:
dergisi.

Nea Ebobi Dergisi: Güney Kıbrıs'ta yayımlanan kültür sanat
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Ek.20: Lefkoşa BelediyesiKültür Sanat Ödülü:

Lefkoşa Belediyesi 4. Lefkoşa Kültür ve Sanat Şenliği

Ek.21: Karaman Dil Ödülü:
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Ek.22: Pertev Nail Boratav Truva Kültür Sanat Ödülü:

Truva Kültür Sanat Ödülü

Ek. 23: Yurt İçinde Katıldığı Seminer, Konferans ve Kongrelerin Dökümü:
IV. Halkbilim Sempozyumu, Has-Der - 1986 Lefkoşa.
V. Halkbilim Sempozyumu, Has-Der- 1987 Lefkoşa.
XI. Halkbilim Sempozyumu, Has-Der - 1993 Lefkoşa.
XII. Halkbilim Sempozyumu, Has-Der - 1994 Lefkoşa.
Halkbilim Sempozyumu, Has-Der - 1997 Lefkoşa.
Kıbrıs'taki Leadri ve Ölçülü Sözler, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2000
Mağusa.
Türksoy Sempozyumu, Lefkoşa.
Çocuk Masal Şöleni, Has-Der- 2000 Lefkoşa.

DAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Organizasyonunda Kologyum, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Mağusa.
Halkbilim Sempozyumu, Has-Der- 2001 Lefkoşa.
KIBATEK Sempozyum, 2001 Mağusa.
Gime Amerikan Üniversitesi'nde Kongre, 2004 Gime.
Yakın Doğu Üniversiyesi'nde Kongre, 2005 Lefkoşa.
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Lefke Avrupa Üniversitesi'nde

Kongre, 2006 Lefke.

Ek.24: Yurt Dışında Katıldığı Seminer, Konferans ve Kongrelerin Dökümü:
Türkiye Folklor Araştırmaları

Kurumu Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu

1994 Lefkoşa.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Konferans
Türkiye Karikatür Vakfı, 1996 Ankara.
V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü, 1996 Ankara.
TÜY AP Kitap Fuarı, 1997 İstanbul.
Türkiye Karikatür Vakfı, 1997 Ankara.
III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, Adana.
Türksoy Divan-Ü Lügat-it Türk'ün

Kutlama 925. Kutlama Sempozyumu,

1999.
Türkiye Karikatür Vakfı Sempozyumu, 1999 Ankara.
Kıbrıs ve Balkan Edebiyatları Kongresi, Romanya.
Türk Tarih Kurumu 13.Kongresi.
Kırkkız

Destanı

Yıldönümü

Sempozyumu,

1999

Karakalpak

Muhtar

Cumhuriyeti, Özbekistan.
Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde

Sempozyum, 1999

Balıkesir.
II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2001. Tarsus.
Türk Kazak Üniversitesi, Türkistan Şehri-Kazakistan.
Marmara Üniversitesi, Çay Sempozyumu, 2001 İstanbul.
Harran Üniversitesi

Tıp Fakültesi-Çukurova

Tıp Fakültesi Sağlık Yüksek

Okulu'nda Sempozyum, 2003.
Sıcieta di Pensieri (Kongre), 1993 İtalya.
VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2004 Sivas-Divriği.
Karaman Dil Bayramı Kongresi, 2004 Karaman.
Ege Üniversitesi'nde

Sempozyum, 2006 İzmir.

İzmir Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 2006 İzmir.
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Ek.25: Mustafa Gökçeoğlu'nun Bibliyografyası:
1- Dulun Oğlu (Öyküler) 1985, Lefkoşa
2- Tezler ve Sözler I (Halkbilim) 1985, (Kitap önsözünde) Lefkoşa
3- Tezler ve Sözler II (Halkbilim) 1991, Lefkoşa
4- Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Halkbilim) 1988,(Kitap
önsözünde) İstanbul
5- Tezler ve Sözler III (Halkbilim) 1994, Lefkoşa
6- Aynalı'nm Okuduğu Şiirler (Kıbrıs Destanları, Halkbilim) 1993, Lefkoşa
7- Kıbrıs Halk Fıkraları 1992, I. Baskı - İstanbul
8- Şu Adamız I Dediğimiz (Şiir) 1995, Mağusa
9- Cihan Şah (Masal, Halkbilim) 1997, Lefkoşa
10-Bir Varmış I İki Yokmuş (Masal, Halkbilim) 1997, Lefkoşa
11-Bilmecelerimiz (Halkbilim) 1999, Lefkoşa
12-Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz (Halkbilim) 1999, Lefkoşa
13-Bildiriler Panel Notları I (Dil, Sanat, Halkbilim) 2000, Lefkoşa
14-Masal Ağacı (Masal) 2001, Lefkoşa
15-Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri (Popüler) 2001, Lefkoşa
16-Manilerimiz (Halkbilim) 2002, Lefkoşa
17-İkilemeler ve Yansıma Sesleri Sözlüğü ( Dil, Halkbilim) 2004, Lefkoşa
18-Efsanelerimiz (Halkbilim) 2004, Lefkoşa
19-Toplu Masallar I, II (Halkbilim) 2005, Lefkoşa
20-Bilmecelerimiz Genişletilmiş 2. Baskı (Halkbilim) 2007, Lefkoşa
21-Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü (Dil, Halkbilim) 2007, Lefkoşa

Ek.26: Harid Fedai:
1930 yılında Lefke'de doğmuştur. 1948 yılında Lefkoşa Türk Lise'sinden
mezun olduktan sonra, 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Üniveristesi'ni ve 1960
yılında da İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Baf Türk Koleji
ile Türk Öğretmen Koleji'nde öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra da Milli Eğitim
Bakanlığı'nda Eğitim Dairesi Özel Ders Müfettişliği görevinde bulunmuştur.
Kamu Hizmeti Komisyon ü-yeliği -ya~m1şt1r. 1983 -yılmda üst kademe
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yöneticiliğinden emekliye ayrılmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce, Osmanlıca ve
Rumca bilmektedir. 1983 yılından bu yana Kıbrıs Türk Kültürü ile ilgili pek çok
çalışması bulunmaktadır. Birçok sempozyum ve panelde Kıbrıs Kültürü ile ilgili
bildiriler .sunmuştur. Kitap halindeki eserlerinden bazıları; Kıbrıs'ta Masum
Millet Olayı, Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi'nin Şiirleri'dir. 1940'lı yıllardan
itibaren şiirle uğraşmıştır. Çeşitli yayınlardaki toplumsal eleştiri ve taşlamalarla
ilgili yazılarında "Ahmet Peykan" takma adını kullanmıştır. Kıbrıs'ın yetiştirdiği
çok değerli bir araştırmacı ve yazardır.

Ek.27: Dede Korkut:
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XALQIN

YADDAŞ
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Çox böyük co'ğrafiyaya ve saya malik rürk xalqlar. müeyyon tarix i.
ictimai va siyasi sabeblerdan bir-birinden aralı yaşamaq macburiyyetin
da qalmışlar.Türkün
bu faciasini Almas İldırım "Qara dastarı" lirik poc
masrnda ürekağrrsı ile gösterrnişdir. Şair sanki peron-poren düşmüş türk
, ellerine ağı deyir:
Dörcl bır yana dağılmış türk soylan,
Sönmüş ocaq, köçüb germiş boyları.
Dordli-dardli ax ar bozqır çayları,
Sax lar içdon gizli ürnid, gürnan hey...
Qoca türkün düşdüyü gün yaman hey ..
Uzaq düşmüş türk xalqlannı

yalnız bir şey birlaşdirir

ki, o da folklor

dur. Başqa sözla, türkün yaddaş kodu deyişilrnozdir. Dernoli, folkloru
toplarnaq ve öyranmek yaddaş kodunu berpa etmek demakdir. Bu ba
xımdan Mustafa Gökçeoğlunun "Kıbrıs türk ata sözleri ve deyimleri
sözlügü" kitabı böyük ehamiyyot kesb edir.
Kitab Mustafa Gökçeoğlunun yazdığı ön sözle başlanır Muo ll if burada
dilden va onun keçeliyi tarix i tekamül yolundan danışaraq qeyd edir ki. ki
tabı yazmaqda esas meqsodi golecekdo Kıbrıs türklerini herterefli araşdı
racaq tedqiqatçı lara yaxşı bir qaynaq hazırlamaq olrnuşdur.
Ön sözde indiyodek müxtalif türk xalqlarınclaıı toplanaraq naşr
olunmuş "Atalar sözleri ve deyimler" kitablarmdan danışılır ve gösterilir
ki, verilen siyahı tanı dey il.
Kitabın II başlığı "Üçüncü baskı için ön söz" adlarur Bu başl ıqda gös
terilir ki, bu basqı kitabın 111 neşridir, Mue ll if burada 111 m,şrı doğuran
sebeblerden danışrr.
"Sözlügün hazırlanmasının
öteki etkenleri" adlı hissede ovvelce bu
vaxra qe der Kıbrıs türklormin folkloru haqqında aparılan radqiqatlardan
damşıhr. Mustafa Gökçeoğlu Hasan Erenin de Kıbrıs turklarirıdan "beş
mina yaxın farqli sözcük" topladığım deyir ve onu da qeyd edir ki , Hasan
Eren hamin sozcüklari toplayarksn Kıbrıs: tam ohato etmemiş ve yalnız
bir nece qazadakı kandlari gezmekle kifayetlanmişdir.
Bu da onun
gördüyü işin deyorini bir qedar azaltmış olur. Material toplayarken bürün
araz ileri ehate etmek lazımdır ki, sonra müqayisolcr aparmaq mümkün
olsun. Amma araşdırrnaçı ·--- Yazar Bener Hakkı Hakerirıin "Kıbris'ta Halk
Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlügü" bu boşluğu muayyen qador
doldura bilrnişdir VB "Kıbrıs Deyimler ve Atasözleri Sözlügü" de hamin
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Kıtabda xeyli sayda

frazeoloji

ifadeler de atalar sözü

bölrnosiııcb

verilmişdir.
Elden ayaktan keçilmek. (Kıbrıs)
Elden ayaktan düşmek. (Türkiye)
Elindan el. aman çekmek (Kıbrıs)
EJ aman çağırmak. (Türkiye)
Atalar sözü ür:nurnilaşmiş, bitkin mo'na ifade eden, hacmce kiçik
folk\orja.rırıclır
Frazeoloji birleşrJıelerde ise ma'na yığcarnlığı. bitkinliyı
yoxdur. Frazeoloji birleşmeler fikri daha canlı, daha obrazlı ifade etmek
üçün işkıdilan nitq vahidleridir Bu kimi fürqlare göre, Azerbaycanda
çap olunmuş "Atalar sözü" kitaolarma frazeoloji ifadelerin sahnması
rneqsadeuyğun hesab olunmur Ancaq görünür, Kıbnsda bu işin mexanizrni bizdekindon farqlidir.
Kitabın diqqet çakan cehetlcırinden biri da buraya xeyi i sayda
"edebsiz'' ifade ve rrn.~selkırin salınmaeıdn Bu mı'em) takes TiirkiyEıdo
deyi\, digor xalqlarda da rnöv<.:uddur Biz ise yüzlerle folklor numunesini
"E>dabsizdır'', deye qeydo almaqdan çokinrnişik Bu gün de xalq arasında
xeyli sayda "ed0bsiz" folklor matnlon dolaşrnaqdadır. Kim bilir, hele na
qsdori da umıduhnuşdur. Folk\orşünas "edabli" VE) ya "eclebsiz'' olması
na uaxmayaraq. rast geldiyi her bir metni qeyde almalıdır. Nozere almaq
lazımdır ki, bu sade xalq dilidir. Sade xalq da harnişo öz acli!liyi ile seçi
lir, onun elitar ifadeler axtarmasma heç ehtiyac da yoxdur; sün'ihkden
qaçmaq, tabi ilik ck) bir "edab"dir.
"Kıbrıs turk atasözleri ve deyimler sözlügü" kitabı M Gökçeoğlurıun
gergin ve semereli emeyinin rnehsuludur O, kitabı orsayo gotirım=>k
üçün kond-kond. oba-oba gezib dolaşmış, folklor incilarini bir-brr top
lamışdır Folkloru öyrenmek onu ıoplamaqdan başlayır. Folklor marnlar:
xalqın adet-an'anasini, etnoqrnfiyasmı, düşünce terzim, milli kimliyını
bütün çılpaqlığı ile aşkara çıxardır Qapı-qapı gozib folklor topladıqca
böyük turk xalqına, onun özüne ve otıafa rni.inasibetıno bir sözle, milli
ozametine bir daha heyran olmamaq ohnur Xalqa milli menlik şuurunu
aşılamaq baxımından folklorun rolu evezsizdir. Mohz bunlara göre,
folkloru toplamaq höyük fedakarlıqdır Bu fadaknlığ: göstcm11ek üçün
ger8k rnansub olduğun xalqı, vetani ürokden sevesan. Kitab M.Gökçe
oğlunun türk xalqına olan sevgisinin ozametli göstericisidir.

Leuuuı SÜLEYMANOVA
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Ek.28: Rauf Raif Denktaş:
27 Ocak 1924'te Baf'ta doğmuştur. Babası Hakim Raif Bey'dir. Kendisi
henüz 1.5 yaşında iken annesi öldüğünden anneanne ve babaannesi tarafından
büyütülmüştür. 1930'da ilk, orta ve lise öğrenimi için İstanbul'a gönderilmiştir. İlk
ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Kıbrıs'a geri dönrniş ve liseyi burda
okumuştur. Yüksek okul için ise İngiltere'ye giderek hukuk eğitimi almıştır.
Okulunu tamamladıktan sonra önce avukatlık sonra da 1949 yılında savcılık
yapmaya başlamıştır. Yine aynı yılda Aydın Hanımla evlenmiştir. 1948 yılından
itibaren Dr. Fazıl Küçük, Faiz Kaymakla birlikte toplumsal sorunlar için mücadele
etmiştir. 13 Şubat 1974'te kurulan Kuzey Kıbrıs Federe Devleti Başkanı ve 15 Kasım
1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmuştur. Kendini
Kıbrıs sorununa adamış Kıbrıs'ta ve dünyada bilinen çok değerli bir liderdir.
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RESİMLER

Mustafa Gökçeoğlu'nun evi.

M. Gökçeoğlu'rıun babası Ömer Mustafa Mulla Ali, annesi Hatice Mulla Ali ve
yeğeni Hüseyin Gökçekuş.
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M. Gökçeoğlu'nun babası Ömer Mustafa Mulla Ali(ortada)

Annesi Hatice Mulla Ali ve 1974 yılında şehit olan kardeşi Hüseyin.
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Mustafa Gökçeoğlu ve eşi Sabiha Gökçeoğlu.

Mustafa Gökçeoğlu, eşi Sabiha Gökçeoğlu ve kızları Dolunay
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M. Gökçeoğlu mücahitlik yıllarında silahıyla poz verirken...

Mustafa Gökçeoğlu silah başında
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Üniversiteli genç Mustafa Gökçeoğlu'nun en çok sevdiği şey; "Konuşmak"

Ulus Meydanı'nda üniversiteden arkadaşları ve M. Gökçeoğlu (Oturan)
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M. Gökçeoğlu(ortada, bıyıklı) ve arkadaşları İstanbul'da öğrenci gezisinde...

M. Gökçeoğlu (sağda) ve arkadaşları İstanbul sokaklarında üzüm, peynir ve pide
yerken... (Aralık 1969)
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Öğretmen Mustafa Gökçeoğlu

M. Gökçeoğlu, Silifke'deki ilkokul öğrencileri ile birlikte Resim Dersi'nde.
Öğrenciler soldan sağa: Ali, Müsteyde, Ayşe, Fuat ve Besim.
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(Ağustos, 1991)
M. Gökçeoğlu ve eşi Sabiha Gökçeoğlu kendi evlerinin oturma odasında ...

M. Gökçeoğlu'nun kızı Dolunay Gökçeoğlu ve torunları Hüseyin (sağda) ile Mustafa
(ortada)
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M. Gökçeoğlu'nun eşi Sabiha Hanım, kızı Dolunay ve küçük torunu Mustafa

M. Gökçeoğlu ve büyük torunu Hüseyin.
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M. Gökçeoğlu Alagadi sahilinde
Arka Planda: Teknecik Elektrik Santrali

M. Gökçeoğlu Tezler Sözler II kitabının imza gününde.
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(Haziran, 1996.)
M. Gökçeoğlu, Fatoş Ballı adlı öğrenci ile söyleşi günlerinden birinde...

Mustafa Gökçeoğlu uluslararası kongreye katılmak için gittiği Özbekistan'da
çiçeklerle karşılandı.
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Altın Muflon Mizah Ödülü Töreni. M. Gökçeoğlu ödülünü Yakın Doğu Üniveristesi
Kurucu Rektörü Suat Günsev'den alırken...

Soldan sağa: Oğuz Yorgancıoğlu, Mustafa Gökçeoğlu, Bülent Fevzioğlu, Mahmut
İslamoğlu
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Yazar Mustafa Gökçeoğlu, mezun olan bir öğrencisiyle birlikte ...

M. Gökçeoğlu, 1999 yılında konuşmacı olarak katıldığı Divan-ü Lügat-it Türk Bilgi
Şöleni'nde bildirisini sunarken...
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1986 yılında Gençlik Merkezi ve Mustafa Gökçeoğlu Gönyeli' de gerçekleştirdikleri
bir araştırmada Şerife Nine'nin 100. doğum yılını kutlarken ...

Araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu
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(Aralık, 2007)
M. Gökçeoğlu ile kendi evinde gerçekleştirilen söyleşilerden birinde...

M. Gökçeoğlu'nun oturma odası
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M. Gökçeoğlu kütüphanedeki çalışma masasının başında sigara içerken

Oturma odasının duvarındaki çiçek motifli pano ve ortasında aile fotoğrafları

292

Mustafa Gökçeoğlu'nun kendisiyle bütünleşmiş oturma odası.
Yatağı, kitaplığının bir bölümü, fotoğraf makinesi kılıfı ve duvar süsleri.
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Gökçeoğlu'nun oğlu Hüseyin'in oturma odasının duvarındaki resmi

M. Gökçeoğlu'nun oturma odasındaki bir duvarın görünümü...
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Oturma odasındaki kitaplık üzerindeki antika süs eşyaları...

M. Gökçeoğlu'nun doğduğu oda. Bugün bu odayı hem kütüphane hem de çalışma
odası olarak kullanmaktadır.
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K. T. Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü kitabı kütüphanede istiflenmiş halde

M. Gökçeoğlu'nun kendinin geliştirdiği çalışma yöntemlerinden biri.
Kitap olmaya aday ip üzerine dizilmiş karton parçaları. Her karton bir sayfaya denk
düşmektedir.
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M. Gökçeoğlu'nun otorma odasındaki ipek böceği kozasından yapılmış pano.
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Fotoğrafçı Gazi Yüksel tarafından çekilmiş bir fotoğraf.
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Oturma odası duvarındaki süsler dikkat çekici.

~

Oturma odasının bir başka köşesi.
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Kütüphane olarak kullanılan çalışma odası.
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Soldan sağa: Mustafa Gökçeoğlu, Sabiha Gökçeoğlu, Mustafa Soygazi (torunu) ve
Aydan Afşaroğlu.

M. Gökçeoğlu evinin bahçesinde...
Eski ve kalın bir tahta parçası, mertek ise bahçe koltuğu konumunda...
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Kıbrıs Türk doğal yaşamından bir kesit. Misafiri arabaya kadar geçirme...
Fotoğraf çekimi ve söyleşi sonrası uğurlama...

