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ÖNSÖZ
Bir toplumun gelecekte var olabilmesi o ülkede yaşayan insanların geçmişlerinden gelen
geleneklerini,

kültür ürünlerini,

müziğini, halk danslarını,

masallarını, mutfağını, kıyafetlerini,

efsanelerini,

inançlarını,

adetlerini, o dönemlerde toplumun geçirmekte

olduğu kültürel, siyasi, psikolojik, sosyal ve ekonomik yapısını da bilip bunları gelecek
nesillere

aktarması

gerekmektedir.

Bunların

birbirleriyle

olan

ilişkilerini

kaynak

göstererek araştıran, geçirmiş olduğu değişiklikleri, bunların yayılımını, birbirleriyle
etkileşimini araştırıp çözen bilim dalı da Halk Bilimi veya başka bir deyişle Folklor,
geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Kıbrıs'ta da Halk Bilimi
denince akla gelen araştırmacılardan bir tanesi olan Mahmut İslamoğlu da bu alana katkı
koyan en önemli kişilerden bir tanesidir.
Tez konusu olarak Sn. İslamoğlu'nun biyografisini yazmak, değerli tez hocamız Prof.Dr.
Habib Derzinevesi tarafından önerildiği zaman, severek kabul ettim. Bunun hemen
sonrasında hocamız İslamoğlu'nu arayıp böyle bir çalışma içinde olduğumuzu kendisine
iletti, İslamoğlu bunu severek kabul etti. Bunu kabul ettiğini bildirdikten sonra kendisiyle
görüşüp ilk olarak bizim dersimize davet ettim, kabul edip geldi ve böylece tanışmış
olduk. Daha sonra tez hocamızın da yönlendirmeleriyle biyografi çalışması olan bazı
kitapları ve İslamoğlu'nun araştırma kitaplarını okuyup bilgi sahibi olmaya çalıştım.
Okumuş olduğum biyografi kitapları bu çalışmamda bana yol gösterici oldu ye ikinci
görüşme

gerçekleşmeden

önce yaşamını

bölümlere

ayıran bir taslak ve sorular

hazırladım. İlk yüz yüze mülakatımız 2007 Ocak ayında oldu. İlk görüşmemizde bir
epeyi yol aldım. Gerçekleşen tüm görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış kaydedilen
kayıtlar bilgisayara aktarılmıştır. Bilgisayara kaydedilen tüm ses kayıtları dinlenerek el
yazısıyla çözülmüş ve daha sonra da bilgisayarda dizilmiştir. Her görüşmeden sonra ses
kayıtlarını dinlerken tespit ettiğim eksikleri bir sonraki görüşmelerde tamamlanmaya
çalıştım. Bu yüz yüze görüşmeler tamamlandıktan sonra, 2008 Ocak ayından itibaren
yüksek lisans tezi olarak yazılmaya

başlanmış

ve 2008'in Haziran

ayı başında

tamamlanmıştır. Bu yayınlanmış yüksek lisans tezinde, İslamoğlu'rıun yayınlanmış 8 tane
kitabı okunup değerlendirilmesi yapılmıştır. Yayınlanmamış eserlerine, katıldığı yurt içi
ve yurt dışı etkinliklerde sunduğu bildirilere yer verilmiştir. Hakkında çeşitli dergi, kitap
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ve gazetelerdeki

çıkan yazılar okunmuş, katıldığı televizyon programları

izlenerek

hazırlanılmıştır.
1960 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Fakülte'sinde öğrenci olan İslamoğlu, daha o yıllarda Kıbrıs'ta Halk Bilimi
Folklor gibi konularda hiçbir araştırma yapılmadığını

görür ve mezuniyet tezinin

konusunun "Kıbrıs Ağzı" olmasına karar verir. 1960 yılında yazmış olduğu bu tez,
Kıbrıs'ta Halk Bilimi alanında o güne kadar yayınlanmış ilk yazılı kaynak olarak yer
almaktadır. Kıbrıs Türk Kültürü'nün

yok olup unutulmasına

seyirci kalamayan Sn.

Mahmut İslamoğlu üniversiteyi tamamlayıp adaya dönünce de bu araştırmalarına devam
eder ve 1969 yılında bu konuda ilk yayınlanan kitap olan 'Kıbrıs Türk Folkloru' isimli
kitabını yayınlar. Bu kendi alanında literatürlere geçen ve yayınlanan ilk kitaptır.
lMart

1934 yılında

Limasol'da

doğan

araştırmacımız

hayatın

zorlu

yollarında

mücadeleden hiç yılmamış ve doğru bildiği yolda gitmiştir. Çok küçük yaşlarda babasını
kaybetmiştir. Yaşamış oldukları sıkıntılar maddi olmasa da eğitimine ara verilip terzi
ya11ına gönderilmişti. O hiç yılmamış ve bir çıkış yolu bulup eğitimine devam etmişti.
Zorlu geçen ortaokul, lise yıllarını tamamlayıp üniversite eğitimi için adadan ayrılmıştı.
Üniversite eğitimini tamamlayıp adaya döndüğü 1960'lı yıllar Kıbrıs'ta
arasındaki çatışmaların

iki toplum

en yoğun olduğu savaş ve yokluk yıllarıydı. Öğretmenlik

mesleğine başlamış ve o yıllarda her Kıbrıslı Türk gibi mücahitliğini de sürdürmüştü. Bu
arada Halk Bilimi

alanındaki

araştırmalarına

da devam

etmiş, birçok

derneğin

kuruluşunda yer almıştı. Lefkoşa' da kurulan ve kurulduğu yıllarda adı "İngiliz Okulu"
olan okulun üç kurucusundan birisidir. Bu okul günümüzde Lefkoşa' da "Türk Maarif
Koleji" olarak İngilizce dilinde eğitim veren bir okuldur. Uzun yıllar devlete Edebiyat
öğretmeni, müfettiş olarak hizmet vermiş, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü olarak
1985 yılında emekliye ayrılmıştır. Yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden ve topluma vermiş
olduğu

hizmetlerden

gururla

söz

etmektedir.

Lefkoşa'nın

Yenişehir

bölgesinde

yaşamakta olan İslamoğlu Halk Bilimi araştırmalarına devam etmekte, KKTC'yi yurt
dışında katıldığı bir takım toplantılarda temsil etmektedir.

Yüksek lisans tezi çalışmam esnasında Kıbrıs Türk Kültürü'nün yok olup unutulmasına
seyirci kalmayıp 1960'lı yıllardan başlayarak Halk Bilimi konusunda araştırmalara
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başlayarak, bunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktaran, Kıbrıs Türk Halk Bilimi
alanındaki ilk araştırmacılardan olan, bu konuda ilk kitabı, yine ilk İngilizce, Almanca ve
son olarak da Rumca araştırmalarını

yayınlayan

değerli araştırmacı

Sn. Mahmut

İslamoğlu'rıa teşekkür ederim. Bu çalışma süresince Sn. İslamoğlu elindeki belgelerini,
bilgi ve deneyimlerini

içtenlikle benimle paylaşmıştır. Çalışmalarım esnasında bana

destek veren eşime, çocuklarıma ve anneme, hazırlamış olduğum Yüksek Lisans Tezimin
derlenmesine yardımcı olan tüm dostlarıma ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim.
Yakın Doğu Üniversitesi Halk Bilimi Yüksek Lisans Bölümü'nde iki yıl boyunca bizlere
emeği geçen değerli hocamız Yrd. Doç. Dr. Ömer Yaraşır'a,
"Mahmut İslamoğlu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki Yeri"
isimli yüksek lisans tezimin hazırlanması aşamasında, en başından itibaren bu konuda
bana yön veren, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Halk Bilimi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı değerli hocamız Prof.
Dr. Habib Derzinevesi'ne teşekkür ederim.
Son olarak yapmış oldukları araştırmalarla geçmiş ve gelecek arasında, önemli bir köprü
kuran Sn.Mahmut İslamoğlu'rıu ve onun gibi araştırmacıları bir kez daha kutlamak
isterim. Bu değerli araştırmacıların, toplumlarına gelecek için ne kadar büyük bir miras
bıraktıklarının değerini, bugün kavrayamamış olanlar bu insanları gelecek yıllarda büyük
bir minnet ve saygıyla anacaklarına yürekten inanmaktayım.

Nilüfer Nailer

ıv
ÖZET
"Mahmut İslamoğlu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki Yeri"
isimli yüksek lisans tezi Nilüfer Nailer tarafından hazırlanmıştır. Kıbrıs'ta Halk Bilimi
konusunda ilk araştırmaları yapan Sn. Mahmut İslamoğlu'nun hayatı, Kıbrıs Türk Halk
Edebiyatındaki yeri ve bu alanda yapmış olduğu çalışmalar be tez çalışmasında temel
alınmıştır. Araştırmacının

çocukluğundan

başlayarak;

kendisi, ailesi, doğduğu yer,

çevresi, arkadaşları, eğitimi, mesleği, eşi, özel hayatı, halk bilimi alanındaki çalışmaları
ve yöntemleri

ile ilgili anlattıkları ve yaşamının kesitlerinden

kendisiyle

yapılan

söyleşiler bu çalışmada yer almaktadır. Bu güne kadar KKTC'yi temsilen yurt içinde ve
yurt dışında katılmış olduğu bilimsel toplantılara, konferans ve panellere yer verilmiştir.
Yine kendisinin yazmış olduğu kitaplarını tek tek inceleyerek derlediği konulara tezimde
elimden geldiğince yer vermeye çalıştım. Kitaplarının yanı sıra yayınlanmamış bir takım
derlemelerine,

kendisinin yazmış olduğu şiirlerine, yine kendisinin yazmış olduğu

taşlamalarına, katıldığı televizyon çekimlerine, bazı kitap ve dergilerde çıkan yazılarına
da yer vermeye çalıştım. Yüksek lisans tezim Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Halk Bilimi Eğitimi Ana Bilim Dalında hazırlamıştır. Tez danışmanım değerli
hocamız Prof. Dr. Habib Derzinevesi'dir. 2007 - 2008 ders yılında hazırlamış olduğum
tez toplam 241 sayfadır.
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ABSTRACT
high bachelor's degree thesis called "Mahmut İslamoglu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk
Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki

Yeri" is prepared by Nilufer Nailer. The thesis is

about Mr. Mahmut Islamoglu, who is the first researcher of Cyprus Nation Literature, his
researches and position in Cyprus Turkish National Literature. The topics that are used in
-the thesis are Mahmut Islamoglu's childhood, himself, his family, the place he bom, his
surroundings, the friends he has, his education life, his career, his wife, his private life,
his researches and methods about nation science and conversations about important parts
of his life. The thesis is also includes scientific meetings, conferences and panels that he
joined abroad to represent TRNC. I also research, investigate and mention about the
books he wrote, the articles about his writings, some journals and books that includes
Islamoglu's articles, his poems, his collection of articles, his sarcastic poems and some
TV programs that he joined. My high bachelor's degree thesis is prepared for Main
Science branch of NEU Educational Science Institute, Nation Science Education. The
tutor and advisor of the thesis is Prof. Dr. Habib Derzinevesi. The thesis is prepared in
2007-2008 academic year and it is formed of 241 pages.
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I.BÖLÜM - GİRİŞ
1.1. Giriş
"Mahmut İslamoğlu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki
Yeri" isimli yüksek lisans tezi, Kıbrıs'ta Halk Bilimi konusunda ilk araştırmaları
yapan Sn. Mahmut İslamoğlu'nun, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı'ndaki yeri ve bu
alanda yapmış olduğu çalışmaları temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırmacının
çocukluğundan başlayarak; kendisi, ailesi, doğduğu yer, çevresi, arkadaşları, eğitimi,
mesleği, eşi, özel hayatı, halk bilimi alanındaki çalışmaları, yöntemleri ile ilgili
anlattıkları ve yaşamının kesitlerinden kendisiyle yüz yüze yapılan söyleşiler bu
çalışmada yer almaktadır. Yine bu çalışmada, KKTC'yi temsilen yurt içinde ve yurt
dışında katılmış olduğu bilimsel toplantılara, konferans ve panellere yer verilmiştir.
Kendisinin yazmış olduğu kitaplarında araştırıp derlediği konulara; kitaplarının yanı
sıra yayınlanmamış bir takım derlemelerine, yazmış oldugu şiirlerine, taşlamalarına,
katıldığı tv çekimlerine, bazı kitap ve dergilerde çıkan yazılarına da bu tez
çalışmasında yer verdim.
1.2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Kıbrıs Türk Halk Bilimi alanındaki ilk araştırmacılardan olan ve
Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı alanında önemli bir yer tutmakta olan İslamoğlu'nun,
yapmış olduğu derlemelerini, kitaplarını ve araştırma yöntemlerini incelemeye
çalıştım. Bütün bu çalışmaların Kıbrıs Türk Halk Bilimi ve Kıbrıs Türk Halk
Edebiyatı'ndaki yerini ve bu alanlara sağlamış olduğu katkıları ortaya koymaya
çalıştım.
1.3. Araştırmanın Önemi
Araştırmanı önemi yıllar içerisinde yok olmakta olan kültürel değerlerimizin büyük
bir çoğunluğu, araştırmacımız tarafından derlenip, kayıt · altına alınmış ve
yayınlanmıştır. Bu ve bunun gibi yapılan ve yapılmakta olan bu alandaki çalışmalar
adadaki Türk varlıklarının kayıt altına alınması, bunların belgelerle kanıtlanıp,
geleceğe ışık tutması açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.
1.4. Araştırmanın sınırlılıkları
Bu araştırmayı yaparken, araştırmayı belli sınırlılıklar içinde tutarak araştırmacının
kendi anlattıklarını da göz önünde tutarak, çalışma arkadaşı Ş. Öznur ile görüşerek;
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yayınlanmış kitapları, şiirleri, taşlaınarı, katılmış olduğu toplantılarla sınırlı tutarak
bu araştırma yapılmıştır. Bunların yanında bu araştırmada temel olarak, ilk başta bir
taslak hazırlanıp bir plan çerçevesinde sıraya konulmuştur. Bu taslak kendisi ve
çalışmaları hakkında bize yön verecek çeşitli sorulardan ve ana başlıklardan
oluşmuştur. Daha sonra ise "Kıbrıs Türk Halk Bilimi" alanında yapmış olduğu
çalışmalar incelenmiştir. Bunları yaparkan de kayıt cihazı, bilgisayar, kamera gibi
araçlar kullanılmıştır.
1.5. Yöntem
Bu araştırmada kullanılan yöntem ikili görüşme ve daha çok yazılı kaynaklar
taranarak yapılmıştır. İkili görüşmelerde önceden hazırlanmış bir takım sorular
araştırmacıya sorulmuş, elde edilen veriler ise kayıt edilerek düzenlenmiştir. Bu
görüşmeler sonucunda yazıya dökülen veriler incelenip, tespit edilen eksikler bir
sonraki görüşmlerde tamamlanmıştır.
1.6. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın en başında hazırlanan sorular araştırmacının kitapları, araştırmaları
temel alınarak hazırlanmış ve desteklenmiştir. Çocukluğundan başlayarak sırasıyle
günümüze kadar gelmiştir. Araştırmacı kişiliği ile ilgili olarak da ayrı bir takım
sorular hazırlanmıştır.
1.7. Evren ve Örneklem
Bu yapılan araştırmada evren Kıbrıs Türk Halk Bilimi ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı
ürünleridir. Örneklem ise araştırmcının yayınlanmış eserleri, katılmış olduğu çeşitli
toplantılardır. Kendi anlattıklarını da göz önünde tutarak, çalışma arkadaşı Ş. Öznur
ile görüşerek; yayınlanmış kitapları, şiirleri, taşlamarı, katılmış olduğu toplantılar
çalışnada belirleyici bir unsur olmuştur. Bunların yanında bu araştırmada temel
olarak, ilk başta bir taslak hazırlanıp bir sıraya konulmuştur. Bu taslak kendisi ve
çalışmaları hakkında bize yön verecek çeşitli sorulardan oluşmuştur. Daha sonra ise
"Kıbrıs Türk Halk Bilimi" alanında yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir.
1.8. Verileri Toplama Teknikleri
"Mahmut İslamoğlu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki
Yeri" isimli tezi hazırlarken veri toplama teknikleri olarak kendisiyle yüz yüze
mülakat yapılmış ve birçok veriye de böylece ulaşılmıştır. Beraber çalıştığı çalışma
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arkadaşları ile de yapılan sözlü mülakat, yapmış olduğu araştırmaları ve yazdığı
kitapları da incelenerek bu verilere ulaşılmıştır.
1.9. Verilerin Analizi

Verilerin analizi yapılırken, önce kayıt cihazına kaydedilen ikili mülakatlar dinlenip
çözülerek anlaşılır bir biçime getirilerek bilgisayarda yazıya dökülüp kayıt altına
alınmışlardır. Kitaplarına gelince, 'sırasıyle ilk basım yılından itibaren tek tek
incelenip, ana başlıklar altında kitapta yer alan konular sırasıyle verilmiştir. Mümkün
olduğunca da her konu için kısa açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.
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II. BÖLÜM: MAHMUT İSLAMOGLU'NUN

HAYATI

II.1. Doğduğu Yer ve Çevresi
Soru: Adınızla başlayalım ...
Cevap: Mahmut.
Soru: Adınızı kim koymuştu hatırlar mısınız, adınızın bir öyküsü var mıdır?
C: Benim birkaç adım var, onu da söyleyim. Şimdi dedem; babamın babası Salih'ti,
biz Köseoğluları'ndan

gelmeyiz.

S: Baba tarafınız mıydı Köseoğluları'ndan?
C: Evet. Annem halasının yanında büyüdüydü Limasol'da.
(halasının). Ve hatta garotsaynan gönderirlermiş,

Ama evlatları olmamış

Türk mahallesine okula, o kadar

itibarlı büyüttüler. Dolayısıyle, benim Salih olmasına rağmen göbek adım, annemi
büyüten o halamın kocası; Mahmut ustaydı kunduracı meşhur Limasol'un,

onun

adını verdiler bana, Mahmut. Hatta Mahmut Nedim'di. Mahmut Nedim Paşa vardı,
Osmanlı. Herhalde ondan çağrışım yapan bir şey. E, sora ben baktım; Mahmut, Salih,
Mehmet, falan, baba adı da Mehmet, tıren hattı gadar. Giddim kısalttım, Mahmut
Mehmet İslamoğlu diye. Yalnız maalesef, soyadımın da çok ortağı oldu yetmiş

dörtten sorabu tarafta. Karıştırılıyor yani. .. Akrabalığım yok çoğuynan.
Soru: Bir de soyadınızı nerden dolayı İslamoğlu aldınız?
C: Soyadım, enteresan. Akademide (Bkz.Ek.1) inat üzerine aldım. Kristiyan ya...
(Amerikan Akademiden söz eder) Tabii şey kilisesiydi o... (adını unuttu, hatırlamaya
çalışır) Ne bileyim yani, misyoner okuluydu Amerikan Akademi (Ek.I.). Dolayısıyle
onnarın kilseleri vardı. Her pazar bizi kiliseye götürürlerdi. Her sabah ayinle
başlarlardı. Dersten önce kısa bir ayin, ondan sonra ders. Bunnar benim canımı
sıktıydı ve inadına. Zaten Köseoğulları da o kadar çoğaldı ki... Hısım akrabalar
yüzlerce olduyduk, nerdeyse. .. Mehmet çok vardı. İslamoğlu;
ı.;;;L&.ııı;;ııuı,

İslümiyet'ten

İslam dininden etkilenen, İslamoğlu soyadım aldım. İstanbul'a gittik bir iki
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sene evvel, orda da aynı soyadı var. Hatta bir vapurun arkasında yazılı gördüm
İslamoğlu diye, alakası yok tabii. Ben, doğrudan ben ve kardeşlerim bu ismi

kullanırız. Kardeşlerim dediğim de, erkek kardeşim. Kızlar evlenince koca adlarını
aldılar. E, şimdi toruncuklarım var. İşte gelinim var. Onnarın adı da... Oğlumun adı.
S: Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim?
C: 1 Mart 1934 yılında doğdum.
S: Mesleğinizi Edebiyat öğretmeni diye yazabilir miyiz?
C: Edebiyat öğretmeniyim, müfettişlik yaptım. İngiliz Okulunda (şu anki Maarif
Koleji) çok önemli çalışmalarım var, kurucusuyum. Maarif Kolej'ini kuran üç
kişiden biriyiz. Bilen yok ama...
S: Okulun internet sayfasına girdim, orda sizlerden okulun kurucuları olarak söz
edilmektedir.
C: Var, var. Şey ettiler yani lütfettiler. Hatta fotoğrafımız varmış. Ben çekindim,
görmedim.
S: Önce bakanlığa sordum. Bakanlıkta değil de, okulun internet sayfasında
bulabileceğimi söylediler.
C: Yazıklar olsun! Ya ben, Kadriye Hulusi'yi; milletvekilliği de yaptı kadın yıllarca
da... İlk çarşafı çıkarandır be kızım, Kadriyanım, ilan ederkenden Atatürk orda
(Türkiye'de), Gönendere'de müdireydi, çekdi çarşafı goydu masanın üzerine. Bu
kadar uygar ileri görüşlü. Gittim da Kadriyanım'ın kaydı yok.
S: Öğrenim durumunuz nedir?
C: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nü bitirdim.
S: Nerede doğdunuz?
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C: Leymosun doğumluyum.
S: Kaç kardeşsiniz, kardeşlerinizden de söz edebilir misiniz, neler yapıyorlar?
C: Beş kardeşdik... Üç ablam vardı, ikisi size ömür, biri hayattadır. Bir de benden
küçük (erkek) kardeşim vardır. Hayatta yani üç kişiyiz; bir ablamız, iki kardeş.
Güzide Ablam en büyüğümüzdü, hayatta değil. Çocukları hayatta. Suzan Ablam, o
da maalesef hayatta değil. Büyük ablam (Güzide) yirmi yıl önce öldü, Aralıkda.
Suzan Ablam da sekiz yıl kadar önce öldü, Aralıkda yine. Bir tek Feriha diye bir
ablamız daha var, yani benden üç yaş büyük. Hayattadır o, Gime'de oturur. Bir de
dediğim gibi erkek kardeşim; benden küçük, iki yaş küçük.
S: Siz kaçıncı kardeşsiniz?
C: Beş kardeşin dördüncüsü ben...
S: Kardeşlerinizin eğitim durumu nedir?
C: Ablam ev hanımıdır, okumuşdur ama çalışmadı. Çocukları vardı onnarı büyüttü.
S: Erkek kardeşinizin mesleği ne idi?
C: Bankacıydı hayatta kalan kardeşim.
S: Erkek kardeşiniz adı nedir?
C: Ali, Ali İslamoğlu. O da hastanededir, gene kalp ameliyatı geçirdi. İki yaş
küçüğümdür. Öksüz de kaldık be kız biz. Dört yaşında ben... Ya anam neler çekti
garip, ta şey etsin... Çok hanım bir kadındı. Eh işte Allah rahmet eylesin.
S :Evet... Doğduğunuz yerin Limasol olduğunu söylemiştiniz. Doğduğunuz yerle
ilgili hatırladığınız kadarıyla neler anlatırsınız? O zaman da kent miydi?
C: Kent.
S: Kentti. Peki, o zamanlar o bölgede ne ile geçinirdi insanlar, özellikle de
Limasol'da?

-7-

C: Şehir halkıydı.
S: Şehir halkı, memur muydu daha çok?
C: Memur, efendim hayvancılık, ziraat, denizde ... Çoğu deniz esnafıydı Türklerin.
S: Balıkçılık var mıydı?
C: Balıkçılık, gemicilik, yük indirirlerdi, liman vardı.
S: Ha evet doğru Limasol'da liman var.
C: Kimileri hamal başıydı, kimileri gümrük hamalıydı, gazancı(geliri) bol. Mağusa
da öyle ya. Mağusa halkı da öyleydi. Larnaka'da
balıkçılık

yapardı.

Bütün

deniz taşımacılığı

liman daha küçüktü, daha çok

da Türktü

kızım.

Motorlar

hep

Türklerindi.
S: O zaman karma mıydı Limasol'da mahalleler?
C: Mahalleler? Hayır değildi, semtler kesin şeylerle ... Ayrıydı çoğu zaman büyük
kentler.
S: Neler var başka hatırlayıp anlatabileceğiniz?
C: Bizim atalarımızın kurduğu Köseoğlu Mahallesi on, on beş ayleden oluşan, böyle
aynen Saray Önü gibi. Gitsegiz göreceksigiz, Köseoğlu Meydanı. Gavur tabii adını
'bladiya iroo', Kahramanlar Meydanı dedi. Gittim çekim yaptım, alakası yok Rum
kahramannarıyla ...
S: Fotoğrafı var mı sizde oranın?
C: Fotoğrafı değil da kamerada kayıt edilmişi var, Şevket'te vardır. Eralp'da da var.
S: Şehir

karma

değildi

de...

Peki,

nasıldı

Rumlarla

Türklerin

ilişkileri,

o

dönemlerde?
C: Çok iyi. Egemenlik bizdeydi kızım. Toprak bizde, hala bizdedir. Yüz elli Türk
köyü

vardı,

bilhassa

Limasol'un...

Dediğim

gibi,

sonra

Rumlar

adaylık

-8-

koyacaklarında hanım kızım; belediyeye veya şuraya buraya, Türklerden destek
bulmazlarsa çıkamazlardı. Forsluydu Türkler, neden? Çünkü belli merkezler
bunnarındı. .. Üstelik efeydiler, silahlı adamları da vardı, sözleri de geçerdi yani... O
dediğim gibi Osman Çakko, (Burda anlatttığı Osman Çakko'dan ilerleyen sayfalarda
daha detaylı olarak anlatacaktır.)
S: Ağalık ve aşiret düzeni mi vardı?
C: Ağalık? Vardı evet. Ve gözü pekti adamlar. Sana derim babasını vurdular ablam,
Seniha Ablam aldı tüfeği, dört katili önüne katarak köyden çıkarttı. (Bu olayı da
ilerleyen sayfalarda anlatacaktır.) Bunnar hep meseledir.
S: Siz Köseoğlu mahallesinde mi doğdunuz?
C: Ben orda doğmadım.
S: Orda doğmadınız? Nerde doğdunuz?
C: Babam doğdu. Anneminan evlendiler Türk kesiminde. Türk kesiminde doğdum
ben, Kiremit Sokak'ta doğdum. Otuz ikide babam yapmış o evleri, yani limana
yakın. Orda doğdum.
S: Siz o doğduğunuz evde yaşadınız herhalde, ta ki evden ayrılana kadar, daha
doğrusu ne kadar yaşadınız?
C: Hayır. O doğduğumuz evde savaş çıktı. Beş altı yaşlarına kadar yaşadım, savaşta
tahliye ederdi İngiliz Hükümeti. Kentleri, köylere kaldırdıydı. Çünkü bombardıman
olurdu.
S: İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllardı herhalde.
C:

İkinci Dünya Savaşı'nda.

İtalyan uçakları

gider bombalardı

kentleri,

Leymosun'un da, limana yakın benzin stokları vardı İngiliz askerlerinin. Hatta sahte
uçaklar yaptılardı Nilüfer Hanım, tahtadan boyadılar havaalanı yaptılardı, Baf
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yolunda

Leymosun'un

döndüğümüzde

ve güya hangarları

vardır,

uçakları

vardır.

Evde, biz

tahliyeden bomba parçası bulduyduk. Annem sığınak yaptırdıydı.

Çünkü sirenner çalardı, şeye girerdik bodrumlara sığınaklara, mecburen. Hükümet
bizi birkaç

seneliğine

köylere kaldırdıydı.

Ve babaannemin

köyü Armenehor,

Esenköy dediğmiz köy ... Şimdi bunar, buradaki Dikmen köyündedirler. Eski muhtar
Besim Bey falan hep nenemin soyundan gelir. Yani kardeşi oğlunun evlatlarıdırlar. O
köye gittik ve hiç unutmam; okulu tahsis ettilerdi bize gittiğimizde orda kaldık ilk
zamanlarda. Okulun açılma zamanı başka ev gösterdiler oraya çıktık, yani birkaç
senemiz de bu şekilde Esenköy' de geçti. Armenehor' da akrabalar var diye gittik
oraya ... Ama hep bütün ayle (aile); halalar, amcalar, neneler hep komple gittiydik.
Yani yalnız biz değildik, çünkü öksüzdük.
Limasol'a

döndük. O evde yaşayamadık,

Ondan sonra döndüğümüzde,

amcam açıkgözlük

gene

edip evi aldı, eve

giremedik. Seradan ben ev yaptım Binatlı'da, annem satıyordu on liraya, bir dönüm
kadar bir şey.
S: O zaman da on lira epeyi bir paraydı değil mi?
C: Paraydı ama dedemin hatırası vardı. Asıl o dediğimiz gibi annemin babasının
konağıydı orda, çifte hanay, cevizdi şeyler hatırlarım ve taşlar sandık kadar. Onnarı
ben dört yatak odalı güzel bir ev yaptıydım. Orayı sattırmadım anneme ve verdi bana
hediye etti onu da. Bana epeyi mal verdiydi annem yani, okuduğum için ... Birkaç da
bahçe sattı ve yetiştirdi beni. O zaman kolay değildi kızım. Babasız o dönemlerde,
dul kadın, sosyal yardım yok ...
II.2. Çocukluk Yılları ve Ailesi

S: Annenizin adı nedir?
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C: Annemin adı Nevruz ve babasının adı Ali, annesinin de adı Zehra'ymış.

Annem

Nevruz Bayramında doğmuş, gece. Ve adını. .. Dedem düşün bilincinde yani; bin
dokuz yüz altı doğumludur

annem, kızına Nevruz adını vermiş, o zaman. Mart

dokuzunu (Bkz.Ek.16) kutlar ya Larnaka yöresi köyleri, kırlara çıkarlar. Bin dokuz yüz

yirmilere kadar, hanımlar evlerde toplanıp bayram yapar eğlenirlerdi, Nevruz
Bayramında. İşte o mart dokuzu, eski takvime göre yirmi bir marta düşer bu gün,
mart dokuzu derler. Ama Türk takvimi vardı yılanlı, arslanlı yılanlı bir takvim var
ya, ona göre bu günün (günümüzün) yirmi bir martıdır. Mart dokuzu deriz ama yirmi
bir marta tekabül eder.
S: O dönemlerde çalışmazdı kadınlar da değil mi, anneniz çalışır mıydı?
C: Hayır, dul kadın o zaman sosyal yardım (Bkz.Ek.22) da yok. E tahsilliydi ama
çarşaflı; babam çalıştırmak istemedi. Ben doğduğumda kaldırmış peçeyi. Onu da
yolda arabacık (bebek arabasından söz eder) otombilin altına giriyormuş da arkada...
Gendi önde yörüyecek Osmanlı, fesiynan; hanım arkada gelecek. Yan yana da
yürümezlerdi. Dolayısıyla döndüğünde da baktı, cırıltı (lastik sesi) ıstop (fren) sıktı
kamyon; "Kırk yılda bir oğlumuz oldu," demiş, benden de önce hep ablalarım kızdı.
Benden önce bir oğlan oldu, o da öldü. Annem çiçek saksısını almış aktaracak diye
bir yerden bir yere, çocuk böyle mosmor doğmuş, oğlan... "Bir oğlumuz oldu,"
demiş "Onu da arabalara bastırıyon, aç peçeyi." demiş da... Annem hep annadırdı,
"Sen sebep oldug," dedi bana "ben özgürlüğümü kazandım.". E peçeyi açtı, ondan
sonra takmadı. Ama çarşaflıydı, yani ellili yıllardan işte ta BOKA (Bkz.Ek.10)
zamanına kadar. Ondan sonra eşarp taktıydı.
S: O zaman Arap Alfabesi'ydi herhalde ... Eski Türkçe bilir miydi?
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C: Okumuştu. Eski yazı? Bizi okudurdu, hem eski yazı bilirdi eğitimliydi. Öğretmen
formasyonu kazandıydı on dört yaşında. Öğretmenner on dört yaşında olurdu, çünkü
dört yaşında eğitime başlallardı. .. Dört yaşında, dört aylık, dört günnük. Ve bizi...
Hem yeni Latin harflerini öğrendi, hem bizi okuturdu, hem çalıştırırdı. Yani epeyi
yardımını

gördüm. Çok güzeldi, sesi de güzeldi. Hatta ben şimdiki şarkıların

birçoğunu önce annemden dinledim. Radyolar falan, sonraki olaylar kızım. Ne arardı
radyo, televizyon.

Televizyon;

Türkiye'den

önce girdik ama elli yedi yılıdır

yanılmazsam ... Elli yedide evet, evet Kıbrıs'ta, o da evlerde yoktu.
S: Annenizin ailesinden söz edebilir misiniz?
C: Anne tarafından Binatlı'dan. Daha doğrusu babası Binatlılıymış. Annesi de Civiya
dediğimiz

aşağı Civiya'dan,

Latif Ağa'nın

kızıymış.

Yani muhtelif yörelerden,

Limasol bölgesinden yetişmektedir ailem. Başka yöreden değiller. Kökenlerim, yani
nineler, dedeler oralı. ..
S: Baba tarafınız mıydı Köseoğulları?
C: Evet. Anne tarafından Binatlı'dan. Babası annesi da Civiya'dan. Hatta deyzem ata
binermiş. O çağda düşünebilin, bölge zenginiymişler. E annemin da yine halasının
kocası,

kızanlı

Berberoğlu'nun

efeydi

bunar

Osman

Çakko.

Ali

Çelebiler

vurduydu,

bu

dedesi vurduydu ve asıldılardı dört kişi. Benim büyük halamın

kocasını vurdulardı. Hatta ablam almış halamın kızı tüfeği mertdi o da ve ateş ede
ede

burman

Leymosun'un
zaman.

köyden

dışarı

çıkarmış.

Köy

dediğimiz

şimdi

Ortaköy

gibi,

göbeği. Merkezi yerdedir Binatlı, Yukarı Binatlı zaten hep Türk'tü o

Tabii küçük

yerleşim

birimleriydi

kızım...

Yani annem

orda doğdu,

Limasol' da büyüdü. Şimdi babası ve annesi küçükken, fılimlerdeki gibi iki aylenin
hizipleşmesi

yüzünden

bacanağı

kıskanmış

dedemi.

Karnına

kum torbasıynan
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vurarak bodrumda, adam patlamış ölmüş vakitsiz... Çok yakışıklıymış, kıskanmış
nasıl olduysa. Bunun üzerine gelin de, tabii köyde evli ya,
S: Gelin de annenizin annesi mi?
C: Annemin annesi Zehra nenem, bunnar da ekmek yoğurmuşlar; yok sen salardıg
(pişirmek için ekmek fırınına koymak) yok ben, ayağna çapaynan vurmuşlar kangren
oldu o dönemde, o da genç öldü mü? Annem galiba altı aylık öksüz kalmış, iki
yaşında da dayım. Neyse, dayım da İzmir'e göçtüydü Atatürk'ün verdiği izinden
sora, bir daha da temasımız olmadı. Yani annem diğer halasının yanında büyüdü
Limasol' da.
S: Babanızın adı ne idi?
C: Babamın adı Mehmet, onun babasının da adı Salih'tir. Mehmet Salih yanı.
Dedemin adı Salih.
S: Babanızın mesleği ne idi?
C: Babam berberlik yaptı bir dönem, ondan sonra da... Zaten erken öldüydü.
Ameliyatta öldü kasım ayında, Atatürk'le günleri çok yakındı. Otuz sekiz yılında,
genç yaşta kanserden. Mide kanseri herhalde, o zaman... Çünkü ameliyata gitmiş
amcamla ve dönemedi. Tahtada kaldı. Ameliyatlar da ilkeldi. Oraya defnetmişler.
(Tedavi için gittiği İstanbul'da vefat etmişti.) Ben dört yaşındaydım. Çok erken öldü.
İstanbul'a gitmişti. Orda defnedilmiştir. Rahmetli bir Fahri Bey vardı lise öğretmeni,
hanımı Limasolluydu, amcamla beraber onlar başcılık edip da gömmüşler. Çünkü o
zaman uçak yok, getirme olanağı da yok. Zor. .. Vapurda on-on beş günde salınarak

-,

gemilerle, oraya defnetmişler.
S: Babanızın eğitim durumu nasıldı?
C: Babamın, e herhalde ilkokuldu, ilkokuldu.
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S:

Gerçi

çok hatırlamam

demiştiniz

ama bildiğiniz,

hatırladığınız

kadarıyla

anlatırsanız ...
C: Evet yetişmedim, dört yaşındaydım öldüğünde. Berberlik yaparmış. Bu hatta Şah
Usta ... Şah Usta onun çıraklarındandı deller, ama bu sünnetci Şah'ın babası. Evet,
berberlik yapardı, mal varlığı vardı; işte geçinirlerdi. Yani zorları yokdu. Dediğim
gibi annemin geliri de çoktu. Çünkü harup mahsulümüz olurdu hocanım, o zaman üç
dört liraydı (Kıbrıs lirası) kantarı. E memur maaşları o gadardı. Kadın yirmi otuz
kantar harnup yapardı, senelik bakkalı ödediğini hatırlarım, iki tane bakkalımız vardı.
Yıllık, kadın üründen aldığında götürür hesabını kapadırdı bakkallarda. Sora ablalar
evlendi, enişteler girdi eve destek, bu şekilde düze çıktık, ben mesela öğrenciyken ev
yaptım.
S: Türkiye'de öğrenciyken mi?
C: Kolej son. Gitmeden (Türkiye'ye okumaya.), kolej son sınıfdayken ... Leymosun
Koleji'ne akdarıldıydım ... Babamızdan da mal varlığımız vardı diye ... Bana üç dane
güzel arsa galdıydı, Leymosun'un

bay pası üzerinde, üç arsalık yer. E o zaman para

etmezdi hocanım. Ama ben gene de ben, bir parçayı sattım. Bana verdilerdi,
kardeşler bölüştük. Hem evimi yaptım, dediğim gibi lise son sınıfta. On yedi günde
evi bitirdim kızım! On yedi günde ev biter mi? Bunun gibi dört yatak odalı, yerden
da yüksek, verandaları vardı; önde, arkada.
S: Nasıl yaptıydınız? Yardımlaşarak imece usulü mü?
C: İmece usulü, evet. Anamın bütün soyu seferber olduydu. Sayallardı

(saygı

duyarlardı) da, Nevruz Aba aşağı, Nevruz Aba yukarı ... Babam, çünkü çok severmiş
aylesini karısının. Çok hörmet edermiş hepsi; tek de, dayılarının tek kızı, el üstünde.
On yedinci günde ben odanın birini, hiç unutmam böyle girişte ... Gittim göçmenner
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otururdu,
değiştirdim

Rum göçmenner.

"Mahmut

Bey. gel göresig,"

deyor (diyor), "evigi

biraz, odanın birini mutfak yaptım, diğeri oda ilave ettim." dedi.

Verandalar vardı geniş, yani ev hala dimdik durur, elli yedide ... Evet, evet elli yedi,
elli sekiz yıllarında. İşte o zaman bin iki yüz liraya (Kıbrıs Lirası) mal etmiştim,
güzel bir ev. İlk defa Yukarı Binatlı'da kiremitli damı ben yaptım. İki bin iki yüz
kiremit gullandıydım.

O Malta kiremiti dediğimiz türden. Osmanlı kiremiti değil,

oluk Leymosun kiremiti, zaten fabrika karşımızdaydı, kiremit fabrikası.
S: Sonra üniversiteye gittiydiniz, altmış birde mezun oldunuz.
C: Evet, evet elli yedide üniversiteye gittim, çünkü evdeydim ben yani daşındıydıın.
Ben o evi severdim, manzara 90k güzel. Orda Liınasol görünürdü o günnerde
hocamın, önünde yokdu bişey, yer de yüksek.
S: Şimdi tabii Limasol'un içi sayılır herhalde bu bahsettiğiniz yer.
C: İçidir. Mahallesidir, orta yeridir.
S: Yani ben çünkü Lamakalı'yım

diye, Liınasol'u çok bilmem onun için soranın.

C: Orta, orta yeridir. E Larnaka'da öyle ya, Lamaka az güzel mi? Çekimi hep yaptık
sizig bölgeleri, Bahcalara gurban oldum. Bahcalar bilirmig kiınlerinidi? Bervolya
dedikleri; Lamaka'nın

zengin ağalarınınıdı

ve sayfiyeye gidellerdi oraya. Çiftlik

evleriydi yani, denizin sahilinde. Halbuki Larnaka gene deniz, ama herhalde havası
daha güzeldi o tarafların.
S: Zaten ilk yerleşim yeri Tuzlaydı galiba ...
C: Evet. Tuzla da Osmanlı zamanı; Tuzla İskelesiydi asıl adı, sonra İskele oldu.
Hatta Tuzla Körfezidir o, İskele Körfezi değil.
S: Babanızın ailesinden hatırladığınız kadarıyla biraz daha söz edebilir misiniz?
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C: Ailemin bir tarafı Köseoğulları

dediğimiz,

yani şeye dayanır. .. Kökenimiz

Karaman, Konya taraflarından yerleşmişler, Rum kesiminde parlak bir semt. Yani
böyle Sarayönü gibi bir yerin adıdır ... Hala durur, yani semtteki mülk hala duruyor.
S: Nenelerinizi ve dedelerinizi hatırlıyor musunuz?
C: Nenemi
hatırlamam.

yetişmedim.
Çünkü

Dedemi

dört

de bilmiyorum.

yaşındaydım.

Otuz

Dediğim

sekizde

gibi kendi babamı

öldü,

ben

otuz

dört

doğumluyum.
S: Anne ve babanız nasıl tanışıp evlenmişlerdi, onu bilir misiniz?
C: Bilmem kızım, ama yaş farkları var. Galiba severek aldıydı babam, çünkü daha
önce bir başka kadınnan ... (Burada babasının, annesinden önce başka birisiyle evli
olduğundan söz etmektedir.) Onun için çok zaman kaybı oldu. Sora annem de çok
güzel kadındı, nur gibiydi yüzü, beyaz kırmızı. E severek aldı yani bildiğim o. Fazla
bişey yok.
S: Anne ve babanızın düğün fotoğrafları var mı?
C: Annemin evlilik fotoğrafı yok. Annemle Gime'de resmimiz var. Göçler oldu ya
her şey alt üst oldu. Gime'den

getirebilirim size, hatta kardeşlerimin

dördününde,

dedim, "Keşke ben de olaydım içinizde onun ... " işte benim düğün resmim var.
Benim nişan resmimiz var. Bu da son doktora (fotoğrafı gösterir), Azerbeycan fahri
doktora ünvanı da var, diploma içerdedir herhalde, onu da veririm de görüntülersiniz.
Cübbemiz, mübbemiz durur.
S: Ailenizin ekonomik durumu nasıldı?
C: Ailemin ekonomik durumu çok iyiydi. Ama şimdi hepsi o tarafta kaldı. Bu gün
sade (yalnızca) annemden kalan mal üç dört milyon eder, cebelleşiriz gavurla gidip
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gelip. En azından, beş kardeşiz beşimize onar daire olacak bir servet duruyor o
tarafta. Yani evler haricinde arazi çok, arsa çok, köylerde ...
S:

İlkokulu

nerede

okumuştunuz,

okuduğunuz

okulu

hatırladığınız

kadarıyla

anlatabilir misiniz?
C: Önce Leymosun, ilkokulu orda başladım, orda bitirdim. İki üç sınıf bir aradaydık,
bir odanın içinde ...
S: İlkokul yıllarınızla ilgili başka neler hatırlarsınız? Mesela ilkokula başladığınız ilk
günü, ilkokuldaki öğretmenlerinizi hatırlar mısınız?
C: Yok hocanım hatırlamam (Okula başladığı ilk günü.). Amma ilkokuldan anılarım
var. Yani arkadaşlarımdan. Bazıları hayatı terk etti ya ... E mesela Necdet Bey vardı
müdürümüz.

Esmer Necdet Bey ilkokul müdürümüzdü.

Ahmet Galfamız vardı.

Galfalar vardı o zaman, hatta falaka olayı vardı.
S: Siz yetiştiniz yani falaka olaylarını?
C: E yemedik ama çok cannamı sıktıklarında bazılarını Ahmet Galfa tutardı böyle,
(nasıl tuttuğunu gösterir) vururdu müdür, deyneğnen falan, gorgutmak için ... Bize
gınnap satallardı, öyle çukulat ne arardı a kızım ... Çukulatı biz çok sora gördük.
Evet, ilkokuldan epeyi şeydik...

Evet, Ali Kaptan var memleket zengini, vapuru

vardı. İlk Türk. Rumların vapuru yoğudu Ali Kaptan'ın varıdı. Torunu Özmen şimdi
göz dokdorudur, profosördür Antalya'da

yaşar. O eline bir çukulat geçirdi nerden

bulduysa. Vapurları vardı ya, herhalde birisi dedesine verdi. O çukulatı bütün sınıf
çıngı çıngı (azar azar) paylaştık. Hiç unutmam Nilüfer Hanım. Ondan sonra, "Be
Özmen," dedim, "Ne var?" dedi, "Ambalajını atmayalım" dedim, "Napacayık?" dedi
bana, "Kitabın arasına goyalım" dedim, "cannarmız çektiğinde koklanz,
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Ondan sonra savaş başladı ya ikinci dünya harbi, köfelernan...

Eniştemin

biri

çavuştu o sırada; köfeynan çukulat, bisküvi ... Bisküvi da yoğudu.
S: Bir de savaş yıllarıydı herhalde, biraz da onun yokluğu vardı.
C: Savaş yıllarıydı, şeker yoğudu, koponna verilirdi şeker. Şekerin gara borsada
fiyatı; yanılmazsam

iki, iki buçuk liraya (KL) satılırdı Kıbrıs Lirası. Maaşlar o

gadardı zaten. Bazı ayleler idare edelerdi, insan başına şu gadar; mesela birer önge,
ne gadar verirse yemezlerdi da onu satıp geçim temin edellerdi. Zor günlerdi,
inanmayın İngiliz da ferah ... Yalandır ferah diye bi şey gelmediydi.
S: Zaten bir kısmını da aldı paralı asker diye götürdü.
C: Evet. Bir de numara yaptı, Osmannının altındı parası, madendi ya, altını aldı
hazineye götürdü, onu kimse söylemez bilmiyorlar. Onun yerine kağıt parayı sürdü
tedavüle. Osmanlının altını gitti İngiliz hazinesine. Evet... Çok dalavere yani. .. İlk
sizden çıkdı, Larnaka'dan

çıkdı İngiliz karaya. O kalegiz var ya, kalenin kapısında

okudu fermanı. Ve adanın yönetimini geçici olarak devraldık diye beyanatı var.
Ondan sonra oturdu yönetimin üstüne ... Olay çok. Gara şeker yerdik hatırlarım. Gara
şeker; esmer kahverengi. Bir de harupdan keçiboynuzundan,

yani biz harnıp deriz.

Harnıpdan, bal yapallardı fabrika vardı Leymosun'da, çünkü Limasol'dur ya merkezi
harnıbın, ambar yeriydi.
S: İlkokulda okuduğunuz dersleri hatırlar mısınız? O zamanlar ne okurdunuz?
C: Coğrafya vardı, tarih vardı. Matematik gene vardı, ama matematik demezdik biz
hesap hendese derdik. Efendim, şey dersi vardı biyoloji. .. Ama ne derdik? Tabiat
dersi derdik. Ve tabii yazılar, okumalar falannar. İyiydim yani derslerde iyiydim.
Hatta o zaman ortaokulda açıldığında, gene üç sınıf bir aradaydık. Çok iyi okudum.
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Çünkü duhul imtihanı (Bkz.Ek.7)dellerdi, bu giriş sınavları yapılırdı o zaman şeyde
Lefkoşa' da.
S: İlkokuldan soma mı?
C: Evet tabii, üç yüz kişi girdik sınava, elli kişi alındı. O elli kişinin arasındaydık. Ve
hatta beni getiren teyze gomşuydu, öksüz diye o beraberine almış; demiş "Nevruz
Hanım sen bak obür çocuklara, ben götürürüm Mahmutlu.", Naciyaba (Naciye Abla)
vardı geçende vefat etti, mevlit da okurdu meşhur Limasol'lu, Girne'de. Böyle güzel
eşarplı bir resimdi, Allah rahmet eylesin. Onunna geldiğimizi hatırlarım, hatta kocası
aşçıydı kebap, falan ... Böyle iriydi pideler o zaman hocanım, o elinizdeki kağıt (A4
kağıdı) kadar. Birer da bide, öğlen onu yediğimizi gayet iyi hatırlarım. Sınava girdik,
e biz geçdik Sayit kaldı.
S: Onun oğlu muydu Sayit?
C: Ha ha. Başladık orta birida mükemmel okuduk, e enişdeler biraz da mal olayı
vardı tabi. Hepsini okudacan da, işde mal galmayacak, parayı tükedeceksigiz,

şu

bu... Çekdiler bizi terzi yanına, akraba yanına goydular. O şekilde giddim terziye
birkaç sene. Gözüm açılınca, dedim benim babamdan da malım var ayırın (kendisine
kalan malı ayırsınlar) beni, ben okumak isterim. Kaçtım gittiydim işte Akademi'ye.
S: İlkokulu karma sınıflarda mı okudunuz?
C: Bir odada hep beraber okurduk.
S: Okulunuzun adı neydi ilkokuldaki, hatırlar mısınız?
C: Leymosun İlkokulu. Kızlar, erkekler ayrıydık yalnız ha.
S: Ha öyle mi? Binalar tamamen ayrı mıydı yani, kız okulu erkek okulu diye?
C: Kızların da çarşıdaydı; bizim da Baf yolundaydı okuduğumuz bina. Evet, Baf
yolundaydı bizim okuduğumuz okul, hala durur.
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S: Ortaokulda mı, yoksa kolejde de orda mıydınız? (Limasol Koleji)
C: Ortayı da onun içinde işte...

Yok, kolej da yaptılardı bize.

yaptılardı büyük.
S: Karma mıydı artık?
C: Evet karma, Tuncay Çağatay (Burada sözünü ettiği Çağatay; Kıbrıs Türk Halkının
eski başbakanlarından Mustafa Çağatay'dır.) var ya, Tuncaylar falannar döndüğümde
ben, hep aynı sınıftaydık artık. (Bkz.Ek.17)

S: Evet daha önce de bahsettiniz bana, üniversitede de beraberdiniz.
C: Evet ama onlar benden küçüktür. Ağabeyisiydi benim arkadaşım. Gara Mehme
Hoca vardı ilkokul öğretmeni, ansızın ayağı gırılmadan (ayak kırığından) adam
emboli attı öldü bir iki sene evvel.
S: İzci öğretmenimizdi bizim bu sözünü ettiğiniz? Bahsettiğiniz Manavoğlu mudur?
C: Evet, tokuç gibi adamdı. Gara Mehmet derdik biz ona, esmerdi. Manavoğ]
Mehmet, sınıf arkadaşım oydu, Tuncay benden ufaktır. Faaldi çok, sporcuyd
(Mehmet Manavoğlu), çocuğu olmadı. Gülümser'dir karısı, Limasol'lu bir hanım.
S: Arkadaşlarınızla hatırlar mısınız neler oynardınız o dönemlerde?
C: Tabii lingiri oynardık, çelik çomak dedikleriydi, yok lingiridir adı onun.. .'1:',
oynardık. Yalnız topu söyleyim; bisiklet lastiklerini, eskiyenneri ince ince keseı:g
böyle şey gibi, çok ince doğrardıg enine doğru; onnnarı iç içe, içine de bir

ggp

goyardık, bir çekirdek, üstüne sara sara, vurduğumuzda beli kopardı adamın,
yani. Çok sekerdi. Ondan sonra piriliyi çok oynardıg. Hatta tahliyede biz gocı:ı:
bir teneke Pirili götürdük köye; goca adamlar biziminan oynayıp hep
(oyunu kazanırlardı) bizi, hiç unutmam. Şu kadar dolu, bahalıydı. ..
S: Beğendilerdi sizin pirillileri?
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C: Evet, e kırsal yörede hiç görmemiş.
S: Peki o ilkokul yıllarındaki arkadaşlarınızla görüşür müsünüz hala?
C: Ya görüşürüm ya.
S: Kimler var?
C: Mesela ilkokuldan Hüseyin Nasıfoğlu vardı, ömür bıraktı, lisenin müdürüydü.
Gayet iyi hatırlarım, çok var, çok var. İlkokulda var, mesela Ayten da sınıf
arkadaşımdı esmer, Doktor Ayten. Babası onun, görevle geldiydi Limasol'a,
komutandı, polis komutanı onnaman hep beraber şey ettik, hatta kardeşleriyle çok iyi
dostluklarımız vardı, Ayten de sınıf arkadaşımızdır. Ümran vardı, Ümran şimdi
profesördür. Başka... Azer vardı. Bu dediğimiz, müdürümüz vardı Necdet Efendi
onun oğluydu Azer, bu esmer Dere Boyunda(Lefkoşa'nın bir bölgesi.) dükkannarı
vardı, kardeşi geçennerde beş altı ay evvel öldü. Sarışın yeşil gözlüdür Necdet, Dere
Boyunda, kardeşi Muavfak vardı; Muavfak, Bahir, Necdet üç kardeşdiler ...
Arkadaşlardan var, epeyi var, ama şu anda hepsini hatırlamam olanaksız.
S: Evet tabii mümkün değil. Ortaokulu nerede okumuştunuz?
C: Güya ortaokul başlattılar, gene iki üç sınıf aynı odanın içinde. Hocalarımız gene
aşağı yukarı aynı. Orta 1 'ide okuduk, çok iyi geçdik. O zaman Leymosun'da devam
edecek büyük okul yok. Orta bitecek, lise sınıfları yok. Orta bir bitti, bizi çektiler zar
zor bir akrabanın yanına terzi çırağı verdiler. Dikiş öğrensin, sanat öğrensin
diyerekten. E bizim gözümüz açıldı... Biraz işledikten sonra görürdüm, usta bitirir
beş-altı takımı elde göz nuruyunan, gelen alır elbiseleri gider. Usta sonra veririm
falan, adam gahrından ölür nerdeyse yani. Hafta sonu, adamları galfaları var,
ödeyecek, gendi masrafı var. Aglım biraz kesince birkaç sene sonra, ben zaten
niyetim vardı okumaya, malum ... Müdür yalvarırdı anneme, 'Nevruz Hanım ne olur
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çocuğu biz ücret de almayız, zekidir.' falan ... Enişteler baskın çıktı, baba da
yok kızım, 'Ne, hep malları satıp da onnarı mı okutacağım.' Çünkü küçük kardeşim
de var. O da okudu. Uzatmayalım ... Bizi tam feda etmek üzereyken, rahmetli bir
Ferruh Ağabey vardı. Milliyetçi, memleketlimiz. O dedi ki, 'Mahmut gel Lefkoşa'ya,
ben seni hazırlayacağım sınavlara Doğrudan iki ve üçün. En azından ikinin sınavını
e,

verip, orta üçe geçesin Lefkoşa'da'. Duhul imtihanına geldim. Zaten geçtik de
alındık. Elli kişi geçtik, üç yüz kişi girdik. O zaman ortaokulun duhul imtihanı
dediğimiz sınavlara, yani giriş sınavlarıydı. Onu geçdim, geçdim ki orta biri okudum.
Biri de bitirdik biz, ondan sonra ikiye yollamadılar. Bunun üzerine adam dedi ki, o
bir-iki yılı gel, ben telafi ettireyim sana. Komisyona danışmış, o zaman komisyonda
Lefkoşalı... Hatırlayacağım adını oyudu başkan. Önce söz vermiş, tamam demiş,
sora reddeddi. Yani bizi doğrudan haricden bir tür sınava alacaklardı da devam
edeyim, yıl kaybetmeyelim. Olmayınca o, ben ağlayarak tabii, topladım eşyalarımı.
Yatağımı, karyolamı da getirdim, gittik geri Leymosun' a. Çare düşünürüm. Bu arada
aklıma geldi. Dedim Akademi diye bir okul varmış, atladım arabalara gittim, Rum
otobüsleriynan Larnaka'ya. Anneme söylediydim ama az çok. Aldılar beni sınava,
Mr. Papazyan diye bir Ermeni Hoca. Neme lazım çok insan, Türkçesi bizden güzel
diyebilirim. Türkiye' den gelme aile. Müdür o zaman Akademi'nin doktor Viyar' dı.
(Dr.Weir) Zaten kurucusu, müdür de o henüz. (Bkz.Ek.24) Demiş hocaya; alın şu
delikanlıyı bir imtihan edin. Ama yaşım da on dört on beş ha... Yani birkaç sene
kaybettik. Aldı bizi, mükemmel. Memnun olunca bizi doğrudan först prep bi (birinci
hazırlık B sınıfına first prep B) dediğimiz birinci sınıfa kaydettiler. Fakat biz
diğerleri gibi değil, mecburuz. Çünkü baba da yok gönderecek, annemiz. Tabii o
zaman en pahalı okul, yedi-sekiz Kıbrıs Lirası ayda. O paraydı kızım ... Mecburen.
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Onlar futbola, voleybola, hentbola çıkarlar, biz inekleriz. Uzatmayalım, ben iki sene
sınıf atladım o okulda. Birinci sınıfı okudum, gayet başarılı notlarım çıktı. Atlattılar
beni üçüncü sınıfa. Üçü okudum, atlattılar beni beşinci sınıfa ... Derken o arayı biz
kapattık.

Dördüncü

okuduğumuz

senede,

olaylar

da başladıydı...

halde, çekdiler çıkardılardı

Diyesim

ama bereket Akademi'de

yani

çok

iyi

o açığı biraz

kapattıydım.
S: Ne yapmıştınız olaylar başlayınca, liseyi nerede devam etmiştiniz?
C: Limasol'da

o zaman kolej açıldıydı. Limasol Türk Koleji, diye bir lise. Oraya

transfer oldum.
S: Lise yıllarınız ile ilgili anılarınızdan söz edebilir misiniz?
C: Orda söylemek ayıptır ama ... Rumca derslerini müdürümüz verirdi, rahmetlik
Rauf Bey. Çok sevdiğimiz

babacan bir adamdı. Allah rahmet

eylesin.

Onun

hatalarını buldum birkaç kez, "Ama ne," dedi bana, biraz da kabaca konuşurdu, 'ama
Rumcan iyidir, be ... '. dedim hocam imtihan geçtim hem da distinkşin (distinction)
olarak, yani en iyi derecede. 'Bundan sonra ben yaşlıyım, dersi sen yap sınıfta.' dedi.
Yirmi kişiydik.
zamanda.

Hem öğrencilik

Sonra olgunluk

yaptım,

hem Rumcanın

hocalığını

yaptım,

o

sınavı (Bkz.Ek.19) hakkı kazandık. İyi ki oldu yani

Akademiden oraya transferim, orda doğrudan altıya geçtim. Üstelik son sınıfa,
Limasol Kolejinde, ordan mezun olduk.
S: Sizin üzerinizde iyi veya kötü iz bırakan öğretmenleriniz olmuş mudur?
C: Ha, Akademide oldu. Akademide dediğim bu çok iyi öğretmenimiz yanında
Papazyan falan, Rumlar bile çok iyi, hiç ayırım gözetmezlerdi. Bir tek Ermeni vardı,
Çupuryan diye, o asıl Türk düşmanıydı. Hınzır bir adamdı. Hatta Mustafa diye bir
arkadaşımız vardı. Şimdi Orman Dairesinde (ölmeden önce çalıştığı yer), vefat
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etmiştir. Mustafa'ya o kadar taktıydı ki, Mustafa'nın kafası attı bir gece, çıktı bunun
camlıklarını kırdıydı.

Mesela düşünün bana elli dokuz verdi, geçme notu altmışdı,

İncil dersinden. Çupuryan İncil dersine de gelirdi bize ve kiliseye giderdik, bazı
akşamlar mecburi kiliseye. İsyan ettiydik. Geldik aldık bir-iki da arkadaş, o zaman
müftü Dana Efendi. Ona gittik. 'Dana' değil asıl 'dana'. Dana bilin bilgili demektir,
bu asıl dana! 'E, siz gönnügüzünan gittigiz oraya isteğniznan. Gideceksiniz, biz bir
şey yapamayık.' dedi. Sanki ben keyfimden gittim Akademiye para vermeye. Dedim
biz başımızın çaresine bakarız. Dediğim gibi yaptım. Yaşım biraz ileriydi ya ...
S: Müftüye sizi kiliseye götürürlerdi diye mi gelmiştiniz?
C: Tabii kiliseye götürüllerdi

bizi, canımız sıkıldıydı. Geldik ta müftüye adam

zannettik, siz oraya gendigiz isteğgiznan girdigiz biz karışmayız dedi, "Yahu," dedim
"yani müsadegiz vardır bize adamlar din değiştirsinner." Ve Luricinalı biri Hüseyin
diye biri din değiştirdiydi. Hüseyin, neyidi? ... Memur soyadı, Hrıstiyannığı kabul
etti, çıkarı uğruna tabii. .. Çünkü dediğim gibi. .. Bizim okul misyoner okuluydu.
S: Akademi, Amerikan Akademi mi?
C: Akademi ama başka bir dindi onnar Evangelis değillerdi ... Ortodoks değillerdi. ..
S: Protestan?
C: Protestan da değillerdir. Bunnar bir Amerikan şeyi. ..
S: Tarikat gibi miydi, yoksa mezhep miydi?
C: Mezheptir ama misyoner. Misyoner okuluydu ve bizi kiliseye götürüller, canımız
sıkılırdı. Mister Koplan (Mr.Coblan) vardı müdür, Lefkoşa'dan gelirdi o. Kızların da
şeyi Akademisi buradaydı Lefkoşa' da.
S: Akademide da ayrı mıydı kızlar ve erkekler?
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C: Ayrıydı, burda (Lefkoşa'da)

ayrıydı kızların. Hayır, Larnaka'dakiler

karmaydı.

Türk kız arkadaşlarımız vardı sınıflarda, çok vardı. Uygardı orda. Orda bir Pazar
canımız sıkıldı, Mustafa Ormancı diye bir arkadaşımız vardı, Allah rahmet eylesin.
"Be Mustafa," dedik "Ne olacak bu rezillik?" biz da baş galdıran tipdendik yani,
onurumuza da düşkün, e yaşımız da biraz daha büyüğdü ya ... Dedik "Be bu çocuk"
dedik,

"ayaküstü

yellenir

zaten ... " Pazar

akşamı

da kuru

fasulye

piyazdı

yemeğimiz ...
S: Tam uygun yani bu işe.
C: Dedi bana bu bastardayı ayarlarım, döverim da gendini o yapmazsa. Çocuğa tarif
etdik, dedik tam elini galdırdığında baş papaz da dua edecek; çünkü ellerini açardı
böyle, (ayağa kalkıp papazın nasıl dua ettiğini gösterir) boyluydu da Amerikan, "Our
father who ..... " falan diye, tam o saat çocuk iki dane üsdüsde, (çocuk iki defa
yellendi) bi dayak, sıra değneğne duddular bizi ondan sora. Ve onun üzerine; ama
Rum hocaların yüzünü gördüm Mister Hrisdidis vardı Kıbrıs Rum'u hocamızdı;
Mister Gostanidis adamın sevinçten bıyıkları yalpa vururdu. O olay üzerine, onnarda
çünkü zoraki gider otururdu, onnarda neticede Ortodoks. Onların da dini değildi
çünkü. Ortodoks, tabii Ortodoks. Bunun üzerine isteyen katılabilir dediler ondan
sonra Pazar ayinine kilisede, o şekilde sıyırdık yakayı biz. Dediğim gibi, ama
müftülükte yüz bulmadıydık, sahip çıkmadılardı hocanım. Onun için bu memleket
çoğu elden gitdi malın mülkün, çoğu elden gitdi. Yes sörcüydüler, korkalardı kızım.
Şimdi biz öğrenci rest çekerdik. Onnar korkardı hep, çünkü atamaynan gelillerdi o
yerlere.
S: O yıllarla yani ortaokul yıllarıyla ilgili başka anılarınız var mıdır, anlatabilir
edebilir misiniz?
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C: Daha sonra rahmetli

Zehranım

diye bir hanımın

başladıydı ufaktan. Zehranım, Hacı Şakir Efendiler'in,

evine çıktıydım.

Olaylar

çok hanımefendi bir kadın,

bize analık yaptı. Onun evinde Doğan, ben ... Doğan vardı, bu Amerikan Elçiliği'nde
uzun yıllar çalıştı, Köşklüçiftlik'te.
Şimdi o hala Mağusa'dadır.

Doğan, ben ve onun bir yeğeni vardı Kubilay ...

Üçümüz orda kaldık. Erdil diye bir arkadaş sonradan

polis olduydu orda ... Tabii güzelce günnerimiz geçti...
Hatta Akademideyken

Olaylar nedeniyle artık ...

müdür dedi ki, siz öndeki binayı, Türk bayrağı çekiniz.

Rumlar da arkadakine madem ... Bayrak çekellerdi Eoka, Enosis yazarlardı, indirene
ölüm. Keserdik

onu, o bayrağı indirirdik

aşağıya. Esir alırdık. Türk çocuklar

korkmazdık yani ...
S: Kaç tane Türk öğrenciydiniz?
C: Yüze yakın Türk çocuktuk, ama onları baş ederdik biz. Onlar üç yüz dört yüz. Ve
mecbur olduydu müdür öyle çözüm getirsin. Dedik, yok biz zorbalığnan bayrağımızı
hiçbir binaya dikmeyik. Onnar da (Rumlar) çekmeyecek bayrak, bu okulda eğitim
devam edecek. E yürümedi kızım. Hatta bir ara gamalı gittiğimi hatırlarım ben.
Keskin bir gamamız vardı, öyle şeyin altında ...
S: Niye okula gamalı gitmek zorunda kalmıştınız?
C: Çünkü belli olmazdı, çok taşkınlık yaparlardı. Yani bu olaylardan Türkler, bu
Kıbrıs olaylarından ... Hiç suçsuzdu kızım. Hep sürünme, her şey onnardan geldi. Biz
da ondan sonra savunmaya başladık. Bu defa fena çıktık. İsyancıya çıktı adımız.
Çünkü propagandayı beceremiyoruz. Diyesim yani o ...
S: Öğretmenlerinizi seviyor muydunuz?
C: O okulda (Amerikan Akademi'de),

Rum hocalarım hala sevip saydıklarım çok.

Giriya (Rumca bayan demektir) Atina vardı 'maidron'

esas sorumlu. Giriya Atina
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(Rum Bayan) Rumca bilmezdi, torunuynan ben annaştırırdım hanımını, Anadolu'dan
gelme ... "Mahmut gel bakayım evladım, ne istiyor bu velet" derdi. Toruncuğu
gelirdi "nesden"

derdim, Rumca

olarak, bunu bunu isterim derdi. Annatırdık

nenesine verirdi. Yani o kadar iyi ilişkilerimiz vardı. Ölünceye kadar da ben o
hanımın

ziyaretine

gittim. Yolum düştüğünde

Anadolu Rumlarındandılar,

Larnaka'ya

İncili dahi Türkçeydi.

giderdim

ziyaretine.

Latince harfleriyle

ve Yunan

harfleriyle Türkçe anlaşırlardı. Bilmezdi, çünkü Rumca bilmezdi,

çok enteresan

olaylardı.

Hocalarımdan

O kadar iyi ilişkilerimiz

vardı, bir tek o Çupuryan...

memnunum.
II.3. Gençlik Yılları ve Üniversite Yılları

S: Yüksek öğrenime gitmeye nasıl karar vermiştiniz?
C: Notlarımız iyi tuttu, olgunluğu kazandık. İşte o zaman yani bu günün

ö

se sesi

(Ö.S.S). Olgunluğu kazanınca her yere girme hakkınız vardı. Ya Edebiyat, ya Hukuk
diye düşünmüştüm. Edebiyat ağır bastı, Edebiyata girdim.
S: Yüksek Okulu nerede okudunuz?
C: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nde. Zaten o zaman, iki-üç tane üniversite vardı Türkiye'de, yoktu öyle bu
günkü gibi... Ankara, İstanbul ve Orta Doğu Teknik.
S: Üniversite yıllarınızda hocalarınızla ilişkileriniz nasıldı? Hocalarınız arasında hala
daha görüştükleriniz var mı?
C: Hocalarımdan memnunum, Ankara'da da öyle Üniversitede ... Geçenlerde
katıldığım 'İcanas' (Bkz.Ek.25) toplantıları oldu, Afrika ve Asya ülkelerinde
hocalarımızdan Zeynep Hanım diye bir profesör buldum. Öyle mutlu oldu ki .

Orda
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Elini öptük, sarıldık, kadın memnun, yayınlarımızdan verdik. Oturduk onun tebliğini
dinnedik. Mutlu oldu, resim çektik birlikte. İlişkilerimiz fena değildi. ..
S: Hala daha ilişkileriniz sürüyor yani, üniversite arkadaşlarınız ve hocalarınızla ...
C: Evet, tabii tabii hocalarımızla da arkadaşlarımızla da.
S: O dönemde var mıydı başka Kıbrıs'tan giden, sizinle öğrenci?
C: Vardı ya. Tuncay Hanım vardı. Çağatay'ın hanımı. Tabii yaşça benden küçüktü.
Dedim ya, ben sanatta da biraz zaman kaybettim. Tuncay Çağatay Hanım.
S: Çağatay, eski başbakanlardan, onun hanımı mı? (Bkz.Ek.17)

C: Başbakan ya, Limasol'lu Tuncay Hanım. Vardı. .. Vardı... Aydın Bey vardı.
Ahmet İsmet Mağusa'da şimdi, emekli edebiyat hocası. Vardı ya. Üç dört kişiydik.
Ve bir kaç yüz kişi başladık, sekiz on kişi mezun olduyduk. Kolay değildi o
zamanlar.
S: Hangi yıldı mezun olduğunuz dönemler?
C: İşte altmış, altmış bir.
S: Kıbrıs'ta olayların başladığı yıllardı. ..
C: Evet, evet. O ihtilali yaşadık orda, Menderes'in. O ihtilalde ordaydık... Ama son
günlerdi, artık son zamanlardı. .. Enteresandı. ..
S: Üniversitedeki öğrencilik yıllarınızdaki Türkiye'yi de biraz anlatabilir misiniz?
C: Arkadaşlar çok moderndi o günlerde kızım, öğrenciler. Torba modası vardı sırtları
belleme kadar açık, elbiseler giyerlerdi. E şimdiki gibi başörtüsü; goncoloz gibi
gezme yok. Türkiye öyleydi. İftihar ederdiniz baktığınızda. Hakikaten o devrimler
uygulandıydı ve tekrar bu günlere bakıyoruz ... Onunla ilgili bir güzel şiirim var. Bu
şahanedir, onu koy. Son, teyzeni (eşi Firdevs Hanımdan bahseder) götürdüm. Geldim
(Türkiye'den bahseder) ... U, baktım ki... Buralarda olacak (yazmış olduğu şiiri

- 28 -

arar) ... Goncoloz gibi insanlar, tuhafıma gitti, Menderes Bulvarında. 2 Haziran 2006
Cuma. Şiirin başlığı 'Menderes Bulvarında', hastane ordaydı, dördüncü kattan etrafı
seyrederim ...
Afganistan'da mıyım, İran'da mı bilemem.
Gördüğüm manzarayı, düşmanıma dilemem.
Atatürk Türkiye'si, devrimler odağıydı.
Tüm İslam aleminin medar-ı iftiharıydı.
Nasıl oldu yarabbi, nereden çıktı bunlar.
Siyah, siyah çarşaflar, sürüyle goncolozlar.
Dolaşıyor pervazsız, güzelim Türkiye'de.
Devrimlere bin inat, dolaşıyor her yerde.
Nere baksan cadılar, sokakları kapladı.
Bu güzelim yüzleri, kara çarşaf sakladı.
Genç kızların başında, iri iri bohçalar.
"

Yollar sanki karnaval, herkes bir hava çalar.

Nerde ellili yıllar, hani eski seneler.
Şık giyimli dedeler, şık şıkırdım nineler.
Baş kadınlar bohçalı dolanır salonlarda.
Karga sürüsü gibi, diğerleri bulvarda.
Bu ne haldir Allah'ım, uygarca yaşam varken.
Gerekli mi tesettür, on birine basarken.
Şaşkın bir ulus olduk çıktık uzay çağında.
Ne solunda hayır var, inanın ne sağında.
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Kimi batı hayranı, çıplak geziyor yolda.
İrticaya sapanın kimi geçti İran'ı.
Her gün türban kavgası, yapılıyor mecliste.
İcraattan eser yok, kavga döğüş kuliste.
Atam bizleri görse, bilmem acep ne derdi.
Ya adam olun derdi, ya intihar ederdi.
S: Türkiye'nin şu anki durumuna uygun bir şiir yazmışsınız, yayınlandı mı?
C: Yayınlamışlar hurda çıktı Halkın Sesi'nde. Sonra Doktor Orhan Bey vardı, onun
karısı açmış telefon, Necla Oktay Hanım'a;
yayınlandı

İstanbul'da

çok beğendik.

ahbabımızdır.

Herhalde

Hocanın demiş şiiri

bildik birisi yayınladı,

burada

yayınlanınca ...
S: Şiir ve taşlama yazmak hoşunuza gidiyor?
S: Yok, şiirlerim fena değil yani, özellikle taşlamalar. Ben de beğenirim, zaten
beğenmesem yazmam.
11.4. Meslek Hayatı

S: İlk olarak öğretmenlik mesleğine nerede başlamıştınız, o yıllarla. ilgili
anılarınızdan söz edebilir misiniz?
C: İşte altmışlı yıllara doğru, 60-61 ders yılında Baf'ta artık öğretmenliğe başladık.
Kurtuluş Lisesi'nde ... Evet, çok güzel anılarım var. O zaman hakikaten Baf, Baf'tı.
Yani insanı saygılı, hürmetli, cömert. Rum'u Türkü iyi ilişkiler içindeydi. Kurtuluş
Lisesi'nde, Edebiyat hocalığıyla başladım. Sonra... Münhal ilan etti İngiliz Okulu.
Ve mülakatla 20-21 kişinin katıldığı bir mülakat sonucunda, beni tercih ettiler.
Engilish School'da, Rum kesiminde o zaman başladım. Departman (bölüm) şefiydim
orda. Altmış üçte olaylar çıkınca, çocuklar açık kalmasın diye üç hoca erkek ... İki da
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hanım vardı, onnar gittiler (hocanım). Ayhan Hanım kocası Aşkın Bey vardı. Cemal
Bey Doğu Akdeniz'de (Doğu Akdeniz Üniversitesinden
son...

Cemal Aşkın Hoca rahmetlik.

söz edilmekte) hocalık yaptı

Onnar kocalarına

öbürünün Müjgan Hanım'ın kocası Moskova'daydı

gitti. Biri Ankara'ya,

elçilikte. O da Moskova'ya. Yani

olaylar nedeniyle. Onlar yurt dışına gitti, kaldık üç kişi. . E kolay mı üç kişi okul
başlatmak. Zihni Uzman'ın (Lefkoşa'da doktor) evi vardır Ledra Palas'a (Bkz.Ek.14)

giderken, eskiden elçilikti. Türk Elçiliği, orada başladık ... Büyük geniş bir evdi o beş
altı odalı orda. Çocuklarımızı mezun ettik.
S: O zamanki Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla mı kurulmuştu?
C: Yok efendim, yok efendim kızım, ne katkısı kızım ... Biz tahtaları Nevzat Bey
ondan bundan kara tahta toplardı boyar da kullanırdık. Çocuklar da evden masa
getirirlerdi, yemek masası, sandalye...
S: Bu çocuklar o zaman, yani altmış üç olayları başladığında Rum tarafındaki İngiliz
Okulu'nda okuyan çocuklar mıydı?
C: O tarafta okuyana sahip çıkmadılar. Ya biz, maaş almadık aylarınan. Üç ay sonra
bir gün Emin Bey vardı rahmetlik, Kültür Ataşesi Elçiliğin (Türkiye Elçiliği). O çok
takdir ederdi, gelirdi bizim bütün etkinliklerimize, özellikle bana çok saygısı vardı.
Türk geceleri yapardım ben, Türk kutlaması davullu, zurnalı, milli oyunlar falan,
adamın çok hoşuna giderdi. Rum kesiminde bir yabancı okulda, Türk etkinlikleri
yapmak... Cesaret işi. Hatta bir gece dedi bana; "Arkamdan yollayacaklar seni, ama
merak etme" dedi, "Yerin hazırdır.", hiç unutmam ... O günlerde başkaydı. ..
S: O yıllarda insanların birbirleri ile olan ilişkileri nasıldı?
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C: Başkaydı, insanların ilişkileri da, yani madde yoktu gözümüzde, düşün geldik ve
otuz lira (KL) da alıyoruz biz ... Böyle harbiden başladık, cebimizde o anda helal
olsun.
S: O parayı nasıl harcadınız?
C: Leymosun'da mücahiddik, karargaha harcadık. Para yok, yemek yok, orda "alın
be" dedik da, "Gidin yemek getirin bişirelim, yeylim." O şekilde bitti kızım olan
biten de.
S: Maaşınız niye kesildiydi?
C: Kestirdi Rum, baskı yaptı İngiliz'e, bize maaş ödettirmedi altmış üçde, yani bu
şekilde işte okulu başlattık... Talebelerden birer lira (KL) almak şartıyla ayda
yürüttük. Onu da neyidi, kira vardı yirmi beş lira (KL) ayda Zihni'nin (Okul olarak
kiraladıkları evin sahibi.) evi o zaman paraydı. Ve ufak tefek kırtasiye ... Dediğim
gibi rahmetlik Hasan Nevzat Hoca sağdan soldan tahta toplardı, boyardı. Zerdali
ağacının altında ders yaptım ben, hiç unutmam. Girişte, şimdi yıktı da bir oda
yaptılar ya, onun yanında... Bir zerdali ağacı vardı, merdivenlerin... Orda ders
yaptığımı hatırlarım ben, açık havada. Bu Yılmaz Taner'in Hanımı, Şifa Taner falan
o dönemde hep öğrenciydiler. Üç öğretmen, yani üç kişiydik. Rahmetli Fuat Sami
Bey vardı. O da okul aile birliği başkanlığını kabul etti. Arif Bey hayattadır daha Arif
Olgun Bey, Yılmaz Taner'in kayınpederi. Müsteşar emeklisidir, hukukcudur adam.
Bu Rüya Taner'in dedesi, işde onnar, neme lazım bize çok arka çıkarlardı. .. Mesela
ben bir şey istedim, aşağıdan! Türk kesiminden. O Ferihanım yani Rüyanın nenesi,
araba da sürerdi kadın, girgin bir kadın eğitimli. Ne istesek, arabaynan gelir götürür
getirirdi. Yani o kadar yardımlaşarak, biz o çocukları güzelce yetiştirdik. Hiçbir
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şeyden de yoksun kalmadılar yani bu tarafta da. Sözde bize not yollayacaktı önce
müdür öyle vaad etti. Rum hocalar, İngiliz hocalar da bize notları gönderecek ...
S: Kaç kişiydiniz?
C: Üç kişi. Ben mesela Türk Edebiyatı verirdim, bunun yanında Türk Tarihi, ilaveten
küçüklere İngilizce'ye girerdim, lisanım vardı diye, orta ikilere kadar. Yani sonra bir
ara Öğretmen Akademisi'ne

de, o zaman Kolej (Bkz.Ek.20). Rahmetli Reşat Bey,

Ebeoğlu'ydu müdür. Oraya da haftada sekiz saat kızım giderdim.
S: O yıllarda mücahitlik de vardı değil mi?
C: Mücahittim yirminci bölükte, sabah çıkardık nöbetten giderdik okulumuza
doğrudan. Yılmaz Taner'le de kız kardeşi Yıldan falan, Filarmoni Teşkilatı'nı
kurduyduk. Orda da korodaydım.
S: Sosyal ve kültürel olayların da aktif olarak içindeydiniz.
C: Evet... Bir yandan rahmetli Faiz Raifinan şeyi kurduk, Köşklüçiftlikte, Sivil
Savunma Merkezi'ni. Yani bir anda beş yerde görev yapardık o yıllarda. Çok sıkı bir
dönemdi, helal olsun tabii. Yani bu günlere kolay gelinmedi. Üç ay sonra bize da
otuz lira (KL) bağladıydı (maaş), Cemaat Meclisinden (Bkz.Ek.3). İşte o da şey Emin
Bey sordu, baktı yüzüm kızardı, "Ne var?" dedi, "Hocam" dedim, "Efendim işte
böyle böyle, biz maaş almıyoruz, bize vermediler henüz ... ", "Öyle mi?" dedi, "Niye
söylemezsiniz?", dedi. Karışırdı çünkü elçilik o zaman. Dedik "Çekindik, rahatsız
etmek istemedik." Bir iki üç ay sonra bize de otuzar lira verdiler.
S: Hayat şartları çok güçtü değil mi o yıllarda?
C: Firdevs Deyzen on beş lira (KL) ayda alırdı. Düşün kadınımız (çocuk için bakıcı)
çocuğumuz oldu... Kadının sade sekiz on lira aylığı vardı, ev masrafları falan,
perişaniyetti yani. .. O dönemlerde ezildik.
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11.4.1 Çalıştığı Yerler

S: Meslek yaşantınız boyunca nerelerde ve hangi görevlerde bulunmuştunuz?
C: Eğitim Bakanlığında sekiz sene müfettişlik yaptım. Kültür Dairesi Müdürlüğü
yaptım. Ve ordan Turizm Dairesi Müdürlüğü'ne atandım, üçlü kararnameyle.
S: Hah, işte buralarını atladık, aslında geçen sefer de bunları anlatmadınız.
C: Edebiyat müfettişiydim. Hem yüksek okullar; işte neyisa o zaman ... Hatta
Öğretmen Akademisi. Hatta Öğretmen Akademisi'nin, o zaman adı kolejdi
(Öğretmen Koleji), orda da hocalığım var.
S: Kuruluşunda bulunduğunuz Kolej'de(İngiliz

Okulu) kaç yıl öğretmenlik

yapmıştınız?
C: Fasılalaman geldim, gittim ben, devamlı yapmadım. Kolej'de çalıştım, sonra
tekrar beni part tayım (part time) verdiler Öğretmen Koleji'ne, oraya da giderdim.
Ondan sonra bir canımı sıkan olay oldu, rahmetli Reşat Hoca'yla. Ve gitmedim.
Dedim ben gidiyorum.
S: Canınızı sıkan olay ne idi?
C: Ha dışarıya çıkardığım birisiydi (olan olay)... Kocaman adamları kursiyer diye
aldılardı. Adam çoluk çocuk sahibi yaramazlık yapardı sınıfta. Sınıfın o psikolojisi
var ya, öğrencilik... Dedim, "Oğlum sıkıldıysan çık tekrar gel. Öbür dersde gel."
rahatsızlık etmesin, çünkü hoşlanmıyordum. Ders verirken sinek uçsa rahatsız
olurdum. Dersi dinlemeleri lazım. Bunun üzerine bunu çıkardık. Hoca bunu gördü.
"Noldu?" demiş buna, "Sen dışarıda ders saati!". "Öğretmen beni sınıftan attı. .."
diye yannış bir ifadeyle, yani yannış kelimeler kullanarak söyleyince hoca da
zannetti gerçekten onu sınıftan attım. Geldi içeriye hoca; "Hocam" dedim, durum bu
bu ... "Dinnemeyceğne göre kalsın, benden sonra girer.", "Yok girecek sınıfa.", "Yok
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girmeyecek. Kusura bakma," dedim. "Sınıfın kapıdan içeriye söz hakkı bendedir.
Müdürlüğe hörmetim var, oraya kadar. Girmeyecek, o girerse ben çıkarım." Aradı
zorla

kosun,

toparladım

kitapları

hocanım;

"Nere

gidiyon?"

dedi,

dedim

"Mahalleye." aynen bu tabirinan. E Maarif tabii hocayı tutacak. Çoğunun hocasıydı.
Fakat şunu söyleyeyim, Allah rahmet eylesin, hürmetim var. Buna rağmen; İngiliz
Okulu'na tekrar müracaat ettiğimde, müracaatla alınırdı. Rum kesimindeki İngiliz
Okulu tekrar hoca istedi ...
S: Hangi yıldı o?
C: E işte şeyden sonra yetmiş bir galiba, yetmiş bir. Çünkü yetmiş birden, yetmiş
dörde ben orda çalıştım. Savaşa kadar. Dedim hocayı koyacağım referim. Birini o,
öbürünü de kimdi yarabbi.. .(Arkadaşının ismini hatırlamaya çalıştı.) Başka birisiydi

arkadaş gene tanıdık. Öyle güzel bir tavsiye mektubu yazmış ki... Zaten hoca... Ya
hoca tekrar beni istedi. Bu tartışmamıza rağmen beni istedi. O şekilde yani, aramız
fena değildi. İşte o günkü yanlış anlaşma; hoca da otoritesini bende göstermek istedi,
bozuştuyduk. Yani dayredekiler bunun üzerine şey ettilerdi, ama ondan sonra yetmiş
altıda ben... Tekrar müfettiş olduk. Tabii o da ammeden biten bir iş. Çalıştım epeyi,
seksen üçe kadar. Ondan seksen dörde doğru da, Kültür Dayresi'nin sorumlu
müdürüydüm. Çıktıydı o zaman Fadıl Efe ve Ahmet Atamsoy ve o da çok takdir
ederdi. Sorumlu müdürü yaptıydı beni. Görevlendirme zamanı Ata Samioğlu
bastırdı, soradan müsteşar oldu ya... E doğrudan Denktaş Bey'e gittim (Bkz.Ek.5).
Bütün yayınlarımı toparladım, götürdüm masasının üzerine. "Nedir hocam bunnar?"
dedi. .. Dedi, "İçeri hemen." bekletmezdi o adam, Allah var. Gittiğigizde "Falan
geldi efendim, görüşme ister," hemen sizi alırdı. Şimdikiler öyle değil. Da bir
müdürü görürsügüz da, sanki padişah gibi huzuruna gabul etmez, "Efendim" dedim,
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"İşte bu çalışmalarıma rağmen Kültür Dayresi altımdan gaydı." "Ne var?", "E ... "
dedim

"Ata

Sami'yi

tayin

ediyorlar."

Çünkü

"Kardeşi",

dedim

"müsteşar

Başbakanlığın." Şeyda dedim akrabası, "Sağlık Bakanı Oktay Bey yeğeni amcaoğlu.
Bu taraftan Eğitim Bakanı" o zaman şeyidi avukat ... Söyle adını ... Mağusa'lı ...
(hatırlamak işin ismini biraz düşünür.) "Orhan Zihni Bilgehan karısının yeğeni,
aylece ablukadayım ben." dedim. "Bunu ancak," dedim, "bunu ancak, siz bunnarın
ayağına basarsagız gurtarırım." Hakikaten durduttu hocanım. "Münhal açılacak,"
dedi bana "birkaç yerde, lisan biliyorsun gider misin?" dedi. Dedim "Giderim."
Turizm açılınca davet etti beni söyledi, dedim "Giderim efendim." ve o şekilde
Kültür Dairesi'ne, bir sene sonra Turizm'e, üçlü kararnameyle seksen dörtte, seksen
altıda emekli olduk. Çünkü te ka peynan (Toplumcu Kurtuluş Partisi) koalisyon
kurdulardı ya bunnar. .. E baktık adamlar gelir gider, "Hocam size bir şey yok, siz
oturun, sizi görevden alacak değiller." dedi, Mehmet Altınay. Öğrencimdi
İngiliz Okulu'ndan. Bunnarın da o zaman Maliye Bakanı'ydı
Sevdiğim

bir çocuğdu.

Saygılı yani, hürmetli

çünkü

te ka penin (T.K.P).

bir öğrencimdir.

Şimdi

Doğu

Akdeniz' dedir, hatta rektör yardımcısıdır galiba. E dedim, "Yok Mehmedim benim
yıllarım doldu zaten, çıkayım. Belki benim mevkiim

da adamlarınızdan

birine

lazımdır." İki satır yazı hocanım ordan emekli oldum. Ama zaten boş galmadım.
S: Turizm Bakanlığı'ndan mı emekli oldunuz?
C: Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü'ydüm.

Ondan sonra Doğu Akdeniz'de

çağırdılar; yabancılara Türk Dili vermeye gittim. Orda da çalıştım. Sonra Suat Bey
koleji kurduydu ... Zaten Suat'ı ben okuttum, öğrencimdi, İngiliz Mektebi'ndeyken.
Küçük sınıflardaydı Rum tarafında. "Koleji başlatacağız hocam, gelir misiniz?" Veya
Gittim, dört beş sene de orda çalıştım. Kuruluşundan beri de bu Kolejin
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ordaydım. Near East Koleji'nin,

e soradan zaten oraya part tayım gittim, Nilüfer

Hanım, full tayım gitmedim, Doğu Akdeniz'e de ... E belli işlerimiz de var kızım,
onnarı da yapmak lazım. Bu şekilde devam, işte yazmalar devam. O senelerden beri
çalışıyoruz aralıksız. Şevket Öznur'la partner olarak çalışıyoruz.

Şevket de bana

gerçekten dürtü oldu, neme lazım, memnunum. Bazen kızdığım olur, hiç ... İnsan
babasına bile isyan eder baş kaldırır. Ne bileyim ters davranır, yo ... Yo memnunum.
E dürter de beni. Yani bir dürtü oldu. Giderken bak hocam bu da var, hade bunu da
çevir, bak bakalım ne ihtiva eder bu kitapda.
S: Son yaptığınız araştırmanız mı sözünü ettiğiniz?
C: Eşimdi o kadar güzel çıkıyor ki, o karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri,
bütün yaşamı kapsayacak.
yönüne biliyorsunuz

Çünkü sadece masal veya ağıt değil...

ışık tutar. Müziğinden

Yaşamın her

oyununa, oyun havasından

yemeğe,

yemeğinden giysisine, gelinniğine, gelin tacına ...
S: Çeyizi de ...
C: Evet! Çarşaf, çarşaf isimleri, dokumalar; efendim her şey, her. .. Çöreği, ekmeği,
düğün yemekleri, kemancılar.

Yani çok geniş bir yayın olacak. Epeyi de belge

niteliğinde resim koymayı düşünüyorum. Türkün gene, görkemli orda be kızım! O
elmaslı taçlı gelinlikler yanında Rumun ...
S: Ne derlerdi onlara, pantatifmi?
C: Pantatifler göğse takılan elmaslar.
S: Başa takılana ...
C: Çeşitli, çeşitli. Onnardan taç yapallardı. Benim ablam on dört yaşındadır, o siyah
kitap var ya; Ülkemiz ve Kültürümüz. . . On dört yaşında nikah resmidir o, elmas
taşlıydı.
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U.S. Özel Hayatı ve Eşi
S: Eşinizle nasıl tanıştığınızdan söz eder misiniz?
C: Eşimle tanışmam; annemin rahatsızlığı bahis konusu oldu bir ara. Gözü
rahatsızlandı, göz ameliyatı geçirdi, şekerden dolayı. .. Ve orda gördüm. Annemde
işte; ziyaretine gidip geldikçe, 'Bak hurda bir hanım kız var' falan, 'yaşı uygun' şu
bu dedi. Şimdi benim de yaşım otuzu geçtiydi yani... E, Firdevs de hakikaten
endamlı, o günün en güzel hemşiresiymiş, iki tarafın (Türk ve Rum tarafının).
Kısmet oldu işte bu şekilde. Savaşın içinde nişanlandık, o gece Erenköy
bombardımanı (Bkz.Ek.11) oldu Nilüfer Hanım kızım. Saray Otel'in rufunda, biz daha
iki parmak içki yudumlamadan, çat çut baktık kadınların bazıları yerde. Allah Allah,
yeni dans moda mı çıktı dedim falan. Sonra baktım ki ateş. Meğer çatışma vardı.
Erenköy olayları altmış dörtte başladıydı. Saray Otel'in üzerinde zannederim o
zaman yapılan ilk nişanlardandı orda. Düğünümüz de gene orda, o diskovar ya, altta
orda evlenmiştik.
S: Eşinizle hangi yıl evlenmiştiniz?
C: Altmış dörtte nişan olduyduk.
S: Nişan, düğün ayni yıl mı oldu?
C: Evet ayni çok geciktirmedik, çünkü ondan sora zaten akabinde bir oğlumuz
olduydu, düşük oldu, ondan sora Mehmet doğduydu.
S: Hangi yıl doğmuştu oğlunuz?
C: Altmış altı.
S: Eşiniz Firdevs Hanım nereliydi?

_,..,,.
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C: Eşim,
Limasol'dan.

annesi

Beyarmudu'ndan,

Pergama'dan;

babası

da Mutluyaka'dan,

Ha eşim Vadili doğumludur. Yedi nisan otuz iki yılında Vadili'de

doğdu.
S: Eşinizin işinden de söz eder misiniz?
C: Başhemşiresiydi

adanın, meyidrom (maidrom). Öyle güzel bir resmi var kepli.

Kırk iki yıl hizmet etti topluma, hastanelerin kuruluşunda var. O taraftan (Kıbrıs
Cumhuriyetinden

de önceki yıllardan söz etmektedir) gelen sisterlerdendi bunnar.

İngiltere ve Avusturalya mezunudur. Yani ...
S: Orada mı eğitim gördüler?
C: Tabi, tabi esas kadın doğum tütoruydu (tutior) yani ve diğer branşlarda tabii ki. ..
İngiliz

sizi

öyle

çalışabiliyorsunuz.

bir

ezerek

yetiştirir

ki

ondan

Emek verdi yani.... Hastane

sonra

rahat

her

bölümde

o zaman yoğudu kızım. Rum

tarafından kaçtıklarında gaza bezi, pamuk bile yoğudu mücahidleri tedavi etsinner.
S: Hangi yıla kadar Rum hastanesindeydiler?
C: Yetmiş üçte yoktu artık. Tiksindilerdi

artık. Ne Firdevs, ne Türkan Hanım

gitmedi. Kamuran Aziz'in ablası vardı, o da oyandaydı. Yaşlı epeyi (şu andaki
yaşından söz etmektedir) ... Esas oyudu bütün adanın başhemşiresi.

Onun emekli

çıkmasıyla Firdevs ... Ama Firdevs bu tarafta hizmet verdi daha sonra.
S: Görevi ne idi?
C: Bu tarafın (Türk bölgesinin) müdiresiydi sağlık servislerinin. Rum tarafında da
sorumluydu.

İşte o altmış üç olaylarında,

Türkan Hanım'ın

flatında iki Türk

vurdulardı kızım, evinde kadının. Hastane içinde flatı vardı müdüre olarak. Çünkü o
mevki Türk mevkiiydi Kıbrıs Anlaşmalarına

göre. Bakan Türk olacaktı, başhekim

Rum, başhemşire Türk. Başhemşire dediğimiz ... Yok, şimdiki gibi öyle, meyidrom
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tam şeyli. Ve onnarı da papaz aldı da götürdüydü saraya, misafir ettiy
uçaklar gelinceye kadar.
S: Eşinizin bu topluma epeyi hizmetleri olmuş.
C: Epeyi. Hemşire yetiştiren okulları falanları hep bunnarın zamanında
hastaneyi Turan Güneş'le. Benim yapıtlarımın birinde var. Qfolklorda
Türk Folkloru"nda var. Genişlettim ya son ikinci baskısını.
S: Eşiniz de Avusturalya'da

hemşirelik eğitimi almıştı demiştiniz az önce

başka konu girince yarım kaldı?
C: Avusturalya'da,

esas İngiltere'de

ve Avusturalya'da

ihtisas ggrd:ü.

olmasına rağmen, tabii hoca hafızdı. ..
S: E bu çok ilginç ...
C: Tabii buna rağmen, o dönemin Kıbrıs Hocası (imam) bunnar kızım, ileri görüşlü.
Kızlarının üçünü da okuttu.
S: O zaman imamlar şimdiki imamların birçoğu gibi yobaz değiller miymiş?
C: Yok, yok. E, bunnarın yüzünden ben camiye gitmez oldum. Dediğim gibi uuaıue
gereğiyle

bölgeleri

gezdi,

sonra

şeyde

gömülüdür

kayınpederim

Girne' de. Orda imamdı orda defnettiler. Karım da son Viktorya' dan (Bkz.Ek.23)
sene mezun olmuş. Bu taraftan babası işte ömür bıraktıydı.
S: Eşiniz Firdevs Hanım'ın okuduğu okul mu?
C: Kız Lisesi'ni okudu o zaman Viktorya'ydı
da geldik ya İslam Lisesi'ydi
İngiliz böyle namussuzdu

adı. İslam İnanç Sanayi Mektebi.

adı, Türk Lisesinin ve bütün adada elli kişi

okuma hakkı bile vermezdi, Türk çocuğna. Da

wı=:,LLLL..

gelmiş da adam ... Ya İngiliz bizi sadece vura vura adam etti o gadar. Sıkı
yönetimle bizi ıslah etti ... O şimdi dedim ya ben evlerde hatırlarım dedemin

~--··-

·--·--========
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sendede, garabinalar, palalar. Ellerinde palalar, savunmaydı kızım. Bir da mutlaka
değnek taşıllardı, sağlam odundan, en azından değneğnan çıkarlardı.
S: Savunma amaçlı?
C: Evet. Ve onu da kılınç gibi kullanabilenner vardı. Bir da ne deller, köyü köpeksiz
buldu değneksiz gezer. Değnekli gezellerdi her ihtimale garşı. Yani İngiliz döve
döve... Şu gadar (eliyle büyüklüğünü gösterir) çakı bulunduranı hapse yollardı.
S: Yasaları uygulattıydı.
C: Uygulattıydı. Onun için ıslah oldu. Eğiddi, eğitti da ondan sonra.
S: Eğitilebileni eğitti herhalde.
C: Eğitti.
S: Mehmet isminde bir oğlunuz olduğundan, oğlunuzun altmış altı doğumlu
olduğundan söz etmiştiniz, oğlunuzun mesleği nedir?
C: Oğlum iletişim hocasıdır, Amerika'da okudu, Kolejden (Maarif Koleji) mezundur.
Masterini de orda ki girilmez oraya kolayına yani ve burslu okudu. Ondan sonra da
doktorasını landın ıskul of ekonomikste (London School of Economics) yaptı, yani
profosör deller onnar işte, doktoralı. Benim mesela oğlan hakikaten superdi. Bu
okulcuğu kurduk ama en azından evlatlarımız okudu. On tane ci si (GCE) geçdi, hep
greyitle (grade) düşünebilir misin on tane, o senenin yıldızıydı zaten ... Bir oğlum iki
toruncuğum var, onlar da önemli aile durumu olarak.
S: Torunlarınız kaç yaşındadırlar?
C: Torunlarım küçüktür. İki buçuk yaşındadırlar. Biri oğlan, biri kız ikizdirler. Oğlan
Emre, kız Eda. Güzel sevimli çocuklardır. Toruncuklarımı çok severim, hayatta en
sevdiğim varlıklar yani, Eda ve Emre'dir onnar işte orda işte resimleri de var.
S: Peki, araştırmalarınızda kaynak kişiyi nasıl tespit edersiniz, en başında?
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C: Tespit etmek artık biraz zor, kaynak kişiler tükeniyor be kızım. E ... Şimdi bir
defa fazla okumuş yazmamış olması lazımdı. Eskiden metin derlerken; yani ağzı saf,
kulaktan duyarak öğrenen konuşan kişiler, dediğimiz gibi yaşlılar. Falan iyidir bu
konuda, bilgi verebilir dediklerinde yola çıkar, bu gün hala gideriz. Mesela son,
gazetede geçen hafta Eralp'ın yazısı vardı, gittik Rum köylerne Rumları bulduk ...
Şimdi dil bildiğim için avantajım var, sorarım oturur sohbet ederiz. Adamlar bize
oturur anlatır. Şey söyler, taşlamalar söylediler, çattizma der onnar, Türkden geçme.
O da Türk'ten çalma, manidir. Yani bu şekilde. Mesela geçen geçeriz, son ben de
başladım Rumca mani de yazmaya ... Onnarı bize açmak için mecbursun, bir şeyler
annadacan hoca ... Giddim kapıdan girdik, dedik yaşlı teyzeler, göçmen da, birer
battaniye aldım. Kış bu en soğuk günler vardı ya. Giddig kapıdan
"Bu ise Meryem Hanım
Bu irtes budin Asproya (Köy ismi)
Eferamessu battaniya
Na şebasdir doya doya" derim buna, dilleri gibi da Rumca bilirim. Türkçesi de şöyle;
"Neredesin Meryem Hanım
Asproya'dan gelen
Sana battaniye getirdik
Doya doya örtünesin diye." (29.1.2008)
Diye hoşuna gitti! Bir alkış, "Nerden duydug?" deyor. Dedim "Ben yazdım sizin için
üç dört tane.", mutlu oldu yaşlılar, çıktık geldik. Yani soracan, köylerde, soracaksın
kim ne bilir, neler anlatabilir, tabii onu yerine göre düzenlerim tasnif ederim ve sonra
da değerlendirmek
istediğiniz ...

var. . . Evet, başka soracağınız sorulardan, açıklık kazanmasını
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S: Az önce yetmiş bire kadar İngiliz Okulu'na gittiğinizi söylemiştiniz ...
C: Evet ondan sonra tekrar İngiliz Okulu'na döndüm.
S: Yetmiş bire kadar kaldınız mı orda?
C: Hayır, İngiliz Okulu'na fasılalarla ... Kesin tarihi unuttum şimdi, bir ela Ticaret
Lisesi benim yuvalarımdan biriydi. İngiliz Okulu ve Ticaret Lisesi. Bay part time (by
part time) hem ona, hem ona ...
S: Çünkü meslek hayatınızı aldık ya ayrı, onu sırayla yazacağım da ...
C: Bu arada dediğim gibi Kolej var, kısa bir dönem da Kız Lisesi'ne

gittiğimi

hatırlarım. Ama tarihleri kesin bilmem. Unuttum, unuttum ... Atanma şeylerim bir
yerlerde var yani, mesleğe atanma şeyleri, kararnameler falanlar.
S: Peki yetmiş dörtte ...
C: Yetmiş dörtte Barış Harekatı'nda ona da katıldım ha, onu da yaz ...
S: Ondan hiç bahsetmediniz.
C: Barış Harekatı (Bkz.Ek.26) gazisiyim. Tabii kırk dördüncü bölükten, Kaymaklı'da

taarruza kalktık, hem de yeni ameliyatlıydım. İngiltere'de tedaviye gittimdi. Büyük
bir yirmi iki dikişlik bir ülser, gastrojosinostryoy dedikleri bir ameliyat yapıldı. Yani
barsakların bir bölümüynan, on iki parmağı ihraç ettiler ve mideyle yeniden bağlandı.
Ve yeni gelmiştim ordan, o şekilde tekrar kalktık, helal olsun. Hamm da ayrı, o da
hastanedeydi. İki buçuk ay sırtı yatak görmedi hocanım. Uykusuz, bir iki saat
uyukuynan.
S: Lefkoşa'da mı otururdunuz o dönemde?
C: Ben hep Lefkoşa'dayım, yani atmış birden sonra hep burada oturdum,
Köşklüçiftlik'te.
S: Evlendikten sonra?
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C: Köşklüçiftlik'teydim,

evlendik hatta oğlumuz ordayken doğdu.

S: Bu eve yetmiş dörtten sonra mı taşındınız? (Şu an oturdukları eve.)
C: E işte Barış Harekatı'ndan

sonra, güneyde malımız olduğu için seksen birde ...

Yazardı orda bir yerde. Burayı verdiler. Ve verandı, belediyenin yıktığı evlerdendi.
İki defa restore ettim. Öğretmen evleri o zaman beş yüz bin lirayaydı, biz beş yüz elli
bin buna attıydık. İlk tamirde beş yüz elli bin. Ama nedir arsası arsaydı. Dedik
malımız var, toprağı olsun. Ama hiçbir zaman inanmadıydım

hocanım, bu mülk

işinin alındı kalındısına. Onun için emekli olduğumda Turizm' den, dokuz on milyon
bir ikramiye, o zaman paraydı. ..
S: Tabii muhakkak.
C: Ozanköy'deki

yerime gittim. Savaştan önce aldıydım onu, yetmiş dördden.

Öğretmen Koleji'ne giderken, orda bir Mustafa Dayı diye bir odacımız vardı. Toprak
zengini adam ama parasız. Odacılık yapardı, yalvararak sattı bana onu, birkaç bin
liraya yani, çok para da değil, dört buçuk dönüm hep yol boyu, Çatalköy'e doğru,
çok güzel bir yer. İşte oraya gittim da ... Oraya yaptım emeklerimi. O zaman büyük
ikramiye aldıydım, dokuz buçuk milyon(l 986' da Türk Lirası), bugün komik kalır.
Dedim karkası bile yapsam, ağır ağır tamamlanır, Allaha şükür tamamladık. Kalır
kalıcı olur, para olsa yenir kızım. İnanmadığım için bunu yıkıp yapmadım. Yoksa ta
o zaman dükkannar yapardım. Üstüne o paraya ev falan yapardım.
S: Değer etti şimdi oraları ...
C: Tabii araziyi ben iki bin liraya (Kıbrıs Lirası) aldıydım, dört buçuk dönüm. Şimdi
arsası yetmiş seksen bin liradır (Yeni Türk Lirası).
S: Sürekli kalmazsınız herhalde?
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C: Sürekli değil de arada gideriz. İşte bir fıdannarı çok severim, ağaçları. Ağaçlar
ektim onnara giderim. En az yani haftada bir iki giderim oraya.
S: Evet, ağaçlar bitkiler onlar da bakım ister tabii ...
C: Evet, evet ya.
S: İşte insan o tarafta bırakınca servetinin büyük bir bölümünü, bu tarafta da
başkasının malını sahiplenemez değil mi?
C: Evet, o da var. Başkasının malını nasıl sahiplenir. Nitekim gavurlar hala uğraşır
satın almak için. Gittim tapularını yeniledim geçen sene hocanım. Bana böyle buklet
şeklinde, bir tarafında detayı yazar, mülkiyet hakkınızın kimden geçtiği falan, alanı
vesayresi (v.s) malıgızın, garşısında da sayt planı (sight plan) var. Bu kadar düzenli.
Ve yarım saatte aldım bunu. Bu tarafta yarım saatte yüzünüze bakmaz memur.
S: Bu aralar katılacağınız toplantılar var mı?
C: Var, var. Bu arada da son bir toplantıya gidiyoruz kızım Allah isterse, Şevket'le
yıne.
S: Ne zaman?
C: Dokuz mayısta Makedonya'ya, Üsküp'te olacak uluslararası bir kongre, orda
sunacağımız bildiridir (sunacağı bildiriyi gösterir). Ha bildiri, avukat Süleyman
Şevket vardı, meşhur Baf'lı derede boğulduydu, bin dokuz yüz otuz altı yılında
Aşelya'da kızım.ıonun ağıtlarını bizzat ozanından tespit ettik. Bir Mustafa dayı vardı,
halk ozanı Hulusi, öldü. Son, bereket gittik de temas kurduyduk adamınan da
kurtardık yani hem ondan, hem...
S: Yeni mi derlediniz bunu?
C: Biz derledik bunu,
S: Rumcası da mı var?
C: E Rumcalamı odur zaten önemli olan. Ve oturdum ben onu mazlum çevirdim
Nilüfer Hanım, ihtiyarın yazdığnı Türk'ün. Şimdi bu halk ozanı Atatürk için de ağıt
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yaktılardı

duyduysan

otuz sekizde Haralambos

Azinas'dır

bu meşhur ... Evet,

bunnarı ben kızım durdum da ...
S: Çevirdiniz?
C: Mazlum şekilde, çevirebildiğim kadar çevirdim.
"Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye,
Her dinden, her milletten insanlara çağrımdır.
Etrafımda toplansınlar ve düzenli dursunlar,
Söyleyeceklerimi, iyicene duysunlar."
Diye, dediğim gibi mümkün olan şekilde. Ki Rumca biliyorsunuz başka bir Avrupa
dili grubuna girer. .. E bizim Ural Altay dili, yani yapabildiğimizi

yaptık. Ondan

sonra gene ihtiyarın gene resmini koydu ilk defa yeni bu daha önce hiç edilmemiştir,
Mustafa dayının Hulusi 'nin... Biraz yorumlar

da getirdik kızım tabii bunnarın

sormama. Hah şimdi o (Rumca ağıt okumaya devam eder) Bunu bir de şeyden aldım
ben doktor Yangullis var ünlü halk bilimcisi

Rumların,

kültür adamı. Doktor

Yangullis da bunun aynını buldu ve yayınladı ihtiyarın bukletlerinden, fakat bizdeki
daha sağlıklı derlediğimiz. Arkada Türkçelerini okuyacan, e Mustafa dayımız da
buyudu (fotoğrafını gösterir) gariban burada Minareliköy'de

otururdu. Ama gazeteye

goyduk ölümünde, hatta cenazesine de gittik arkadaşlar. Çok güzel, Vretçalı adamcık
zaten akrabası da olurdu Süleyman Şevket'in yüz yaşında falandı öldüğünde ...
S: Vretca da Baf tarafındadır ...
C: Dağaşan, hep o köyler Türk'tür kızım. Biz işte büyük bir belgesel yapıyoruz ya,
onu da belirt bir yerde.
S: Onu geçen defa da söylediniz bana, şimdi o Bayrak Radyo Televizyonu'nda
gösterilen midir?
C: Fotoğraftır onnar yalan dolandır. Biz hakiki çekim yaparız.
S: Bu programın tam adı nedir?
C: "İzler Silinmeden" diye büyük bir belgeseldir bu ... Güneydeki Türk varlıkları.
Her ne varsa ev, cami, okul, mezarlık, mal, mülk, bağ, bahçe, kent, kasaba, sokaklar;
yani tümüyle esaslı bir bilgi, değerlendirme.

Yalnız belgesel, yalnız benim değil

kızım onu da not al. Benimle beraber; tabi ben danışman ve konuşmacı olarak sözlü
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ben tanıtırım yayında canlı. E benden başka Şevket Öznur hoca, Eralp Adanır esas
"Kum Saatini" hazırlayan be re tede (Bayrak Radyo Televizyonu)
S: Yapımcısı mıdır Eralp Bey midir?
C: Evet, Eralp yapacak. Ve rehberlermizden

da, e Burağan, Altay Burağan şairdir o

da. Ha dörtlüyüz yani bu ekibde, o çalışmayı onnarla yapıyoruz.
S: Hem şairdir Altay Bey, hem de rehber mi?
C: Bölgeleri çok iyi bilir, yani bize rehberlik yapar, yol rehberliği. Odur usda, çok
uyumlu bir çalışmadır, iki yıldan beri sürdürüyoruz ve dediğim gibi amacımız da
yarın Rum deyecek sizin güneyde bir şeyiniz yoktur efendiler. Çünkü hep bırakıyor
izler siliniyor, köyler yok oluyor. Bir tek camileri biraz boyar; göz boyamak için
yabancıya

karşı.

Onun

dışında

mahallelerin

tabelaların

üstünü

egeoizimdan,

faşizimden sileller kızım kara boyaynan örteller Türk caddelerin adlarını Limasol' da,
çok

görüntüledik

öyle.

Yani

durum

böyle!

Güneydeki

bütün

mal

varlığın

görüntüleyip belgesel ve kitaplaştıracağız. Büyük bir belgesel olacak bu. Güneydeki
bütün Türk varlığını kanıtlamaya çalışacağımız bir eserdir bu.
S: Daha yayına girmedi mi bu?
C:

Girmedi

yayınlarsak...

Zaten

şimdi

gavur

geçerken

bile,

bizi

durdurur,

bilgisayarlı bir bölüm var ya, giderken "enan lepdon" (Türkçesi; bir dakika) der, "Ne
var?" deriz, deşifre ettik ya birçok pisliklerini,
okuduysan gazetede vardır, yayınladıydık
Seylap Şehitliği vardı, orda Limasol'da.

mesela

Leymosun'un

bilmem

bundan bir ay kadar önce. Bizim bir

Son daşını bile gaybettiler kızım, bin sekiz

yüz doksan altı tarihli, seller basardı kenti epeyi Rum, Türk öldüydü orda. Bir on beş,
on altısı müslümandır kınalardan tanındılar Türklerde. Ki şiştiydi ölüler, üç dört gün
deniznan çarşılar bir olduydu Nilüfer Hanım o gadar sel.
S: Hangi yılda olduydu bu?
C: İşte o "Hanaylar"

türküsü onun üzerine yakıldı bin sekiz yüz doksan altı.

Dolayısıyla yani Mustafa Dayı'nınki da ilginçtir. Biz kendinden derledik ve yani biz
bulduk, çevirdik, adam mutlu oldu. Ölmeden okuduydum kendine çevirisini. Bir
bakayım, tabii önce Rumcasına sonra Türkçesini. Evet, bu, evet verdik Türkçeyi
doğrudan Rumcası da var.
"Konuşmayı bırakın ve de sessiz oturun,
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Ağıt okuyacağım, onu iyice duyun.
Hıristiyanlar, Müslümanlar etrafımda toplanın,
İlk kez göreceksiniz varlığını Türk ozanın."
Diye, hakikaten de bayağı memnunum çevirimden, benimdir diye söylemem.
Beğenmediğmi ben söylemiyorum, yapmam da zaten. Bu şekilde Mustafa dayımızın
eserini de bitirdik, ondan sonra...
S: Bunu şimdi Makedonya'da sunacaksınız?
C: Makedonya'da sunulacak, Türkiye'nin bir folklor araştırmaları kurumu vardır
ünlü, ki bunu Profesör Köprülü kurduydu Fuat Bey çok eski yıllarda. E zaten benim
orda biliyorsunuz, onursal beratını var. E onnarın daveti üzerine gidiyoruz. Ha bunun
dışında dediğim gibi işte o yapıt vardır son buradaki bu tebliğ vardır sunacağımız
(Avukat Süleyman Şevket'e Ağıt ve elinde son aldığı plaketi) İlk kez Necati Özkan
Vakfı (Bkz.Ek.18), zaten başka şey kalmadı ödül veren, son iki yıllık çalışmamızı
değerlendirerek ikinci defa bana bu armağanı verdi, kimseye vermemiştir şimdiye
kadar. Tabii Şevket Hoca'ya da aynisi verildi, o çalışmalar müşterektir ya. Bu da
ilginçtir.
S: En son alınan mıdır bu? Ben bu sefere makineyi getirip hepsini çekeyim.
C: Ona (Habib Hoca'ya), o masallardan vermedim, size verdiydim değil mi?
S: Evet verdiniz bana.
C: E demin gittim efendiyi ziyarete "Şevket verdi mi?", "E, yok hocam vermedi." E
o kadar da adam bize, oda arkadaşlarıynan, o kadar yani mahcup oldum. E işte deyor
en değerli yazarlarınızdan falan, e bizim okuyan mı var orda yatannar işte ...
S: Ben veririm hocaya.
C: Son bir çalışmam var onu bilmiyorsun tabii epeydir uğraşırım. "Karşılaştırmalı
Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri". Onu da yaz bir yere.
S: Yayına hazır ve henüz çıkmamış eserleri diye bir bölüm var orada yazarız. (Habib
hocaya kitap imzalar)
S: Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları kitabınızdan biraz söz eder misiniz?
C: Tekerlemeler çok güzel Kıbrıs Türk masallarının tekerleme güzelliği var. Rum
Halk Edebiyatında bu yoktur. Tekerlemeleri bizim kadar değil, hatta girişlerde bazı
tekerlemeler Türk Masallarından alınmıştır. Mesela "Miyangoran gevan zamanni"
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(Rumca tekerleme söyler) diye çok enteresan. "Vaktin zamanın birinde Hasan'ı
evlendirdikleri günlerde" falan diye de giriş tekerlemeleri. E şimdi bunlar etkileridir.
Biz kibarca bunları demedik bizden çaldılar ama Türk etkilerini de bu şekilde kibarca
gösterdik. Mesela burada tekerleme

var yine, yüz kırkıncı

sayfada. Tekerleme

hepsinde var her masaldan önce var. Mesela güzel bir şey bunnar "Bir varımış, bir
yoğumuş", Kıbrıs ağzıyla üstelik. "Evvel zaman içinde galbur saman içinde, develer
çıngır oynar veya lingiri oynar" diye de var variyantı, "eski hamam içinde pire berber
iken deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Anam düşdü
beşikden, bubam girdi eşigden, dayağın gorkusuynan

atladım pencereden.

Başım

vurdu üst başa, ayağım vurdu rafa" diye, yani her masalda mutlaka bir de tekerleme
koymaya çalıştık. E yani bulamayannar olmuş tuhaf okumazlar. Nilüfer hanım şimdi
okusalar burada İngilizce ...
S: İngilizce biliyorsunuz.

İngiliz Kolejlini

kurduğunuz

yıllarda küçük sınıflara

İngilizce dersi verdiğinizden söz etmiştiniz?
C: İngilizcem var benim aslında da, kendi yazdığımı yeterli bulmadım. Birine rica
ettik, çok güzel bir İngilizce yıllarca İngiltere' de yaşamış birisidir. Aslında oğlumun
da çok iyi ama vakti yok, Doğu Akdeniz'de hocadır. Onun için buna yaptırdım, çok
beğendim. Gerçekten yani adama ne kadar teşekkür etsem azdır. Mesela bir bakın
sayfa yüz on dörtde "Dirimo" masalını yorumluyoruz.

(Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk

ve Rum Masalları isimli kitabından söz etmektedir) Mesela en altına baktığınızda dip
nodda Rumcada dev ve ejderha için ayni sözcük kullanılır. Fakat birincil olarak
devin sonra ejderhanın kullanılması gerektiği yazılır diyor. Masalın yorumu Türkçe
masalda padişah

olan karakter,

Rumca masalda

kraldır.

Rumca masalda

kötü

karakterli insanın kılığına giren bir devdir, Türkçe masalda ise dev papaz kılığına
girmiştir. Masalın hem Türkçesinde hem de Rumcasında üç kardeşin mevcudiyeti
görülür. Devin karısına mektup yazması her iki masalda da vardır. Rumca masalda
hayvanları

pişirmesi

yazılıdır,

Türkçe masalda

hellim

ekmek getirmesini

ister

gelirken. Hellim motifi da ilginç Rum sahip çıkıyor ya son günlerde. Ya işte
masallarda dahi hellim olayı var. Dirimo Rumca masalda devden altın, yatak örtüsü,
at ve yüzük çalar. Türkçe masalda devden çaldıkları ise yorgan, at ve tastır.

Şimdi

bu kadar güzel bir şeyden didikleye didikleye yorum yapıyoruz, okumaz. İstediğiniz
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kadar buradan yararlanabilirsiniz, (kitabından söz eder). Bunnar Dizdar köyden asıl
eski eserlerden buldum ben (Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları kitabının
373 v3 374.s.'daki resimlerden söz eder) ezberden atmıyoruz ki, Rumca yazılar da
altında yazıyor. Dizdar köye onnar Nisu (s.374 Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum
Masalları kitabı) der çünkü. Bakın tipik Türk. Kıyafetlerden, yüzlerdeki hatlardan
belli. Bunlar da Rum ustalar bakın kalıplar.
S: Bıyık şeklinden bellidir değil mi?
C: Kıyafetler kızım zaten bellidir. Konuşur kıyafetler, sonra bak o nur yüzlü insanlar,
güzel insanlar, kadın yine öyle çok değil en azından yüzü görünür ve poşusuyla
Türkün çakşırı. Ve çangar çizmesi, köylerde çünkü yılan olayı var. Sıcaktır ülke.
Mesela burada hanım kızım Lefkoşa'da ipek iplik yapan Kıbrıslı Rum kadın (s.375.
Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları kitabı.) Çünkü eser mademki iki
toplumu da ilgilendirir. Bak bu hurda Aynalı'dır, Hüseyin Aynalı. (Fotoğrafını
gösterir) Bak burada yine güzel bir tekerleme koyduk. Tipik yine insanlarımızdır,
Kıbrıs Türk halkıdır. Çangar çizmeli Akçay'lı bir Rum.(s.376)
S: Akçay Omorfo yanında...
C: Tabii, tabii ama yün eğirme olayı ilginç, bize bunlardan kazak yaparlardı kızım
yoktu hazır yünler. Yani eser kısacası güzeldir.
S: Bu Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağı daha çıkmadı mı? (Geleneksel Kıbrıs Türk
Mutfağı olarak kendi el yazısıyla hazırlamış olduğu kitap taslağı.)
C: Göstereceğim size odadadır. Bu kadar böyle durur iki defterin arasında. O zaman
daktilo dönemiydi. Yirmi, yirmi beş sene önce yazdıydım, öyle durur ama yapmamız
Hızım artık onu artık, hatta Şevket hoca dürter devamlı onu koyalım sıraya der. Bak
bu Türk kızının güzelliğine! (s.354 Karşılaştırmalı Türk ve Rum Masalları adlı
kitabındaki fotoğrafdan bahseder)
S: Ben de onu soracaktım.
C: O kadar temiz yüz ifadesi ve kaç göç yok. Köylü halkımız gayet uygar eskiden
beri öyle. Şehirlerdeydi o daha fazla kısa peçe falan annemi hatırlarım çıkardılardı
onlarda ondan sonra, peçeliydiler yani doğduğumda da peçeliydiler. Daha çok elli
beşlerde kalan çarşaflar da çıktı, EOKA başlayınca tanınmasınlar diye toplumda
tabii.
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S: Katıldığınız kongrelerden de söz eder misiniz?
C: Antalya'da

yapılan Türk Devlet ve Toplulukları

yine Dostluk Kardeşlik ve

İşbirliği Kurultayı Kültür Komisyonuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen
katılmıştık ... (Belgelerini arar) Türkçenin resmi dil ilan edilişine de rahmetli Özker
Özgür'le

gitmiştim.

Özker Özgür (Bkz.Ek.21), ben ve Harid Bey. Allah rahmet

eylesin. (Burada Sn.Özker Özgür' den bahsetmektedir) Bak buradaki belgelere,
çarşılar Lefkoşa'nın eski Türk çarşıları. (Kitaptaki fotoğraflardan söz eder)
S: Bin dokuz yüzlerin başı mıydı yoksa daha eski miydi acaba?
C: O zamanlar. En az yüz kusur yıllıktır bu resimler. İşte bunları bulur yayınlarsınız
Türk kültürüne hizmet, adam ondan sonra size sorar, niçin değirmen değildir diye
yani ... Kıyafetler çok tipik bakın, görür müsünüz?
S: Diğer kitaplarınız ...
C: Motifli olan ("Kıbrıs Türk Folkloru" isimli kitabının ilk baskısından söz eder), ha
o tek kalan odur (şu an elinde kalan), burada da var işte onu genişlettim, buraya
aldım. O çok değerli benim için çünkü mevcudu kalmadı. Aha bak kapağı onundur,
ama bir baktım ki ve ilk yapıttır ha bu kızım. Kıbrıs Türk Halk Bilimi'nin ilk
yayınıdır bu altmış dokuz (yılı) ve bana aittir. Yani bu alanda ilk çalışanım ben, ilk
yayınımı ben yaptım altmışlarda başladım. Altmışlarda 'Ağız Araştırmaları'
mezuniyet tezim falan, Kıbrıs Ağzı diye fonotik, morfolojik ve sintaks yönü
inceleyen bir araştırmaydı, mezuniyet tezimdi o. Genişletmedim onu, yazdım onu.
Sonradan işte bir baktım gelenek göreneklerimiz o kadar zengin ve ilk yayını
başlattım arkadan, yani iftiharla söylerim bugün muazzam bir literatür, epeyi yayın
var.
S: Halk bilimine ilgi duymanız üniversite yıllarında mı, önce mi başladı?
C: Hayır geldikten sonra da bir baktım ki Kıbrıs Türk kültürü zengin hiçbir şey yok
yazılı. Hatta bu kitabı naptı bilir misiniz Hasan Eren Bey hocamız, rahmetlendi beş
altı ay evvel, profesör hocamızdı. Bir Kiproloji Kongresi olmuştu Makaryos
(Bkz.Ek.15)

aradı desin o toplantıda, Kıbrıs Türklerinin kültürü yok falanı yoktur,

azınlıktırlar ve bu kitabı (Kıbrıs Türk Folkloru) salladı profesör germe kongrede;
"Sayın başrahip," dedi, "elimde belgeler vardır. Kıbrıs Türkünün hem kültürü var,
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hem bu arada yayınlanmış yayını var." diye. Ve çok duygulandım, yeni öğrendim
yani ben bunu, hocayla bir gün konusu açıldıydı da,
S: Mezuniyet tezini geliştirdiğiniz bu kitap mı?
C: Değil, değil değinmedim (teze) ona hiç, üniversite kitaplığındadır, bende de yok
kopyası.
S: Başka hangi çalışmalarınız var?
C: Yani kitap kadar değerli olan 'Kıbrıs Türk Folkloru Bibliyografyası'
Kültür ve Sanatı isimli kitap, s.196-226)

(Kıbrıs Türk

buna da ayrı bir önem ver, bu da alanının

ilk yayınıdır. Kıbrıs Türk Folkloru üzerine yapılan ilk bibliyografya çalışması, tabii o
yıla kadardır yılında biter, yayın yılında ondan sonra ekleyemedim buraya ama bu da
çok ilginçtir. Burda bulabilirsin benim mezuniyet tezimide. Sade (yalnızca) benim
değil, kitaplar o günlere kadar yazılan. Mesela;

Çağdaş Cevdet'in,

Gökçeoğlu

Mustafa'nın 'Tezleri ve Sözleri' o yıllarda bin dokuz yüz seksen sekizde çıktı. Bener
Hakeri'nin, yine Bener Hakeri'nin başka bir eseri, benim işte 'Kıbrıs Türk Folkloru'
altmış dokuz, 'Kıbrıs Çocuk Oyunları'

o küçük kitapcık,

ondan sonra Yılmaz

Taner'le 'Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları', 'Ülkemiz ve Kültürümüz',

'Kıbrıs'ta

Türk Eserleri' Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü yayını vesayre (v.s.) gider. Şimdi
burada tezler de vardır kızım, tebliğler. Tezler; tezler bölümünde gene o güne kadar
edebiyat veya dil mezunu bugün hepsi hocalık yapmış veya hayattan göçmüştür çoğu
bunların

da mezuniyet

tezleri burada, konular neydi falan yani ilginçtir bu ...

'Ülkemiz ve Kültürümüz' (kitabının adı), o Rum tarafında intemette bulmuş geçende
Şevket hoca anlatmıştı. İntemete geçmişler çünkü üç dilde ya. Türkçe, Almanca ve
İngilizce; yani gene bu konuda ilk defa üç dilli bir yayındır o yıldan. Düşün o yılda
seksen dört değil mi o, zannedersem o seksen dört yılındadır ... Kema matbaası vardı
o zaman orda bastırdıydık, seksen dört yılıdır zannederim. Doksan dört budur çünkü
(Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı kitabı) on yıl araynan çıktılardı. Evet, yani onlara da
lütfen değin çünkü ilk çok dilli yayın yapan araştırınacılardanım.

Yani ondan tutun

da bunun içinde Rum Halk Edebiyatından epeyi çevirilerim var.
S: Bu kitapta öyle 'Ağıtlar' da mı öyle?
C: Ağıtlar da öyle üç dilli. Bu öyle, bu da şahane. Üç dilli Türkçe, Rumca, İngilizce.
Tekrar ikinci yayınıdır bunun, neler çektik ayağım kırıldı bunu bastıracağım diye
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Ankara'da.(Kıbrıs

Türk Folkloru-Genişletilmiş

kadar alçak be Nilüfer Hanım

2. Baskı isimli kitabı) Namussuzlar o

satar benim kitaplarımı
'·

hiç haberim

olmadan,

İstanbul' da bu satılır çatır çatır. Matbaa korsan. Burada mesela Rumların bizden
aldığı parçalar var kızım. Rumların bizden aldığı biraz olsun örnek verdim altmış altı
yayını vardır, Rum bir müzik hocasının kitabından aldım. Baktım 'Horoz
Karşılamaz' 'Karşılama Havası' yani; 'Sirto Aziziye', 'Aziziye Sirtosu' yani
'Arabiye Sallama' Kıbrıs oyunu karşılıklı göbek havası Arabiye ikinci. O şekiller
tipik yani oyun havaları. 'Zeybek Havaları', 'Zeybekikos' gene bu türden.(Kıbrıs
Türküleri ve Oyun Havaları kitabı) E bazıları hoca fanatiklik yapar, e değil ben
bulduğumu yazarım ben. Fanatikliği var mı bunun? Şimdi gavur çıkar utanmaz, siz
yazdığınızda suçlu olursunuz. Kan gurupları bile benzer bize kızım çünkü Anadolu
kökenliyiz hepimiz, Türk dönmesi çok köyler. Yaşlı papaz vardır sünnetli burada bu
nedir Madyat'ın ihtiyar papazı Türk dönmesidir. Bana adam kendi eski muhtar bizzat
söyledi, "Oğlum dedi biz dönmeyiz" dedi bana. Varoklişa'da Leymosun'un yanında.
"E dedim nasıl olur da dönmesiniz anlat bana." "Berberoğlu vardı avukat.", "Evet
yeğenimizdir. Ama... " dedim "bir dagga amca, onların dedeleri Ali Çelebi'ydi
biliyorum ben."; "Biz döndük oğlum." dedi bana. "Bekle," diyor "bitireyim
sözümü." ve anlattı. "Dedim ispat." "Git," dedi bana, "İnanmazsan bana tapu
senetlerini bul tapuda, koçanların baba adları, dede adlarımız hep Türkçedir.", Yanni
(Rumca erkek ismi) mesela Hacı Hüseyin Yanni. E şimdi bunu söylediğinizde bizim
bir kesim vardır böyle asıl ne deyim be hocanım, öyle körü körüne bir Rumculuk. Ya
ben yıllarca Rum öğrenciler yetiştirdim, Rum dostlarım sıkışsa başım hemen çıkallar
gelirler veya gitsem bişey olsa koşallar imdadıma. Ama şimdi bilimsel bir çalışmada
gizleyemezsin bunları. Şimdi masalları yayınladık dediğim gibi, her okuyan kendine
göre yorum yapar. Okumazlar ya, şöyle bir satıhtan bakar, eh işte... Neriman Cahit
güzel bir yorum yaptı ama bunun için hakikaten. Hakikaten Neriman'ın okuduğunu
anladım ki çünkü bir bir buçuk sayfa 'Yeni Düzen'de onu bul da oku, bir ay kadar
önce çıktı. Çok güzel yazdı hoşuma gitti en azından okuyup anladı hanım bir şeyler.
Zaten öğretmendi kendi. Onun dışında Ali Baturay yazdı, biraz satıhtandır onunda
ama yazdı. Eralp Adanır yazdı.
S: Televizyon programınız da var birlikte değil mi?
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C: Son 'Mistik Adımlar'a da çıkıyorum. Son şeyde Tekke'de çektik, Kırklar
Tekke'sinde konuşma yaptım. Dün gittik Zahra Burcu'nda oraları görüntüledik,
konuşduk orda.
S: B.R.T.', demi yine bu program?
C: Be re tede (B.R.T.) Eralp'dir, Kum Saati'nde. 'Kıbrıs Türküleri oyun Havalarını
yazdık, Yılmaz da, Yılmaz Taner'de işte bir notaya çekdi, biraz da hatalar var,
piyanoynan halk müziği notası çalınmaz. Neyisa yine de Allah razı olsun bu
çalışmayı birlikte yaptık. Sonra bizim çıkardığımız kitaplar o dönemde üç bin adet
çıkardı onu da söyleyim Nilüfer Hanım ve satılırdı. Şimdi bin adet çıkarır çoğu ve
satamaz. Yani üç bin adet o mesela Halkın Sesi'nde rahmetlik Doktor Küçük
(Bkz.Ek.6),

beraber dizgi yaparak bastırdı bana, dizerek harfleri kurşunlaman dökme

yaparlardı yani. ..
S: Kitaplarınızı basım yıllarına göre vermeyi tasarlarım.
C: Önce şeyi vereceksiniz 'Kıbrıs Türk Folkloru' denen yayın, o küçük kaynak kitabı
o çok rağbet gördü Türkiye'de, çünkü a kızım o dönemde Türkiye'de de yoktu bu
alanda yayın. İnanır mısınız hatta bazı kuruluşlar o folklor kurumları falan yetmişli
yıllardan sonra kuruldu. Altmış dokuzda bunun adada çıkması büyük bir olaydı ve
devamlı davet aldım ben Kültür Bakanlığından ondan sonra Türkiye'den,
uluslararası, çok Türk dünyasını gezdik hemen hemen. Geçen sene gene
Makedonya'dan programımız vardır. Son camiler; güneyde kalan camiler, mabetler
onlar üzerinde açıklamalı şeyimiz var, bayramda zannederim gene program ben
olacağım. Çekimler yaptık, evet Kurban Bayramında, Kum Saatinde. Ve bunun
üzerine söyleşi yapacağız.
S: Yerli araştırmacılardan kimlerden söz edersiniz başka ...
C: Harid Bey de çok değerli bir araştırmacıdır. O değil be kızım değer de bilinse
yani, bilende bilir yani ama... Adamınan bir sürü kitaplar dolusu yayınımız var
benim onun. Zaten ilk başlayanlardanız. Millet maddeye düşer. E biz o iki kitaba
verdik yedi sekiz milyardan fazla yani o son yayına satılacak. Yani biz kar peşinde
değiliz. Ben isterim o genç hoca da yanımda biraz formasyon kazansın ve hakikaten
yetenekli saygılıdır neme lazım Şevket. Orda gördüğün bütün malzemedir; o bakar,
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çeviririm. (Bütün yapmış olduğu çalışmalar evinde büyük bir masanın üzerindedir
onları göstermektedir.) Bir şeyler olacak, yani ne bırakırsak.
S: Şiir çalışmalarınız da var değil mi?
C: Şiirim çok güzel, taşlamalarını çok var. Bulayım onları. Ya ihtiyarlık şiirim de
çok güzeldir, be kızım. Son yazdıklarımdandır bu.
'Saçlarıma ak düştüğü günden
Dönüp de bakınca arkama,
Gözlerime ben de inanamadım,
Birçok şey artık durmuyor,
Artık eski yerinde.
Ne gençliğim, ne eski heyecanım,
Değişmeyen sadece adım,
Tümü mazide kaldı,
Gençliğimi yıllar aldı.
Dinçliğimi seneler,
Hatırlayamadığım

daha neler neler

Artık hayal oldu,
Bir zamanlar hayat doluydu bakışlarım
Ebedi bahardı yazlarım, kışlanın
Kısacası uçan kuşlar gibiydim
Ne sıkıntım, ne bir derdim vardı,
Yıllar gençliğimi aldı,
Seneler dinçliğimi
Her doğum günüm sevinç değil artık.
Melal oldu,
İçimden gelmiyor dostlarım,
İnanın içimden gelmiyor kutlamak
Çok iyi bilmekteyim,
Bu kutlamalar
Gün gelip son bulacak
Ve artık kutlanacak,
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Hiçbir şey kalmayacak
Kabrimde belki bir hece tası

Üzerinde laillallah fatiha yazacak

23 Ocak 2006, pazartesi'
S: Kaleminize sağlık güzel bir şiir ...
C: Güzel ama bedbin bir şiir.
S: Taşlamalarınız da var demiştiniz.
C: Taşlama bulayım sana buradan taşlama da göresin, Harid beyin de güçlüdür. Yani
dur bulayım

benim taşlamalarımı

da vereyim

bunu da sana, çünkü taşlama

örneklerim güçlüdür. Şimdi bir ara 'Uzay Ozanı' dendi şey için söyle adını Türkay
için 'Uzaylıya İthaf diye yazdım. Harid bey dedi sakın yayınlama dedi yüreğine
inecek hayattayken daha, bir yerinden pasajlardır bunlar;
'Nasıl olsa rüyanda uçarsın sen uzaya,
Selam söyle bizden de, gökteki yaşlı aya.
Düz yolda gidemezken, değil binili yaya,
Nasıl atıvermişler, azizim seni aya.'
Osman da öyle bir tipdi ki.
'Taşlanmak istemezsen kendin düşün ve taşın,
Havada uçtuğunu duymasın Özker Yaşın.'
Müthiş kedi köpeğdiler Özker Yaşın'la.
Sünnet çocuğu gibi bin bir kere maşallah,
Tanrı olman yakında nasip olur inşallah.'
Diye alay ederim ama açıklamadım, yani bunu da açıklamadım.

Ve yeni devrin

zamanın bozukluklarını eleştiren şeyler. Mesela; o hırsızlıklar, o iskan rezillikleri. ..

o düşüş ...
'O müreffeh toplum perişan oldu,
Beş on vurguncunun cepleri doldu.'
Diye gider. ..
'Harpten kalan koca servet mahvoldu,
Bunca milyonları kimler yediler,
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Kör olası bütün arsız kediler.'
Diye ... Partilere Destan (Taşlama) var, İskana İsyan var, Söyleşi var.
'Dedim ah aralık
Dedim artış varmış, dedi havadır.
Dedim nefes alma, o bedavadır.
Dedim ucuz bir şey, dedi ki yok yok.'
Emrah'ın o yok yok şiirine benzetme yaparak ...
'Dedim puanların durumu nedir,'
İskan işleri vardı o günlerde.
'Dedi en değerli yer Poli'dedir.'
Komisyon başı Poli'liydi.
'Dedim mamur tarla, o da öyle mi?
Dedi olmasa da öyledir e mi?
Dedim Larnaka'nın denizi vardı,
Dedi Türk kesimi oldukça dardı.
Dedim ya Limasol o nasıl yerdi,
Dedi komisyonca tam bir mezbele,
En değerli semti etmez, on tele (TL; türk lirası).
Dedim nasıl olur, yasalar varmış.
Dedi yasa değil tasalar varmış.
Dedim utanana bu büyük armış,
Güldü dedi artık utanan yok.'
S: Bir de şiirleriniz var demiştiniz değil mi, bir tanesini de "İhtiyarlık"

şiirinizi

okumuştunuz?
C: Çok ... Onların bir kısmı sağda solda yayınlanır.
burada ... (Defteri

gösterir.)

Ama esas ... Esas defteri

Çıktı epeyi sağda solda yayınlandı,

burada. Şiirim çok, bunlardan bir kısmı Azerice'ye
kahramanlık şiirleri var.
S: Azerice'ye çevrilenler nerede yayınlandı onlar?

mahrem

defter

çevrildi. Şarkı güfteleri var,
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C: Onları bana hatırlatırsanız. Sonra da bulabiliriz herhalde. Burada olacak şiirlerim
sanırım. 'Hazar Şiir Akşamlarında' bir, dakika kızım bakayım, burada bir şeyler
olmalı (arar). Davetlerine de katılırım arada bir iki kez gittim. Bakü'ye bir defasında.
S: Türkiye'de yayınlananlar mıdır bunlar? (Şiirlerini gösterir)
C: Tabii bunlar 'Glazov Şiir Akşamlarıdır'. Olacak sanırım bunların arasında, ha
burada bir tane var. Çok sevdiğim bir şiirimdir bu, 'Osmanlı Saltanatı' bir gözden
geçir beğeneceksin. Ve dünyanın dört bucağından şairler gelir. Yani önemli bir
etkinliktir.
S: Elazığ'da yapılan mı?
C: Evet evet çok meşhur kimileri hayatta değil bugün. Burada da var. Yetmiş Dört
Barış Harekatı Marşı, Cumhuriyetimiz On Beşinci Yaşında ve Gönül Sultanım diye
bir şarkı. (Şiirlerinden söz eder)
S: Bunu şey... Fikret Özgün Hoca besteledi değil mi? (74 Barış Harekatı Marşını)
C: Tabii iki taneyi. Birini o besteledi ödül aldıydık. Birini de lalanım, Jale Derviş
Hanım.
S: Bunu bize Öğretmen Kolejinde Fikret Özgün hoca öğretmişti... (74 Barış Harekatı
Marşını)
C: Vallahi? (Çok şaşırır) Onu bulursan bana da şey et. (Notalarını bulabilirsem,
ondan söz eder.) Çünkü Fikret Hoca da rahmetli oldu. Hatta bana uzun bir Kıbrıs
Destanı yaz dedi onu besteleyelim. Ömrü vefa etmedi, beraber müfettiştik bakanlıkta.
S: Bir dönem bize Öğretmen Koleji'ne gelmişti, müzik öğretmenimizdi.
C: Ben de Öğretmen Koleji'ne gittim, ama daha eskiden gittim. Bunu da severim ben
Gönül Sultanı'nı da beğenirim ben. (Şiirlerinden söz eder.) Azerice'ye çevrilenlerde
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güzel de, işte bulmam lazım. Bu ikisini çok severim. Türkün, Osmanlı'nın haşmeti
var kızım burda. Gerçekten, en son dizeleri oku göresin.
'Meydan tekmil türkündür,
Türkündür doğu batı.
Asırlar boyu sürdü,
Osmanlı saltanatı.'
Diye, yani o üç dört dizede o tablo çiziliyor.
S: Daha önce söz etmiştiniz yayına hazır olan "Kıbrıs Yemekleri" çalışmanız var
diye, ondan söz edebilir misiniz?
C: Evet yayına hazırdır da son bir revize etmem lazımdır. Revize etmeye de işte bir
türlü elimiz ... Çünkü devamlı çalışma var (araştırmalarından söz eder.).Mutfaktır
aslında 'Kıbrıs Türklerinde Beslenme' diye not düştüm başlığını ama daha
düşüneceğim. (taslak halindeki çalışmasını verir.)
S: Ama bunlar hemen hemen hazır! Aslında tamamen hazır görünüyor.
C: Hazırdır hazırdır da, bir revize edeyim diyorum. Bu günün şeyiyle yirmi sene
önce, belki daha fazla yazdığımda... Ne yazdım oraya bir şeyler var mı notlarımda?
Notlar aldım herhalde? Şamişi, evet evet yani muazzam bir eser olacak, düşünün
renkli fotoğraflar ister bu mecburen. Nedir ne değil mesela bir bahsedersiniza, (nasıl
pişirilir, malzemesi nedir) bunların resimleriyle...
S: Yemeklerle ilgili mi?
C: En az dört yüz, beş yüz sayfalık bir yapıt bu da... Ve ilginçtir unutulan birçok
yemek ve tatlılarımız var Kıbrıs'la ilgili.
S: Bu basılmaya hazır yani?
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C: Hazır, evet evet hazır. E bir sıra güdeyim dedim, yemek sırasına göre. E kaynak
kişilerim çok iyiydi, onnarın tarifleri. Reçel, otuz iki türlü macun Kıbrıs'a özgü.
S: Ben buna dokunmaya korkarım. (Yirmi sene önce yazıldığı için sayfalar sararmış,
dokununca yırtılacakmış gibi görünüyor.)
C: Şevket onu der bana tut da bilgisayara kaydedelim da bulunsun. Gösteririm yani
yaşlandıkta, artık ordadır derim bir şey olursak şiirler de orda. Başlı başına güzel bir
çalışmadır bu (Kıbrıs Mutfağı) aslında. E şimdi fast fud (fast food) çıktı. Bu klasik,
bunlardı insan sağlığına yarayan. Hiç beğenmediğimiz

o mercimek, bakla, böğrülce,

fasulya, o nohut ... 'Gene fasulya mı yeyceğiz?' derdik ya sağlık deposu onlar.
S: Zaten bu gün diyetisyenler de bu yiyecekleri tavsiye etmiyor mu?
C: Evet, evet onları tavsiye eder. Sonra eskiler fazla tüketmezdi Nilüfer Hanım.
Ekonomik yönden de imkan yoktu. Ve hazmı daha kolaydı diğer yeyeceklerin. Etin
hazmı biraz güç. Sonra et biliyorsun damar sertliği yapar, tansiyonu etkiler falan
tetikler yani sağlıklı yaşamın mutfağıdır bu. İnşallah bunu da bir kış gecesi uzun
oturur da bitiririm. Bahsetmende

yarar var 'Geleneksel

Kıbrıs Türk Mutfağı'

de.

Sanırım son başlık o olacak yayının ...

Birlikte Araştırma Yaptıkları Ş.Öznurla Yapılan Söyleşi:
S: Mahmut Beyle çalışmaya nasıl başladınız?
C: Mahmut Hoca'ynan çoktan beri tanışrdık ama samimiyetimiz iki bin dörtte
başladı. Ayağı kırıldıydı benda geçmiş olsuna gittim, o aralar hoca oturduğu için
çalışamazdı. Ukraynaya gidecekti, hoca dedi gel ortak bir bildiri hazırlaylım da
sunarık orda. Öyle bir vesile oldu yani, o zaman hocanın da Kıbrıs 'ta portfoyu çıkdı,
dedim ben yardımcı olurum sana tanıtmasında falan. Öyle bir samimiyet ve
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sıcaklığımız

başladı hocaynan.

Yoksa görüşürdük

yani ama o yurt dışındaki

toplantıdan sonra dostluğumuz daha da pekişdi.
S: Ukrayna'ya gittikten sonra mı?
C: Öyle, bir da yurt dışına çıkınca insan, daha bir gendine güvenir ve öyle bir
sıcaklığımız başladı hocaynan ve o günden bugüne başladık çalışmalara. Tabi kapılar
da açılınca bir sürü belge vardı benim elimde da, hocada da vardı. Öyle öyle başladık
çalışmalara ve bütünleştik.
S: Bir de BRT'de program yaptığınızdan söz etti. Program çekilmekteymiş, belgesel
niteliğinde bir yapımmış. BRT'de o yayınlanmaya başladı mı?
C: O, önümüzdeki haftalarda. Güneydeki mi, Makedonya'daki

program mı?

S: Güneyde çekmekte olduğunuz program.
C: Zanedersam kış sezonu başlayacak.
S: Adı nedir o programın?
C: 'İzler Silinmeden'

olacak. Belki BRT'de yayımlanmaz.

Biz onu ayrı bir kitap

olarak yayımlaycayık.
S: Uzun süredir Mahmut Bey'le çalışıyorsunuz, kişiliğini de tanıdınız. Bize Mahmut
Bey'i nasıl anlatırsınız?
C: Hoca, herkesnan çalışmaz. Bir da hatayı kabul etmez, yani çok disiplinlidir ve
bazı olaylara sinirlenir. Fakat dürüst adamdır ve istemez insanlar ona oyun çeksin ve
birda zor beyenir. Yani bir insanın hatası varsa ve yanlış yaparsa hoca ona söyler
düzeltsin. Ama bazen insanlar kırılabilir. Mesela ben hocayı tanıdığım için bana
birşey söylese bile ben bilirim hocayı diye ses çıkarmam. Ama başkasına söyleyinca
kırılabilir.
S: Söyledi zaten Şevket Bey cok nazımı çeker dedi.
C: Eski kuşaktan gelmedir, da bazi insanlar hataları kabul edemez. Mesela ben
konuşurum hocaynan yabanci dilde. Bazen bana, "Yanlış kullandın ha zamanı" der
düzeltir beni. Ama düzeltmezsa ya da hatayı söylemezsa bir insana, nasıl düzeltebilir
hatasını. Mükemmelci bir insandır, sert biri gibi görünür ama şakayı da bilir ve
benim hocada en sevdiğim şey, beraber çalıştığım için söylemem. Ama ben çok
kişiynan beraber çalıştım severim yani geçmişteki tecrübelerinden

yararlanayım.
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Ama Mahmut Hoca'nın disiplininde çalışan çok az insan var. Yani oturdumu bitirene
gadar o işi bırakmaz ve çok iyi konsantre olur.
S: Bir de bu kitapları basarken özellikle iki bin dörtten sonra, Ağıtlar ve Masallar
kitaplarını birlikte çıkardınız. Bu kitapları çıkarırken devletten veya başka bir yerden
maddi katkı aldınız mı?
C: Hiçbir yerden, kendi cebimizden.
S: Her kitaptan kaçar tane bastınız?
C; Biner baskı.
S: Bu yaptığınız araştırmaları eleştirenler de oluyor. Mahmut Bey biraz bahsettiydi
bunlardan bana, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
C: Tabi şimdi tepki duyar insanlar çünkü geçmişte yapılan, ben küçümsediğimden
söylemem ama ben çok iyi bilirim neyin yayımlanıp neyin yayımlanmadığını,

çok iyi

takip ederim. Geçmişte yapılan birçok hata özellikle iki bin üçte kapılar açıldıktan
sonra ve Annan Plan'ı
başladılar. Kıbrıs'taki

olduktan

sonra, Kıbrıs'ın

yapısını

çok iyi gözlemleye

kültür ve değerler yok olmaya başladı. Bizim yaptığımız

çalışmalarda geçmişte yapılanın birçoğunu yanlışları olduğu için sildi. Yani sildi
dediğim mesela, destan dediler ağıtlara. Ama destan başka ağıt başka. Mesela onlar
hep farklı bilinirdi, biz yayımladıktan

sonra doğrusunun

ne olduğunu

gösterdi.

Bundan tabi bir sürü kişi huylandı. Çünkü onun kitabı okunmaycak gibi düşünüp
tepki koydular. Bazısının hoşuna gitmedi beraber çalışmamız. Genç kuşaklar falan
sorar; neçin ayrı ayrı çalışmazsınız da beraber çalışırsınız. Bana da ayrı söylediler
hocaya da. Çekememezlik

da olabilir. Veya çoğu dedi, ' Bir çalışmadan

sonra

bunların pili bitecek.'
S; Peki, bu derleme çalışmalarına başladığınızda,

öncesinde bir hazırlığınız vardır

muhakkak, konuyu saptarken neler yaparsınız?
C: Daha önceden dediğim gibi. Daha önce iki bin dörde kadar ben ayrı çalıştım,
derleme yapardım.

Altay Sayıl Burağan'la

beraber

çıkardım ben, hocada

tabi

geçmişten yapardı derlemeleri. Sonradan bizim ekipin içine hoca da girdi. Güneye
Eralp Adanır girdi, şimdi biz gitmediğimiz

köylere başladık gidelim. Gittiğimiz

köylere en az üç dört defa giddik. Güney' de <leylim
oturur zaten Mutluyakalılar,

giderik onlaman gonuşuruk,
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bildiğimiz için da seçerik özellikle ve özellikle göç eden köyler veya bilmediğimiz
ne var, eksik neyi bıraktık veya işte düğünleri çalışırık. Farklı bölgelere giderik ki
farklı güzel düğünler anlatalım.
S:Güneyde mi bu gittiğiniz yerler?
C: Hem güneyde hem kuzeyde, mesela dün Türkmen köye gittik. Orda mesela
Bladanisyalılar oturur. Hem gittik bize eski köyü anlatsınlar hem da ordaki eski
yaşam nasıldır, eski düğünler, eski hayat nasıldı. Yani gittiğimizde hepsini herşeyi
sorarık ve bir daha gitmeyik. Derlemeye gidildiğinde bir daha gidilmez.
S: Daha sonra derlediklerinizi yazıya dökersiniz herhalde ve eksikleri tespit
edersiniz.
C: Zaten ben gelir gelmez kamerayı ve fotoğraf makinesindekileri aktarırım
bilgisayara ve dinlerim eksik ne var ne yok ve ondan sonra giderik. Zaten insanlarda
unutur anlatsın bazen ve der "Bunu anlatacaktım unuttum". İnsanlarımız sevimlidir
yanı.
S: İnsanlar çok zorluk çıkarmazlar herhalde size.
C: Evet hem samimi bir da kim olduğumuzu tanıtınca hoşlarına gider ve dürüsttür.
Yani insanlar daha bozulmadılar. Yaşlılar, ölünce onlar bitecek bu alem.
S: Peki bu dönemlerde yaşadığnız ilginç olaylar araştırmalarınız vardır muhakkak,
aklınızda kalan varsa, anlatabilir misiniz?
C: İlginç olay çok, yani konuşmayanlar, kabul etmeyenler var. Bazısının eşi izin
vermez, işte kimsiniz falan deyenner var ama genelde yüzde doksan dokuz pek
zorluknan karşılaşmayık, inasanlar samimidir. En çok üzüldüğümüz; mesela geçen
sene insanlara gittiğimiz zaman en az on kişi şikayet etti gitmeyik diye.
S: Tabi daha çok yaşlılardır değil mi araştırma için gittiğiniz kişiler?
C: Evet yani çok duygulanır insanlar. Biz duygulanırık öyle aramızda ayrı bir ilişki
olur özellikle üç dört defa gidinca ayrı bir ruh haline girer insan. Ölümünü da
gördükten sonra... Aile gibi oluruk.
S: Tabii bugün halk bilimi araştırması yapan kişiler eskiye göre daha çoktur. Eskiye
göre gazetelerde daha çok bu konularda yazılar çıkmaktadır. Eskiye göre toplumda
yeteri kadar değer veriliyor mu araştırma yapan kişilere?
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C: Vallahi bu gazetelerde ve radyolarda çıkan, özellikle alırlar kitabı ve içinden
okumaya çalışırlar intemetten. Her yapılanın kayıt altına alınması güzel birşey ama
hala daha insanlarda şu mantık vardır," Kıbrıs küçük bir adadır. Ben da Kıbrıslıyım,
neyini öğreneceğim okuyup bu kitapları."
S: Bu insanların günümüzde tanınmasında

televizyonun

da etkisi var değil mi?

Çünkü zaman zaman tv programlarına da çıktığınız oluyor?
C: Özellikle son yıllarda insanlar otuz sene birsürü yayın yaptı, gazeteye çıkınca,
televizyona
olmadan.

çıkınca, birden hoca parladı. Yani ona hayret eder insan, hiç haberi
Son 3-4 yılda hem yayın hem tv konusunda,

hoca çok daha yeni

keşfetmeye basladılar hocayı ve intemetin tüm dünyaya ulaşması önemli oldu. Örnek
vereyim, Süleyman Şevket'i biz haber yaptık ve baktık intemette 850 kişi o haberi
okudu, simdi sadece gazetede olsa çok az kişi bilecekti.
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11.6. Toplum İçindeki Yeri
11.6.1. Fiziki görünümü ve Karakter Yapısı
1 Mart 1934 yılında Limasol'da

doğan Mahmut

İslamoğlu, beş kardeşin

dördüncüsüdür. Henüz üç dört yaşlarındayken babasını kaybeder, babası
öldüğünde çok küçük olduğu için babasını hiç hatırlamaz. Annesinin onlara
hem anne, hem de baba olduğu o yıllarda maddi sıkıntıları olmasa da, babasız
çocuk büyütmenin çok zor olduğunun bilincinde annesine her zaman
minnettarlık duyar. İlkokul yaşı gelince Limasol İlkokulu'na başlar. İlkokulu
başarıyla tamamlayan İslamoğlu; o yıllarda ortaokula devam edebilmek için
yapılan "duhul imtihanına" girer. Sınavı geçip, ortaokula başlayabilmek için
hak kazanır. Orta birden de mezun olur. Okumayı çok istediği halde orta
ikiye devam edemez. Orta biri bitirince terzi yanına verilir. İslamoğlu'nun
kişiliğinin ne kadar güçlü ve yolundan onu hiç bir şeyin döndürmeyeceğini o
küçücük yaşta göstermiş olduğu azimden de anlayabiliriz. İki-üç yıl terzi
yanında çalıştıktan sonra, terzi yanından ayrılır. Okumaya kararlıdır.
Ortaokula başlayabilmek için çeşitli badirelerden yılmadan geçer ve
Larnaka'da paralı bir okul olan American Academy'e

sınavında başarı

gösterip kaydolur. Fakat bu arada iki-üç yıl kaybettiği için çok çalışıp o açığı
kapatmak zorundadır. Hiç yılmaz ve çok çalışarak bu açığı iki yılda kapatır
ve sınıf atlar. Bu arada Academy'deki hocalarının kendisine göstermiş
oldukları yakınlığı ve ilgiyi de hep hatırlamaktadır. Bu kişilik yapısı,
kişiliğinin yanı sıra çalışmalarına da yansımıştır. Açık tenli ve bir yetmiş
(l.70cm.) boylarında, kibar görünüşlü bir bey olan Mahmut İslamoğlu, biz
Kıbrıslıların deyişiyle, takımını üstünden eksik etmeyen kibar ve saygılı tam
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bir Kıbrıs beyefendisidir. Yaptığı bu çalışmalarıyla, Kıbrıs Türk toplumunun
geçmişine

ışık tutup, bunu gelecek kuşaklara

aktarmak

onu her zaman

gururlandırmaktadır.
II.6.2. Sosyal Hayatı
Ta gençlik yıllarından itibaren sosyal hayatı çok hareketli olmuştur. Edebiyat
öğretmenliğine

başladığı ilk yıllar toplumsal mücadelenin verildiği yıllardı.

Bu yıllarda Kıbrıs Türk toplumundaki
öğrencileri hocalarıyla

herkes seve seve mücahitti. Lise

birlikte gece askeri bölüklerde

nöbet tutup sabah

okullarına gidiyorlardı. Bu zor yıllarda hocalık ve mücahitliğinin yanı sıra,
bazı derneklerin kuruluşunda da yer almıştır. 1963 yılında iki toplum arasında
olayların başlamasıyla, Lefkoşa'nın Rum bölgesinde hocalık yaptığı 'English
School'dan

oradaki Türk öğrenciler ve Türk hocalarla ayrılmak zorunda

kalırlar. Orada okuyan Türk öğrencilerin açıkta kalmaması için, 1964 yılında
Lefkoşa'nın
tanesidir.

Türk bölgesindeki
Yani

şu

anda

İngiliz

eğitim

Okulu'nu

vermekte

olan

kuran üç kişiden
"Maarif

bir

Koleji'nin"

kurucularındandır.
II.6.3. Araştırmacı

Kişiliği

Araştırma yapmaya Ankara' da üniversitede eğitim gördüğü 1960 yıllarında
başlar. İlk araştırması mezuniyet tezidir. 1961 yılında hazırladığı mezuniyet
tezinin konusu; "Kıbrıs Ağzı" isimli çalışmasıdır. Bu çalışmasında "Kıbrıs
Ağzı'nı" fonotik, morfolojik ve sintaks yönüyle inceler. Üniversiteyi bitirip
Kıbrıs'a

döndükten

sonra, bu konulara ilgisi artarak devam eder. Kıbrıs

kültürünün, gelenek ve göreneklerimizin ne kadar zengin olduğunu, fakat bu
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konuda hiçbir yazılı araştırmanın

olmadığını

fark ederek araştırmalarına

böylece başlar.
11.6.4. Halk Bilimi Alanındaki

Çalışmaları

ve Yöntemleri

Halk Bilimi alanındaki çalışmalarını yıllardır sürdürmekte olan İslamoğlu,

günümüzde kaynak kişilerin gittikçe azalmakta olduğundan söz etmektedir.
Bu anlatıcı kişileri seçerken bu kişilerin genellikle çok okumamış, yazmamış
olmalarına; yani ağzı saf, duyarak öğrenen kişiler, yaşlılar olmasına, bilginin
birinci

ağızdan

olmasına

özen

göstermektedir.

Yapmış

olduğu

araştırmalarında kaynak kişilerle görüşürken, insan ilişkilerinin her zaman ön
planda olduğunu, onların gönüllerini hoş tutmaya çalıştığını, araştırmaya
gittiği yere birden fazla gittiğini, gittiği yerde çok soru sorduğunu, bilgili
başka kişiler varsa öğrenip onlarla da görüştüğünü anlatmaktadır. 23 Nisan
2003 yılında Kıbrıs'ta sınır kapılarının açılmasından sonra Rum tarafında da
Rumlarla görüşüp derlemeler yapmaktadır. Görüşmeye gittiği bu insanlarla
diyaloğu ilerletmek için Rumca mani yazıp onlara okuduğunu anlatmaktadır.
11.7. Aldığı Ödüller
11.7.1.Yurt İçi
Kıbrıs'ta kurulmuş bir vakıf olan, "Necati Özkan Vakfı" tarafından kültür ve
sanat alanında verilmekte olan ödüllerden iki kez almıştır. Bu ödüllerin
isimleri şöyle;
i) 2002-2003 Necati Özkan Vakfı,
Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri
"Kıbrıs Türk Kültürüne Hizmet" - Özel Ödülü
ii) 2006-2007 Necati Özkan Vakfı
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Bilim-Kültür-Sanat

Başarı Ödülleri

5 Mart 2008 - "Başarı Ödülü"
iii)

Müzik

öğretmeni

İslamoğlu'nun

Sn.

Jale

Derviş'in

bestelediği,

Sn.

Mahmut

sözlerini yazdığı; "1974 Barış Harekatı Marşı", o yıllarda

düzenlenen bir yarışmada Eğitim Bakanlığı'nca övgüye layık görüldü.
iv) Müzik

öğretmeni

ve müzik müfettişi

Sn. Fikret Özgün tarafından

bestelenip, Sn. Mahmut İslamoğlu'nun sözlerini yazdığı; "20 Temmuz Barış
Harekatı Destanı",

5.5.1984 tarihinde Eğitim Bakanlığı 'nm düzenlediği bir

yarışmada 3. olmuştur.
11.7.2.Yurt Dışı
i) 2006 yılında "Azerbaycan Fahri Doktorası" ödülünü aldı.
11.8. Katılmış Olduğu Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler; Konferans,
Paneller ve Sempozyumlar.
11.8.1. Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler:
Sayın

İslamoğlu

Dünyası'ndan,

bugüne

kadar

Kıbrıs

ve

Türkiye

Uluslararası

birçok

ülkede

yapılan

dışında;

Türk

çeşitli toplantılardan

davetler almış ve bunların büyük bir bölümüne katılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ni

temsilen

katılmış

olduğu

bu

bilimsel

toplantılarda,

konferanslarda ve panellerde çeşitli bildiriler sunmuştur. Katılmış olduğu bazı
toplantılarda
tercümanlık

ise İngilizceden

- Türkçeye

veya Türkçeden

- İngilizceye

da yapmıştır. Aşağıda katılmış olduğu toplantılar ve sunmuş

olduğu bildiriler yer almaktadır.
Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler
1) II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Bursa-1981.
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"Kıbrıs El Sanatlarından Örnekler ve Konuk Ağırlama"
2) Türk Mutfağı Sempozyumu, Ankara, 31 Ekim-1 Kasım 1981.
"Kıbrıs Türk Mutfağı ve Etkileri"
3) I.Ulusal Genetik Sempozyumu, Ankara, 3-5 Aralık 1981.
"Kıbrıs

Türklerinin

Kökeni,

Kan

Grupları,

Komşuları

ile

Kan

Benzerlikleri"
4) I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1983.
"Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı'nın

Rum Halk Edebiyatı Üzerindeki

Etkileri"
5) Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler Sempozyumu, Konya
26-28 Ekim 1984.
"Dipkarpaz Rum Folklorunda Türk Folklor Unsurları"
6) II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1985.
"Kıbrıslı İki Ozandan Taşlama Örnekleri"
7) III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Ankara- 1987.
"Kıbrıs Türklerinde Çeyiz Yazma Geleneği"
8) III. Uluslararası

Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs

1987.
"Kıbrıs Türk Atasözlerinin Kerkük ve Kosova'daki Varyantları"
9) IV. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 11-13 Mayıs
1989.
"Eski ve Yeni Kıbrıs Destanlarında Örnekler"
1 O) I.Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültür Sempozyumu,
Adana, 21-23 Kasım 1990.
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"Kıbrıslı Rum A.şıklar ve Rum Halk Edebiyatına Katkıları"
11) IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi.
"Kıbrıs'ta Eski Ramazanlar - Bayramlar"
12) IL Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi, Konya,
19-21 Ekim 1992.
"Kıbrıs Türk Mutfağında Harup"
13) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun düzenlediği etkinlikte
okundu, Ankara 25-29 Eylül 1993.
"Kıbrıs Rurnca'sında Türkçe Sözcükler"
14) İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, 1-7
Temmuz 1993.
"Kıbrıs'ta Türk- İslam Yatırlara ve Bunlara İlişkin Efsaneler"
15) HAS-DER II. Halkbilimi Sempozyumu, Lefkoşa, 16 Kasım 1993.
"Kerkük- Kıbrıs Kosova'dan Bilmece ve Tekerlemeler"
16) V.Milletlerarası Yemek Kongresi, İstanbul, 1-3 Eylül 1994.
"Rum-Yunan Mutfaklarında Türk Mutfak Ürünleri"
17) VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I.Uluslararası Türk
Dünyası Kültür Kurultayı, Kırıkkale, 9-11 Haziran 1995.
"Kıbrıs Türklerinde

Eskiden Günümüze Nevruz veya Mart Dokuzu

Etkinlikleri"
18) V .Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara 1997.
"Kıbrıs Türklerinde Yıkanma Geleneği ve Tarihi Türk Hamamları"
19) I.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
-Gazi Mağusa, 20-23 Kasım 1996.
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"Turkish Cypriot Folklore, An Individuals Perspctive"
20) I.Kıbrıs Türk Mutfağı-El Sanatları Kolekyumu, Gazi Mağusa, 21-22
Mayıs 1998.
"Kıbrıs Türk Mutfağına Özgü Özellikler ve Unutulan Mutfak Ürünleri"
11.8.2. Katıldığı Konferans,

Panel ve Sempozyumlar

1) Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı 'nm Lefkoşa - Atatürk
Kültür Merkezi'nde düzenlemiş olduğu Halk Kültürü Konferansları ve
Panel'de, 'Kıbrıs Türk Kültürü ve Turizm' konusunda konuşma.
2) Alparslan Türkeş Vakfı'nın 28 Mart 1998 tarihinde, Türkeş'in
l.Yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlediği Panel'de konuşma.
3) KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın davetlisi olarak 10 Kasım
1998 tarihinde İstanbul 'da Kültür Sarayı'nda Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı
Konulu konferans.
4) Gaspıralı
'Gaspıralı

İsmail

Bey

anısına

Kırım'da

İsmail Bey ve Dr. Fazıl Küçük'

düzenlenen

sempozyuma,

başlıklı tebliğ ile katılım.

Mayıs 2001, Simferepol (Akmescit) Kırım.
5) Elazığ Valiliği'nin

düzenlemiş olduğu 8.Hazar Şiir Akşamları'na

kendi

şiirleri ile katılım. 27-28 Eylül 2001, Elazığ.
6) Elazığ Valiliği'nin

27-28 Eylül 2002 tarihinde düzenlediği 9.Hazar Şiir

Akşamları'na kendi eserleriyle katılım.
7) II.

Uluslarası

Balkan

Türkoloji

Sempozyumu'na,

'Rum-Yunan

Kültürlerinde Türk Kültür Etkileri' başlıklı bildiri ile katılım. 3-6 Aralık
2002, Mostar-Bosna Hersek
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8) Bayburt Belediyesi'nin

düzenlediği 9.Uluslararası

Dede Korkut Kültür

Sanat Şölenlerine katılarak, kendi şiirlerini sundu. 14-20 Temmuz 2003,
Bayburt.
9)

III. Uluslararası Balkan Türkoloji Sempozyumu'na,

'Osmanlı Kıbrısı'nda

Devrimler Öncesi Latin Harfleri' başlıklı bildiri ile katılma. 8- 12 Eylül
2003, Kotor-Karadağ Cumhuriyeti.
1 O) Marmara

Üniversitesi

Türkiye

Araştırma

ve Uygulama

Merkezince

düzenlenen 'Türk Kültüründe Meyve' konulu sempozyuma 'Kıbrıs Türk
Mutfağında Harup' başlıklı tebliğ ile katılma. 7-8 Nisan 2004, İstanbul.
11) Azerbaycan'ın

Bakü kentinde düzenlenen XI. Uluslararası Hazar Şiir

Akşamlarına, 'Hazar' başlıklı şiiriyle katılım. 10 Nisan 2004, Bakü.
12) 'Makro Cepenkov' Folklor Enstitüsü'nün
Folkloru

Sempozyumu'na

'Turkish

düzenlemiş olduğu 15.Balkan

Cypriot Dress'

başlıklı İngilizce

bildiri ile katılım. 28-29 Ekim 2004, Sturga-Makedonya.
13) Kıbrıs Türk Edebiyatında Özgürlük Şiirleri ve Bu Şiirlerdeki Toplumsal
Motifler, X.KIBATEK Uluslararası Edebiyat Sempozyumu, 11-16 Mayıs
2005, Kiev-Ukrayna. (Şevket Öznur'la birlikte)
14) Kıbrıs Türk ve Rum Masallarının Ortak Benzerlikleri, XI. KIBATEK
YDÜ

Uluslararası

Edebiyat

Şöleni,

23-28

Ekim

2005,

Lefkoşa.

(Ş.Öznur'la birlikte.)
15) Çapuras'ın Ağıtları Işığında O Dönemin Sosyal Yaşamı, Lefke Avrupa
Üniversitesi VII. Edebiyat Buluşması, Nisan 2006. (Ş.Öznur'la birlikte)
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16) Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarında
İncelenmesi,

XII.

KIBTEK

Fatma Hanım Ağıtlarının

Uluslararası

Edebiyat

Şöleni,

2006,

Azarbeycan. (Ş.Öznur'la birlikte)
17) Kıbrıs Türk ve Rum Masallarında Dirimmo Masalı, Halkbilimi Dergisi
sayı 52. (Ş.Öznur'la birlikte)
18) İhtiyarlık

Üzerine

Rumca

Bir Ağıt,

Halkbilimi

Dergisi

sayı

54.

(Ş.Öznur'la birlikte)
19) Kıbrıs Rum Halk Ozanı Çapuras'ın

1891 tarihli Abla (Ağa) Başlıklı

Ağıtı. Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu, 16.Uluslararası Hıdırellez
Festivali ve bu çerçevede 12.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 48 Mayıs 2007, Makedonya. (Ş.Öznur'la birlikte)
20) Kıbrıs Rumcasında "A" Harfli Bir Kısım Türkçe Sözcükler. İCANAS 38.
10-15 Kasım, Ankara. (Ş.Öznur'la birlikte)
21) Kıbrıs

Türk ve Rum Ağızlarında

Benzerlikler

(Deyimler-Deyişler).

Kıbrıs Türk Kültürü, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi ile Balkan
Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 'IV. Uluslararası Güney Doğu Avrupa
Türkoloji

Sempozyumu'.

2-9

Aralık

2007, Hırvatistan.

(Ş.Öznur'la

birlikte)
22) Avukat

Süleyman

Araştırmaları

Şevket

Kurumu,

İçin

Yazılan

17.Uluslararası

Ağıtlar.

Hıdırellez

Türkiye

Folklor

Festivali

ve

bu

çerçevede 13.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 9-16 Mayıs 2008,
Makedonya. (Ş.Öznur'la birlikte)
23) Bayrak

Radyo

Televizyonu

ile

programlarında konuşma ve tartışma.

First

FM

Radyosunun

çeşitli
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II.8.3. Katılmış Olduğu Önemli Toplantılar
1) IL Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı,
23-26 Mart 1994, Ankara.
2) III. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı,
30 Eylül-2 Ekim 1995, İzmir.
3) IV. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı,
23-26 Mart 1996, Ankara.
4) V.Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı,
1997, İstanbul.
5) Türkçe'nin Resmi Dil İlan Edilişinin 720. Yılı Törenleri, 13-14 Mayıs
1997, Karaman.
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III. BÖLÜM: ESERLERİ
111.1. Şiir Çalışmaları
Yazmış

olduğu

yayınlanmıştır.

şiirlerinin

bir kısmı zaman zaman

Bir kısım şiirleri de Azerice'ye

bazı gazete ve dergilerde

çevrilmiştir.

Şiirlerinin arasında

kahramanlık şiirleri de yer alır. Şiirlerinin bir kısmı marş olarak Sn. Fikret Özgün ve
Sn. Jale Derviş tarafından bestelenip ödül almıştır. Marşa örnek olarak; "74 Barış
Harekatı

Marşı",

"Cumhuriyetimiz

kahramanlık

şiirlerine

ise "Osmanlı

15. Yaşında" ve "İhtiyarlık"

Saltanatı"

isimli şiirini,

şiirlerini de verebiliriz. "İhtiyarlık"

şiiri Kıbrıs'ın yerel gazetelerinden Halkın Sesi'nde yayınlanmıştır. Yine Türkiye'nin
Elazığ ilinde yayımlanmakta olan, Güldestesi isimli Edebiyat dergisinin, Eylül 2001,
17.sayısında da, İslamoğlu'nun katılmış olduğu '8.Hazar Şiir Akşamları' etkinliğinde
kendisinin yazmış olduğu 'Mevlanam'

ve 'Osmanlı Saltanatı' isimli şiirlerine yer

verilmiştir. '8.Hazar Şiir Akşamları' etkinliği, Elazığ Valiliği tarafından, 27-28 Eylül
2001 yılında Elazığ'da yapılmıştır. Mevlanam isimli şiiri, 'Güldestesi-Eylül
Elazığ'

isimli edebiyat dergisinin

17.sayısının,

74.sayfasında

2001,

yayınlanmıştır.

Bu

dergide, 8.Hazar Şiir Akşamları'na katılan sanatçıların özgeçmişleriyle, eserlerinden
kısa örnekler verilmiştir.
Mevlanam
Yedi kat deryayı aştım da geldim
Mevlanam aşkınla coştum da geldim
İlahi iksirden içtim de geldim.

Ham gelenler sana pişer Mevlanam
Günahları tümden düşer Mevlanam

- 75 -

Aralık ayının tam onüçünde
Semazenler döner huşu içinde
Şöhretin bilinir "Çin-i Maçin'de"

Ham gelenler sana pişer Mevlanam
Günahları tümden düşer Mevlanam

"Enel Hakk" sırrını bildim de geldim
Hallac-ı Mansur'la öldüm de geldim
Konya' da ben seni buldum da geldim

Ham geldim kapında piştim Mevlanam
İlahi şerbeti içtim Mevlanam
111.2. Taşlama Çalışmaları

Yine kendisinin yazmış olduğu taşlamaları da bulunan Sn. Mahmut İslamoğlu,
yazmış olduğu taşlamalarında Aşık İslami takma adını kullanmıştır. Bugüne kadar
yazmış olduğu taşlama ve şiirlerini bir kitap halinde yayınlamamıştır. Taşlamalarının
bir kısmını, 'Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı' isimli kitabında 'Aşık İslami' takma
adıyla yayınlamıştır. Bundan başka, Sn. Suna Atun, 'Kıbrıs Türk Hiciv Şiiri
Antolojisi (1834-2004)'

isimli kitabında da İslamoğlu'nun taşlamalarına yer

vermiştir. Taşlamaları da zaman zaman Kıbrıs'ta

çıkan yerel gazetelerde

yayınlanmıştır. Taşlamalarının konusu genellikle yaşadığı ve kendi üzerinde iz
bırakan bir takım olaylar, ülkenin bazı dönemlerde yaşadığı ve toplumu derinden
etkileyen bir takım sosyal, politik içerikli, çarpık düzenini eleştiren konular olmuştur.
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Bunların birkaç tanesinden söz edecek olursak;

harpten sonra çar çur edilen

milyarlık servet; nüfusu çok az bir ülke olan K.K.T.C'de çok fazla siyasi parti
olması; pahalılık ve bunlar gibi birçok konuları taşlamalarında işlemiştir. Örnek
verecek olursak da; ülkede torpilin son derece etkili olduğundan, eğitim ve beceriye
önem verilmediğinden, dengesiz ve haksız servet politikasını aşağıdaki taşlamasında
dile getiriyor. (Kaynak: Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı-M. İslamoğlu, S.40.41.42.
Kaynak: Kıbrıs Türk Şiir Antolojisi (1834-2004)-Suna Atun, S.293-308)
TORPİL
Beceri, liyakat, tahsil zillettir
Ortadan mezunsan bir meziyettir
Yeter ki sağlamca bir torpil çektir.

Çıkarsın yükseğe bakan olursun
Çatlasın düşmanlar hakan olursun

Bisiklet alınmaz, motosiklet hiç
Beyin villası var, seninki kerpiç
Onlar viski içer var sen de su iç

Becer sen de beyim bakan oluver
İstersen ülkede hakan oluver.
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Üzülme "talihim yoktur" diyerek
Gece gündüz ah-ı figan ederek
Zengin olmak kolay rüşvet yiyerek

Becer de a beyim zengin oluver
Avrupa' dan getir sen de bir "Rover"

Birkaç ay arayla bakan değişir
Yarış başlar vatandaşlar boğuşur
Arsızın alası başa üşüşür

Vatandaş seyreder bu hale güler
Kimisi Tanrıdan sabırlar diler.

On yıldır vatandaş sustu dayandı
Nihayet ufukta bir ışık yandı
Çözüm olur diye çoğu huylandı

Kalmayacak çünkü makam parası
Ne saltanat ne Alman arabası. ..
Aşık İslami takma adıyla, işten anlamayan beceriksiz turizmcilerin elinde atıl kalıp
heba olan birçok turistik tesis için yetkilileri şu taşlamasıyla uyarır. (Kaynak: Kıbrıs
Türk Kültür ve Sanatı-Mahmut İslamoğlu, s.42)
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Sayende turistin kökü kazıldı
Turizm gömüldü, taşı yazıldı
Otel damlarına baykuş dizildi

Turizimci değil sen bir turistsin
Dilerim tanrıdan boynuzun bitsin.

111.3. Rumca Mani Çalışmaları
Kıbrıs'ta sınır kapılarının açıldığı 2003 yılından itibaren Rum tarafında da derleme
çalışmalarını sürdüren İslamoğlu, son olarak Rumca maniler de yazmaya başlamıştır.
Bu Rumca manilere örnek verecek olursak, şöyle;
Gamni bolli griyatha
Brebi na şebasdumen
Ce ya namen griyosume
Essomaz na hosdume
Türkçesi;
Çok soğuk olmaktadır
Örtünmemiz gerekir
Ve de üşümememiz için
Evimizde kalmalıyız

111.4. Halkbilimi Çalışmaları
111.4.1. Tekerlemeler: Derlemiş

olduğu

tekerlemeleri

karışık

kitaplarında bulabiliriz. Kendisinin derlemiş olduğu bazı
başında ve son olarak da "Karşılaştırmalı
isimli kitabında tekerlemelere yer vermiştir.

Kıbrıs Türk ve Rum
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Örnek;
Vahdın birinde,
Zamanın ikiside
İn cin top oynarken,
Guş uşmaz kervan geşmez
Bir yerde bir padişah ile garısı
Ve üş gızı yaşarmış. ("Karşılaştırmalı

Kıbrıs Türk ve Rum Masalları" kitabı,

s.208)

111.4.2. Maniler: "Kıbrıs Türk Folkloru" kitaplarının, l.Baskı ve 2.
Baskısında derlediği manilerine yer vermiştir.
111.4.3. Masallar: "Kıbrıs Türk Folkloru" kitaplarının, l.Baskı ve 2.
Baskısında; "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı"; "Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum
Masalları" kitaplarında derlediği masallara yer vermiştir.
111.4.4. Efsaneler: "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı" kitabında da derlediği
efsanelere yer vermiştir.
111.4.5. Atasözleri: "Kıbrıs Türk Folkloru" kitaplarının, I.Baskı ve 2.
Baskısında ve "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı" kitaplarında derlediği atasözlerini
yayınlamıştır.
111.4.6. Türküler: "Kıbrıs Türk Folkloru" kitaplarının, I.Baskı ve 2.
Baskısında ve "Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları" isimli kitabında da türkülere yer
vermiştir.
111.4.7. Destanlar: "Kıbrıs Türk Folkloru" kitaplarının, I.Baskı ve 2.
Baskısında ve "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı" kitaplarında derlediği destanlarını
yayınlamıştır.
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III.4.8.

Ağıtlar: "Kıbrıs

Türk Kültür

ve Sanatı"

ve "Ağıtlar"

isimli

kitaplarında derlediği ağıtları yayınlamıştır.
IU.4.9.

Ninniler: "Kıbrıs

Türk Folkloru"

kitaplarının,

l.Baskı

ve 2.

Baskısında derlediği ninnilerini yayınlamıştır.

IH.5.

Ortaya

Koyduğu

Çalışmaların

Halk

Bilimindeki

Yeri

ve

Değerlendirilmesi
Kıbrıs'ta,

Halk Bilimi alanındaki ilk çalışmaları Mahmut İslamoğlu başlatmıştır.

1960'lı yıllarda üniversiteden mezun olurken yazmış olduğu "Kıbrıs Ağzı" isimli tezi
bu konuda yazılı olarak yayımlanan ilk kaynaktır.

111.6. Bibliyografyası
IU.6.1. Yayımlanmış Eserleri
Kitapları
1- Kıbrıs Türk Folkloru (1. Baskı)- 1969 Nisan IM. İslamoğlu
2- Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları - 1979 Lefkoşa: I Yılmaz Taner
M. İslamoglu
3- Kıbrıs Çocuk Oyunları- 1979 / M. İslamoğlu
4- Ülkemiz ve Kültürümüz - 1984 I M. İslamoğlu
5- Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı
Arştırma-İnceleme Yazıları Tebliğler - 1994 IM. İslamoğlu
6- Kıbrıs Türk Folkloru- Genişletilmiş 2. Baskı 2004 Kasım IM. İslamoğlu
7- Kıbrıs Rum Halk Edebiyatında Türkler İçin Yakılan
Ağıtlar - 2006 Mart IM. İslamoğlu - Ş. Öznur
8- Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları - 2007 I M.İslamoğlu - Ş.
Öznur
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9- Kıbrıs Ağzı - Mezuniyet Tezi- 1960 I Mıİslamoğlu
Bunlara ilave olarak 2007 yılında basılan editörleri Prof. Dr. Nihat Öztoprak
ve Doç. Dr. Bayram Ali Kaya olan "Suya Düşen Sancak (Kıbrıs Türk Kültürü
Üzerine İncelemeler" isimli kitapta; Mahmut İslamoğlurı'un

araştırmalarına

"Kıbrıs Türk Folkloru" başlığıyla 244.s.-295.s'ya kadar yer verilmiştir.

111.6.2. Projeleri
Bütün bu yayınladığı kitapları, sunmuş olduğu tebliğlerinden başka bir de
yayına hazır durumda iki derlemesi bulunmaktadır.

Bir de bunlara ilave

olarak kendisinin yazmış olduğu şiirlerini ve taşlamalarını

da ekleyebiliriz.

Yayına hazır iki derlemesi şunlardır:
1- Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri
2- Geleneksel Türk Mutfağı
Güney Kıbrıs 'taki bütün Türk mal varlıklarıyla ilgili bir belgesel çalışması da
hala devam etmektedir.
Mahmut

Bu çalışmayı

dört kişi birlikte yapmaktadırlar.

İslamoğlu, Şevket Öznur, Eralp Adanır ve Altay Burağan. Bu

çalışmayı hem belgesel, hem de kitap olarak yayınlamayı düşünmektedirler.

III. 7. Çeşitli Dergi ve Gazetelerde Kendi Hakkında Çıkan Yazılar
•

Kuzey Kıbrıs Haber - 17 Haziran 2008
"Her yıl geleneksek olarak bilim-kültür-sanat
Özkan

Vakfı'nın,

bu yıl 7 önceki

başarı ödülleri dağıtan Necati

akşam

düzenlenen

törenle

verildi.

"Kıbrıs Türk kültürü alanında özgün çalışamalar yapmaları, eser vermeleri,
ulusal ve uluslararası
toplumun

bu

çalışmalarından
İslamoğlu,
Gökçeoğlu

kongre ve konferanslarda

alandaki

eksikliğinin

giderilmesi

bildiriler

sunmaları

açısından

ve

fedakarca

dolayı ödüle layık görülen isimler, Harid Fedai, Mahmut

Bener

Hakkı

Hakeri,
ve

Mehmet

Ertuğ,

Oğuz

Ali Nesim,

Mustafa

Yorgancıoğlu.
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Necati Özkan Vakfı'nın "Kıbrıs Türk Kültürüne Hizmet Özel Ödülleri"nin
dağıtıldığı tören, dün gece Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer aldı."
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IV. BÖLÜM: ESERLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ
IV.1. Basım Yılma Göre Eserlerinin Değerlendirilmesi
KİTABIN ADI: KIBRIS TÜRK FOLKLORU
YAZAN: MAHMUT İSLA.MOGLU
BASIM YILI: NİSAN, 1969
BASILDIGI YER: HALKIN SESİ MATBAASI, KIBRIS
Kitabın kapağının üst kısmında kitabın adı, hemen altında yazarının adı yer alır.
Kitap yetmiş bir sayfadır. İlk sayfanın sağ alt kısmında kitabın adı, yazarın adı ve
yazarın o yıllarda öğretmenlik yaptığı okul olan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, basım
yılı olarak da Nisan 1969 yazmaktadır.

Önsöz sayfasında;

araştırmacı

Mahmut

İslamoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun yaşantısının çeşitli yönlerini anlatan bu kitabı
hazırlarken

yaşanan zorlukların

yanında, yardımlarını

esirgemeyen

destek olan

kişilere de teşekkür ediyor. Kıbrıs kültürüne koymuş olduğu katkıdan dolayı da
mutluluğunu dile getiriyor. Bir sonraki sayfadaki "İçindekiler" bölümünü ise şöyle
sıralıyor;
"İçindekiler"
Türklerin Kıbrıs'ı zaptı ve adanın Türkler tarafından iskan edilmesi.
Kıyafetler.
Mücevherler.
Düğünler.
Doğumla ilgili adetlerimiz.
Ninniler.
Okula başlama töreni.
Sünnet törenleri.
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Eski ramazanlar.
Bayram törenleri.
Hac törenleri.
Maniler.
Türküler.
Destanlar.
Masallar.
Batıl inanışlar.
Yağmur duası.
Halk ilaçları.
Ölümlerle ilgili adetlerimiz.
Atasözleri.
Bu sayfanın alt kısmında, "Metinler

Kıbrıs Türkçesiyle

verilmiştir."

almakta, kapak düzeninin Salih Oral tarafından yapılıp, Halkın Sesi
dizilip basıldığı yazmaktadır. Kitap yetmiş bir sayfaclır.
TÜRKLERİN

KIBRIS'I ZAPTI VE ADANIN TÜRKLER

İSKAN EDİLMESİ

(s.2-4)

2. sayfadan, 4. sayfaya kadar "TÜRKLERİN
TÜRKLER

TARAFIND

TARAFINDAN

KIBRIS.'! ZAPTI VE

İSKAN EDİLMESİ".

sırasıyla adanın zaptının nedenleri, adanın nasıl
bu insanların nerelere yerleştirildiği,
tarihleriyle ele alınıp yazılmıştır.

adanın

Mahmut
vu.u, ..uıa;ı,

İslamoğlu

Anadolu' dan
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KIYAFETLER (s.6-12)
'KIY AFETLER' bölümü 6. sayfadan başlar. 'KIY AFETLER' bölümü, kendi içinde
yazar tarafından şu bölümlere ayrılır;
•

Çarşaflar; sıradan yatak çarşafı gibi dikişsiz, beldeki kuşağın içine sokulurdu.

•

Humayın Çarşaf; belden uçkurlu olup sıkılırdı.

•

Sadakor Çarşaf; Bursa ipeklisinden olup çarşaf modeli değişmişti. Etek ve
pelerin olarak iki parçadan oluşurlardı ve yazda giyilirlerdi.

•

Satantiyon Çarşaf; ipekli ve dantelli kumaşlardan

dikilirdi yazda giyilirdi.

Etek kısmı bol, kloş veya kuyruklu olabilirdi. Baş kısmı başın arkasından
bağlanırdı.
•

Kazmir Çarşaf: modeli üsttekilerin aynısı idi. Aralarındaki fark, kumaşları
kazmirdi ve kışta giyilirdi.

•

Peçeler; iki kattan oluşurdu. O zamanlar hasırlı peçeler meşhurdu, delikli
olanların her ikisini de indirmek gerekirdi.

•

Pelerinler;

siyah kadifeden

olup, içerisine

de al atlas dikilirdi.

Kışta

kullanılırdı.
•

Kürk; pelerin üzerine giyilip gerdanda iğnelenirdi. Samur ve tilki kürkleri
yaygın olarak kullanılırdı.

•

Hırka; genç hanımlar kışın belden aşağıya olacak şekilde, yaşlılar ise boydan
kaplama olarak kullanırlardı.

•

Elbise

ve Elbiselikler;

evdeki

ismindeki kumaştan dikilirdi.

tezgahlarda

dokunan,

genellikle

"İdare"
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•

Model; yaşlıların elbise yakaları bir parmak, gençlerin daha geniş olurdu.
Kollar patentli, etekler bol ve uzundu. Kadife elbiseler ağır misafirlikte
giyilirdi.

•

Etekler; elbisenin altından beyaz veya renkli poplin kumaştan üzerine· dantel
dikilerek giyilirdi.

•

Kilotlar; tezgahta dokunan pamuklu bezden dikilirdi.

•

Çoraplar; elde dört iğne ile işlenirdi.

•

Ayakkabılar; eskiden hanımlar 'Galloş' denen ayakkabılar, gençler 'İskarpin'
denen,

•

üzeri deriden güllü, alçak ökçeli ayakkabılar giyerlerdi.

Donlar; uzun dantelli ve sayvanlıydılar. Üzerlerine yanları yırtmaçlı

vıuı.:>vıvı

giyilirdi.
•

Baş Tuvaletleri; genç bayanlar arkada tek bir saç örgüsü yaparlardı.
davetlerde dik topuz yapılırdı. Yaşlılar ise başlarına yemeni bağlardı.
ve İstanbul yemenileri çok kullanılırdı.

•

Namazlıklar; namazda ve mevlitlerde kullanılan başörtüleriydi.

•

Erkek Kıyafetleri; eskiden şehirliler çakşır ve üzerine yelek
Ayakkabı olarak mes ve üzerinden arkası basık pabuç giyerlerdi. Daha
da ayakkabı giyilmeye başlandı. Bu kıyafetler Sultan Mahmut' a kadar
etmiş, daha sonraki yıllarda ise zamana göre daha modem elbiseler
yerini almış.

MÜCEVHERLER (s.13)
Eski hanımlarımız ister köyde olsun, ister kentte mücevhere çok önem
Hemen hemen her kadının ekonomik durumuna göre mücevheri vardı
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geldiğinde de bunları takardı. Toplumumuzda

aile yadigarı mücevherler bunun en

güzel örneğidir. Köylü hanımların takıları altından olurdu. Zengin köylü hanımların
gerdanlarındaki

altınların sıralanışı belli bir usule göre olur, önce 'Mahmudiye'

altını, sonra sandıklı altınlar, onun yanında

urubiyeler

olurdu. Bendoları

altın

kösteklere asarlardı. Küpe olarak da ya altın lira, ya urubiye veya elmas küpeler
takılırdı.

Bilezikler

yüzüklerdi.

ise 'Burma'

Zengin

hanımlar

bileziklerdi.
ise değeri

Yüzükler

çok olan

elmas, inci veya mekik
kıymetli

taşlar

kullanırdı.

Boyunlarına taktıkları gerdanlıkların üzeri kıymetli taşlarla süslü olur veya ya on iki
ya da yirmi dört sıra inci takarlardı. Küpe olarak elmas veya pırlanta, göğüslerine ise
yakut veya zümrütten broşlar takarlardı. Tek taşlı veya çok taşlı elmas, yakut,
pırlanta yüzükler kullanırlar; bilezikler de elmas olurdu. Esnaf hanımları da gerdanlık
olarak

pantatif

takarlardı.

Bunlardan

başka

gelinlere

ailelerin

taktıkları

mücevherlerden ve düğün takılarından da söz eder.

DÜGÜNLER (s.14-25)
'DÜÖÜNLER'

başlığı altında İslamoğlu,

Kıbrıs'ta

daha çok köylerde ve

kasabalardaki nikah ve düğünler üzerinde duracaktır. Evlenme yaşı gelip kız arayan
oğlan tarafına, bazı kişiler aracılık edip kız tavsiye ederler ve kız görmeye gidilirdi.
Tabii görücülüğe oğlan tarafından kadınlar gider. Buna da'Görücülük' denirdi. Kız
tarafı da görücülükten sonra oğlan tarafını uygun bulursa 'Böyük dünürcülüg'
yapılır, bu dünürcülükte konuşmalar arasında manzum söyleşiler de yer alırdı. Buna
örnek, oğlan tarafından bir hanım, kızın annesine şunları söylerdi;
Uzun uzun gozlar
Yeter oldu sözler
İşde geldig bizler

--------------------------=-==._cı;,!i<UW0ff'S7T.GTJC:TIFD2x.·c·•~·
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Ne dersiniz sizler? (s.14)
Söz kesilince de 'Ağırlık'(düğünden

önce kıza verilen para) ve 'Nikah'(boşanma

halinde kıza nafaka ile verilen para) tarafların şerefleriyle mütenasip bir miktar
olurdu. Nikah hazırlıkları yapılırken oğlan kıza, kız da oğlana hediyeler gönderirdi.
Oğlan kız için genellikle şu hediyeleri alırdı; eldiven, elbiselik, çarşaflık kumaş,
peçe, şemsiye, iç çamaşırları, ayakkabı, çeşitli kokular, sürmedenlik, kına, mendil,
çeşitli yemişler ve kırmızı mantinle bağlı nişan yüzüğü. Kızın oğlan için aldığı
hediyeler ise; nişan yüzüğü, çeşitli giyim eşyası, traş takımı, köstekli saat, tütün
tabakası, saat ve para kesesi. Oğlanın anne ve babasına da hediyeler

alınırdı.

DÜGÜNLER' bölümünü yazar kendi içinde şu bölümlere ayırıyor:
Nikah Töreni: (s.15)
Önceden kararlaştırılan

bir günde, öğleden bir saat kadar önce imam ve iki şahit

kızın evine gelir, kapı arkasındaki kıza imam iki şahidin önünde üç defa "Vekilin
olayım, .... 'nin oğlu, ..... 'la nikahını gıyayım mı?" diye sorar. "Evet".cey~pını alınca
imam ve şahitler camiye gidip camide nikahı kıyarlardı. Kız bu arıµ-çl~. evde başı
örtülü Kuran'dan yasin okur, okuma bilmezse dua ederdi. Kızmp1:ııı'p.uğu

ıııa.:,aua

Kuran'dan başka ayna, tuz, ekmek veya çörek bulunurdu. Ekmekl<-.wıµlıicak yuva
bereketi için, ayna kurulacak yuvanın aydınlık olması için, tuz isS<)Jy~ı:ıi aile arası
geçimsizlik olmasın diye konurdu. Bu hafta içerisinde 'Gelin I\11µ.J.?arekisi'
Bu hafta bitince 'Nikah Hamamı' yapılırdı. Hamama uşa!(l~:r)t~rafından
yiyecekler taşınır. Hanımların yıkanma faslından soma yaşfa\~r saçların:
gençler ise turunç veya kokulu güllerle kokulandırılmış kilitoprağı
Hamam masrafları oğlan ailesine aitti. Düğün hazırlıkları sürerl<-.en iki
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karşılıklı

misafirlikler

olur

fakat

bu süre

görmezlerdi.
Evin Döşenişi: Evin döşenişi ailenin ekonomik durumuna
Yatak Odası: Bu odada dört direkli bir karyola; biri yün,
'Atlas İşli' yatak örtüsü, ipekli perdeler, duvarda asılı
çantanın içinde Kuran-ı Kerim, sandık, seccadeler, yorganlar
Oturma Odası: Odanın üç köşesini tutan sedirler, sedirleri
örtüler vardı. Duvarlardaki

raflarda değerli cam eşyaları,

borolarda; karpuzlu lambalar, buzlu camdan
hoşaf kapları, şamdanlar ve kartallı kök
pirinçten veya bakırdan mangal ve ipekten

Misafir Yatak Odası: Bu odada da
bulunurdu. (s.19)
Mutfak: Aşkı tahtası, hamur teknesi,
kalbur, sahan, tahta ve şimşir
Düğün (s.20)
Eski zamanlarda düğünler pazartesi
türküler söyleyerek yorganlar kaplanır
doldurulmasından

söz edilmektedir)

(uzayacağına) inandıklarından hiçbir
Çarşamba çok hareketli geçerdi.
taşınırdı.

ı.ıı..ı,l\:ı.;µ,,ı.ıııu;;,

oğlan
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Gelin Hamamı (s.20)
Yine ayni gün yemekten sonra gelin hamamı olurdu. Hamamda çeşitli eğlenceler
olurdu. Gelin hamamın kapısından girerken karşılama havası çalardı. Çalgılar çalıp,
rakkaseler, tellaklar oyun oynayıp (dans edip) konukları eğlendirirdi.
gelini havuzun etrafında yedi defa döndürürlerdi.

Oynayarak

Son dönüşte de gelini hamama

koyup yıkarlardı. Tekrar giydirip yüzünü örterler ve gelin, büyüklerin ellerini öperdi.
Oyuncuları gümüşlemek de adetti (usuldendi). Bu işler bittikten sonra da davetliler
dağılırdı.
Kına Gecesi (s.22)
Kınaya gelen konukları eskiden çalgıcılar "Mevlevi Peşrevi" ile karşılarlardı. Daha
sonraki yıllarda karşılama havası olarak "Kozan Marşı" (Cezayir Marşı) çalınmaya
başlandı. Kına gecesi eğlenceleri şafak sökünceye kadar sürer, kadınlar ve erkekler
ayrı ayrı eğlenirdi. Gece on bire doğru erkeğin kınası erkeğin sağdıçları tarafından
kız evine getirilir, gümüşlenip gönderilirdi. Saat ikiye doğru da gelinin kınası ortaya
çıkardı. Şafakla beraber geline kına yakılırdı. Oynayanların başına altın para basılır,
kırmızı örtülü bir desti ya da çanak oynayarak kırılırdı. Çalgıcılara para takmak
adettendi. Konuklara çeşitli yiyecekler de ikram edilirdi. Sabahleyin sona eren bu
törenden sonra gelin yatmaya

götürülürdü.

Perşembe

gün gelin öğleden

sonra

uyandırılıp süslenir, pullanır, başına elmastan taç takılır, Bindallı gelinliğini giyer ve
misafirlerin

olduğu

yere

götürülürdü.

Galin

çalgıcılar

Havası'yla"

karşılanırdı. Daha sonra törenle oğlan evine gidilir, namazlar kılınıp

dualar edilirdi. Damat gelini ilk defa namazdan

tarafından

"Karşılama

sonra görürdü. Odaya tepside

getirilen yemeği karısıyla birlikte yerdi. Bu genellikle

"palaz"

denen güvercin

- 91 -

olurdu,

sebebi

de ailenin

güvercinler

gibi muhabbetli

olması

içindi.

"Zifaf

Gecesinin" sabahında damat geline kıymetli bir mücevher hediye ederdi.
Cuma Günü (s.25)
"Paça günü" de denirdi. Ailenin .harumları ve davetliler gelince, gelin hazırlanıp
gelirdi. Oğlanın anne, babası ve diğer akrabalar kızı "Paça Günü" kuşatırlardı.
Bugünün bir diğer özelliği zifaf gecesi yatağa serilen çarşaf gösterilirdi.
Günü'nden"

"Paça

sonra düğün biterdi. Bir hafta gelin mübarekesi sürerdi. Gelin her gün

farklı bir gelinlik giyerek tebrik kabul eder. Son gün de siyah gelinlik giyerdi.
Misafirlere şekerleme, lokum ve şerbet ikram edilirdi.
DOGUMLA

İLGİLİ ADETLERİMİZ

(s.26)

Hamileliğin yedinci ayında, "sesda" veya "sele" içine doğumda kullanılacak bazı
eşyalar konurdu.
makasla

Eskiden

doğumları

veya beyaz taşla kesilirdi.

ebeler yaptırırdı.

Doğan

çocuğun

göbeği

Göbek bağı olarak ipek iplik kullanılırdı.

Çocuğun giymiş olduğu giysilerinin üzerine, nazar değmemesi için, nazarlık asılırdı.
Misafirlere kahve, sigara ve macun ikram edilirdi. Yeni doğum yapan kadına lohusa
denirdi. Çocuğa üç ezanı duymadan anne sütü verilmezdi.
Lohusa Hamamı (s.28)
Lohusa, hamamın girişine yakılan tütsünün üzerinden üç defa besmele çekerek
atlatılır ve hamamdan içeriye öyle konulurdu. Lohusa ve davetliler kına ve kil ile
yakınırlardı. Daha sonra ise lohusa evinden getirtilen yemekler yenirdi. Davetliler
çıkınca lohusa yıkanır ve vücuduna balla karışık garaçoçço sürülür, daha sonra ise
ebe çocuğu yıkardı.
Doğumla İlgili İtikatlar: (s.29)
•

Lohusa kırklandıktan sonra kendisine gelenlere iade-i ziyarette bulunurdu.
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•

Çocuğun ilk gayı pamuğa silinir, pamuk ne kadar yükseğe konulursa çocuk
da o kadar uzun boylu olurmuş.

•

Lohusa kırklanıncaya

kadar; eve sıcak ekmek konulmaz,

lohusa yalnız

bırakılmaz, lohusanın yanında dikiş dikilmez ve pahıl çağrılmazdı.
NİNNİLER

(s.30,31)

30 ve 3 l.s.' da "Ninniler"

başlığıyla bir ninni yer almaktadır.

Kısa bir bölümü

şöyledir;
Dandini dandini danaylı
Gızım yügseg hanaylı
Hanaylarda yuvası
Goggo getirir bubası
Arsızdır yer abası
Eee yavrum neni. (s.30)
OKULA BAŞLAMA TÖRENİ (s.32.33.34)
Eskiden Türk çocuğu okula kız olsun erkek olsun dört yaşında, dört aylık ve dört
günlük olduğunda başlardı. Okul yaşı geldiği zaman ertesi seneyi beklemez, okulun
son günü olsa da okula başlatılırdı.

Okula başlayacak

öğrenci kız ise tellenir,

pullanır, gelin edilir, başına elmas taç takılırdı. Ailenin kadın yakınları eve davet
edilip mevlit okutulur ve Hz. Muhammed'in

ruhuna bağışlanırdı. Çocuğun gideceği

okula da bir tepsi lokum gönderilirdi. Mevlitten sonra çocuk kucakta davetlilerle yola
çıkılır,

okul

kapısından

içeriye

besmeleyle

girildi.

Erkek

çocuklarda

okula

başlayacağında da ayni şeyler yapılır. Tek fark olarak da, erkek tanıdıklar eve davet
edilirdi ve erkek çocuk kucakta taşınmazdı. Başına fes, fesin üzerine de kıymetli
elmas takılırdı.

·-~~--
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SÜNNET TÖRENLERİ (s.35.36.37)

Sünnet olacak çocuk talebeyse hatim indirir ondan sonra sünnet edilirdi. Sağdıçları
sünnetli olanlardan seçilir, sünnet törenine Cuma günü başlanırdı. Önce karyola ve
sünnetin yapılacağı yer dekore edilip süslenirdi. Bu işleri yapan hanımlar vardı.
Yatağın ayakucuna çocuğun giyecekleri, atlas işlemeli bohçaların içine konulurdu.
Bütün bu işler çalgılarla olur, çalgıcılar ve süsleyici hanımlar bol bol işlenirdi, (para
verilirdi) daha sonra ise çocuk giydirilirdi. Fesi elmaslarla süslenir, sağdıçların da
feslerine tek bir elmas konurdu. Cuma günü yapılan bu işlere "Gavur Tellemesi"
denirdi. Cumartesi günü sadece yemekler hazırlanır, başka bir şey yapılmazdı. Pazar
gün halk ve sünnetçi çağrılır ve sünnetten önce de camiye gidilirdi. Sağdıçların
taşıdığı sedef işlemeli bir rahle ve Kuran-ı Kerim olurdu. Bunun üzerine tepebaşı
(harba, bindallı) örtü konulurdu. Sünnetten önce süslenmiş atla, sünnet edilecek
çocuk dolaştırılır, eve gelince sadece erkeklerin olduğu bir odada sünnet edilir ve
ağzına da lokum konulurdu. Daha sonra çocuk yatağa yatırılır, sünnete katılanlar
çocuğa para ve hediyeler verirdi. Sünnet gecesinde sadece hanımlar olurdu ve buna
"Bekleme Gecesi" denirdi. Çocuk sabaha kadar uyutulmaz, çeşitli eğlenceler olur ve
ikramlarda bulunulurdu. Şafakla birlikte çocuk avluya çıkartılır oyunlar oynanıp
destiler kırılır ve bundan sonra çocuk tekrar yatağına yatırılırdı. Sabahleyin misafirler
evlerine dağılırdı. Pazartesi "Sünnet Mübarekisi" olur, gelenlere ikramlarda
bulunulurdu.
ESKİ RAMAZANLAR (s.38,39)
Eski devirlerde dini inanışlar daha kuvvetliydi. Ramazanda aleni yemek ayıp
sayılırdı ve kanunen de yasaktı. Ramazan gecelerinde adanın bütün camileri yağ
kandilleri ile aydınlatılır, minarelerde de kandiller yakılırdı. İftar sofralarının
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yemekleri bol ve çeşitli olur, iftar sofralarına mutlaka eş, dost davet edilir, yalnız
oturulmazdı. Bu mukaddes ayda birçok zengin otuz gün boyunca yoksullara yiyecek,
giyecek ve para yardımında bulunurdu. Evlerde çeşitli yemekler, tatlılar pişirilir, iftar
vaktinin gelmesi beklenirdi. Bu yılların bir başka özelliği de gece yarısına doğru
Sahurcuların

halkı sahura kaldırmasıydı.

Sahurcular üç kişiydi biri davul, diğeri

zurna çalar, üçüncüsü de feneri taşırdı. Maniler okuyarak halkı uyandırırlar, halk da
onlara yemek ve tatlı verirdi. Bu manilere bir örnek:
Yengi Cami direg isder
Söylemeye yüreg isder
Benim gamım togdur amma
Arkadaşım büreg isder. (s.38)
Eski ramazan gecelerinde minarelerde sahur okuma geleneği de vardı.
BAYRAM TÖRENLERİ

(s.40,41)

Lefkoşa'da yirminci yüzyılın başlarına dek, bayram namazına gidiş ve dönüş
törenleri yapılırdı. Namaza gidenlerin önünde hakim, mahkeme kadısı, müftü efendi
ve merkez kadısı bulunurdu. Hakim ve merkez kadısı fesli, müftü ve kadı sarıklı
olup, göğüslerinde de Osmanlı Sultanı'nın kendilerine verdiği çeşitli nişanlar
bulunurdu. Bunların arkasında Gime Kapısı Mevlevi Dergahı'nın

dervişleri,

arkalarında yüksek rütbeli, bunların arkalarında daha düşük rütbedeki polisler,
üniformalı polis bandosu eşliğinde camiye gider namazdan sonra da ayni sırayı
izleyerek camiden ayrılırlardı. Halk bu töreni izlemek için toplanırdı. Bu törenler
İngiliz zamanında yapılırdı. Yirminci yüzyılın başlarına kadar da devam etti. Bayram
dolayısıyla eller öpülür, el sıkışılıp, insanlar birbirleriyle kucaklaşırdı. Eskiden
köylerde de kentlerde de, bayramlarda bayram yerleri kurulurdu. Çocuklar için
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oyuncaklar kurulurdu. Bayram yerlerinde köfteciler, börekciler, şamişiciler, sulu ve
sütlü muhallebiciler,

şerbetciler ve kuruyemişçiler

bulunurdu. Lefkoşa'da

bayram

Saray Önü'ndeki postanenin yerine kurulurdu. Bayram yerlerinde sulu muhallebi
satanların manilerinden bir örnek;
Mahallebimi yaparım
İçine şeker katarım
Tabak tabak satarım
Gül kokulu mahallebim. (s.40)
HAC TÖRENLERİ

(s.41)

Hacca gidecekler hazırlıklarını
(Bkz.Ek.2)

tamamladıktan

sonra, Lefkoşa'daki

Ayasofya'da

beyazlar giyinmiş olarak toplanırlar tekbirler, tevhidler ve ilahilerle yaya

olarak Eğlence Tepesi'ne (Bkz.Ek.8) kadar giderler, orada arabalara binip Larnaka'ya,
limana varırlardı. Hacdan dönenler üç gün Hacılık sürerlerdi. Gelen misafirlere;
kahve, hacı yağı, zemzem ikram edilirdi. Hacı olan kişi sırtında hacı elbisesiyle
misafir kabul ederdi.
MANİLER (s.42.43.44)
Mani, Türk Halk Edebiyatı'nın, yazanının ismi bilinmeyen şiirleridir. Dört mısralık
küçük ve müstakil manzumedir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyeli, üçüncü
mısralar serbesttir. Kıbrıs Türkleri arasında maninin önemli bir yeri vardı. İslamoğlu,
s.42'den 44.s.'ya kadar derlediği manileri yazmıştır.
Merdövenim kırg ayag

Duydum yarim geliyor

Kırkına vurdum dayag

Seyirddim yalın ayag (s.42-2.dörtlük)
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TÜRKÜLER

(s.45)

Aşağıdaki üç türkünün sadece sözleri verilmiştir.
•

Leyınosun Türküsü

•

Agşam Ben Uyumadım

•

Dolama Dolamayı

Leymosun Türküsü'nün sözleri: (45.s.)

LEYMOSUN TÜRKÜSÜ
Hayde de Leyınosum dedigleri
Şekerla gaymagdır yedigleri
Hiç aglımdan çıkmayıyor

Hayde de beyimin dedigleri

Irmag başdan çağlayor
Ağladma gelin ağlayor
Huvardalar kapuda begleyor
Irmag başdan çağlayor
İşme beyim işme sarfoş olursug
Irmag başdan çağlayor
Huvardalar kapuda bekleyor.
DESTANLAR (s.47.48.49.50.51)
TERCÜMAN DEST ANI
Adına destan düzenlenen Hacı Yorgacis, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasında en
yüksek mevkilerinden biri olan "Tercümanlık" görevinde hizmet vermiş bir
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Türk halkına çok kötü davranırmış. Özellikle Baf Müsellimi olan zatı tahkir etmesi,
bardağı taşıran son damla olur. Saraya şikayet edilir, mahkemeye verilir ve idam
edilir. Tercüman Destanı'ndan kısa bir bölüm:
A tercüman tercüman
Sefa sürdüg çoğu zaman
Katline ferman geldi
Kıbrıza yolladılar
Kıbrızda okudular
Tercümana verdiler
Tercüman şaşdı galdı
Hısardan endi gaşdı (s.47)
KIBRIS DESTANI-Aşık Kenzi (s.48.49.50)
Sene 1249 (Hicri) içre
Nakledem dinleyin bir boş hikayet,
Kıbrıs bir meşhur yer, Akdeniz içre
Söylenür dillerde, bulmuştur şöhret. (s.48)
RAMAZAN DESTANI-Aynalı

(s.50,51)

Soğan sarımsak olsun acı
Etli pilavdır başımın tacı
Zerde ile kıymadır ilacı
Ben yerken görenler hayran olsun. (s.50-2.dörtlük)
MASALLAR
•

(s.52)

Dövler Meseli; (s.52,53)
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Tamamen

Kıbrıs

ağzıyla

anlatılan

yerel

sözcüklerin

kullanıldığı

bir

masaldır.(s.52,53)
•

İncili Mercan Ali; (s.54,55)
Evvel zaman içinde
Galbur saman içinde
Döveler lingiri oynarmış
Esgi hamam içinde

Diye tekerlemeyle başlayan ve Kıbrıs ağzıyla yazılan bir masaldır.
BATIL İNANIŞLAR

(s.56.57.58)

Araştırmacımız yetmiş altı tane batıl inanış derlemiştir. Batıl inanışlara birkaç tane
örnek şunlardır:
•

Gece tırnak kesmek iyi değildir. İnsanın ömrü kısalır.

•

Geceleyin ıslık çalınmaz. Çalanın başına şeytanlar üşüşür.

•

Ayakkabılar üst üste binerse yolculuk olur.

•

Makasın ağzı açık bırakılmaz. Düşmanların ağzı açılır.

YAGMUR DUASI (s.59)
Kış mevsimini kurak olduğu yıllarda yağmur yağması için tören yapılır, dua
Bu tören köylerde kırlarda, Lefkoşa'da Mevlevi Tekkesi'nde yer alırdı.
HALK İLAÇLARI (s.60,63)
Tıbbın çok gelişmiş olmadığı devirlerde insanlar çeşitli usullerle tedavi
Tedavi usulleri arasında okutma ve çeşitli maddelerden elde edilen ilaçlar yer
•

Sarılık İlacı

•

İştah ilacı
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•

Çıbanlar İçin İlaç

•

I. Göz İlacı

•

II. Göz İlacı

•

Dış Boğaz Şişkinliği İlacı

•

Çengelli Kurt (Tenya) İlacı

•

Sıtma İlacı

•

Karın Sancıları İlacı

•

Karın Şişkinliği İçin İlaç (Kalazar hastalığı)

•

Dalak İlacı

•

Bademcik Şişkinliği ve Boğaz Ağrıları İçin İlaç

•

Çocuk Düşürme İlaçları

•

Rahim Düşüklüğü İçin İlaç

•

Fıtık İlacı

•

Yaralar, Sivilceler ve Kulak Ağrıları için İlaç

•

Tavuk Yağı

•

Boğaz Topakları İlacı

•

Böbrek Taşları ve Kum İçin İlaç

•

İdrar Zorluğu İlacı

•

Kaşıntı İlacı

•

Parmak Yaraları İçin İlaç

•

Yanık İlacı
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ÖLÜMLERLE

İLGİLİ ADETLERİMİZ

(s.64,66))

Ölümü yaklaşan kişinin tanıdıkları toplanır. Helallik almak mümkünse alınır, okuma
bilenler

Kuran'dan

ayetler

okur, hastanın

ağzına

zemzem

suyu akıtılır.

Ölü

bekletilmeden gömülür. Ceset kefenlendikten sonra, kadınsa tabutun üzerine yeni bir
elbise, başucuna al yemeni konur. Erkekse, tabut yeşil veya üzerinde ayetler yazılı
bir bezle veya bayrakla örtülür. Cenaze namazı kılındıktan sonra gömülür. Sorusu
verilip, mezardan uzaklaşılır. Definden sonra birçok yerde ölen kişinin hayattayken
sevdiği yemekler pişirilir ve mezarlıktan

dönen halka ölü evinde ziyafet verilir.

Bunun yanında helva, lokma yapıp camilere veya okullara göndermek adettir. Helva
ile lokma kimi yerlerde ilk gün, kimi yerlerde ise ilk Cuma olur. Ölünün ruhuna
okutulan yasin, teberake ve mevlitler de önemlidir. Bazı yerlerde ölünün ilk üç
gecesi, kırkı ve elli ikinci gecelerinde, bazılarında üçüncü, kırkıncı ve elli ikinci
gecelerde mevlit okutulur. Mevlitlerde tütsü yakılır. Bir de ilk üç gün ve yedi
cumartesi

sabahı, şafaktan

önce mezara

okunmuş

su dökülür.

Kutsal gün ve

gecelerde veya sene-i devriyesinde ölünün ruhunun istirahatı için mevlit okunur.
ATASÖZLERİMİZ
Atasözlerimizi

(s.67,71)

alfabetik

sıraya göre sırlanmış ve Kıbrıs ağzıyla yazılmışlardır.

Bunlara birkaç tane örnek verirsek şunlardır;
•

Az verme arsız olur, çog verme yüzsüz olur.

•

Kelin dımağı olsa gendi kelini gaşır.

YANLIŞLAR (s.71)
Yanlış yazılan yerleri "sayfa-paragraf-satır-yanlış-doğru"
verıyor.

olarak bu son sayfa
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KİTABIN ADI: KIBRIS ÇOCUK OYUNLARI
YAZAN: MAHMUT İSLA.MOGLU
BASIM YILI: 1979
BASILDIGI

YER: YARIN MATBAASI OFF-SET

Kitabın kapağının üst kısmında kitabın adı, onun altında bir resim, en altta ise kitabın
yazarının adı yer alır. Kitabın en arka sayfasında isteme adresleri, kitabın fiyatı yer
alır. En altta ise "Yarın Matbaası Off-Set Tesislerinde Basılmıştır" yazısı yer alır.
Kapağın hemen arkasındaki sayfanın üst kısmında kitabın adı, alt kısımda kitabın
basıldığı yer olan; "Yarın Matbaası Off-Set Tesislerinde Basılmıştır" yazısı, hemen
altında ise; iç çizimlerin Göral Özkan, nota çizimlerinin ise Yılmaz Taner tarafından
yapıldığı yazmaktadır. En alt kısım sağ köşede ise kitabın yazarının adı yer alır.
Hemen arkasındaki 2.s.'da "Dünya Çocuk Yılı - Nedeniyle oğlum MEHMET'E
TÜM Çocuklara ARMAGANDIR."

En alt kısımda ise, "Kitapla

yazara aittir." yazısı yer almaktadır. Karşısındaki

sayfada

bölümü yer almaktadır. İçindekiler bölümü:
Ônsöz
Oyunu Başlatma Tekerlemeleri
Adcıg Oyunu
Alaydan Malaydan Oyunu
Andrez Oyunu
Arabisdan Buğdayları Oyunu
Alfabe Oyunu
Aşıg Oyunu
Bazara Top Oyunu

ve
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Bebeg Oyunu

11

Beş Daş Oyunu

11

Bindir Bir Oyunu

12

Bir Ayag Oyunu

13

Bullum Bullum Puf Oyunu

14

Çakır Oyunu

14

Çelik - Çomak Oyunu

14

Çubucug ve Onnug Oyunu

16

Daş Saglama Oyunu

17

Delig Oyunu

17

Dere Oyunu

17

Deynegli Mendil Oyunu

18

Döndüreg Oyunu

18

Döveye Binermin Oyunu

19

Ender Tuna Oyunu

19

Futbol Oyunu

19

Gavrun Gavrun Gavruncug Oyunu

20

Gayıgcı Oyunu

20

Gazoz Tabası Oyunu

21

Gıral Baba Oyunu

21

Gırlangıç Oyunu

21

Gelin Güveyi Oyunu

22

Gugo Oyunu

22

Gugocug veya Gugo Oyunu

23
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Gül Satarım Oyunu

23

Hamıb Çekirdeği Oyunu

24

Hırsız Zabdiye Oyunu

24

Hobbacıg Oyunu

25

İb Atlama Oyunu

26

İsveç-Norveç Oyunu

26

Kapucu Başı Oyunu

27

Kavboy Oyunu

28

Kemig Oyunu

28

Kim Geçer Oyunu

28

Kim Dutar Oyunu

29

Korebe Oyunu

29

Köşe Kabmaca Oyunu

30

Memleket Oyunu

31

Miki Mikiler Oyunu

31

Mirmillo Oyunu

31

Mormenegşe Oyunu

32

Odalı Oyunu

32

Ölü Oyunu

32

Pire Isırdı Oyunu

33

Pirili (Bilye) Oyunları

33

Reng Oyunu

34

Saglambaç Oyunu

34

Sağır - Dilsiz Oyunu

35
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Sandalye Oyunu

36

Sayı Oyunu

36

Sigara Paketi Oyunu

36

Su Çeker Oyunu

36

Şeker Kağıdı Oyunu

37

Şıngır Mıngır Toz Oyunu

37

Tavuşanınan Tilki Oyunu

38

Teg Ayag Omuz Omuza Oyunu

39

Teg Mi Çift Mi Oyunu

39

Tıp Oyunu

40

Topla Delig Oyunu

40

Torba Oyunu

40

Uçurgan Oyunu

41

Uzun Eşeg Oyunu

41

Vız Oyunu

42

Voleybol

42

Yasdıg Oyunu

43

Araştırmacımız kitabının önsözünde oynamak ve eğlenmenin insanoğlunun temel
gereksinimlerinden olduğundan söz eder. Küçüklerin de kendine göre eğlendiklerini,
eski yıllarda günümüzdeki gibi çocukları eğlendirecek kadar çok oyuncak
olmadığından, olanların da pahalı olduğu için kolayca alınamadığından, özellikle de
kırsal yörelerde buna hiç imkan olmadığını anlatır. Bu yüzden eskiden oynanan
oyunlara bu kitabında değinmiştir. Oyunların bir kısmının sadece kızlar, bir kısmının
sadece erkekler, bir kısmının da hep birlikte oynandığını anlatır. Bu oyunlar dam
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altında veya açık havada oynanırdı. Bugün yaşantımıza

giren televizyon,

sinema gibi olaylar bu oyunların yerini almış, birçoğu da unutulmuştur.

radyo,
Ayrıca

kitapta yer alan bestelerin notalarını çeken Kıbrıs Türk Federe Devleti Senfoni
Orkestrası Şefi Sayın Yılmaz Taner'e de teşekkür eder. Tarih; 1979 Kasım Lefkoşa
diye geçmektedir. Kitap kırk üç sayfadır.
7 .s. 'da eskiden beri oyunu başlatmak için tekerlemeler söylenirdi. Bunlar beste ile ve
hecelere basarak söylenirdi.

Bu sayfada üç tane tekerleme

ve notası yer alır.

Tekerlemelerden bir tanesi şöyle;
"İnnig minnig tatarinnig
İsdavroza urum gızı
İnice/sin/den da/ha gü/ze/li kimidir?" (son hece kimde biterse oyunu o başlatırdı)
Araştırmacımız,
oyunlarının

8.s.'dan, 43.s.'ya kadar alfabetik sırayla Kıbrıs'ta oynanan bu çocuk

isimlerini

ve kimden

oynanacağını

anlatmıştır.

oynanacağının

şeklini,

derlendiğini

Bazılarının

bazısını

altına

da resimlenmiş

yazmış,

altında da kısaca nasıl

notalarını,

bazılarının

olarak vermiştir.

Sırasıyla

oyunların isimleri, derlediği kişilerin isimleri ve yaşadıkları yer:
•

Adcıg Oyunu

•

Alaydan Malaydan
Oyunu

Osman Saffet

Y.Binatlı

Handan Mehmet

Lefkoşa

(Notalarıda
verilmiştir.)

•

Andrez Oyunu

Ahmet Eker

Beyarmudu

(Şekli
çizilmiştir.)

•

Arabistan Buydayları
Oyunu

Tanju Hasan

Gime

nasıl
bu
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•

Alfabe Oyunu

Zehra H. Çakkol

Lefkoşa

•

Aşıg Oyunu

Salih Oral

Gime (Resim vardır.)

•

Bazara Top Oyunu

İbrahim Orundalı

Orunda

•

Bebeg Oyunu

Candan Ersöz

Lefkoşa

•

Beş Daş Oyunu

BemaÖzkök

Lefkoşa

•

Bindir Bir Oyunu

Necati Esentepeli

Esentepe

•

Bir Ayag Oyunu

Göral Hasan

Lefkoşa (Dört tane şekil
var.)

Bullum Bullum Puf

•

Oyunu

Gonca A.Bengi

Limasol

•

Çakı Oyunu

Ali Hüseyin

Limasol

•

Çelik-Çomak Oyunu

Osman Çakkol

Lefkoşa (Resmi var.)

•

Çubucug ve Onnug
Muzaffer Rasıh

Taşpınar

Oyunu

•

Daş saglama
Oyunu

Mehmet A.İslamoğlu Gime

•

Delig Oyunu

Mehmet İslam oğlu

Lefkoşa

•

Dere Oyunu

Orhan S. Arı

Baf

•

Deynegli Mendil
Oyunu

Hasan Tekman

Sütlüce

•

Döndüreg Oyunu

İsmail Mehmet

Çamlıca

•

Döveye Binermşn
Özalp Gümüş

Lefkoşa

Oyunu
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•

Ender Tuna Oyunu

Hakan H. Ercan

Gime

•

Futbol Oyunu

Eralp Macit İyikan

Gime

•

Gavrun Gavrun
Gavruncug Oyunu

Reşat Özkök

Lefkoşa

•

Gayıgcı Oyunu

İnanç Kansoy

Gime

•

Gazoz Tabası Oyunu

Ahmet Aktaş

Lefkoşa

•

Gıral Baba Oyunu

Ertan Akansoy

Lefkoşa

•

Gırlangıç Oyunu

Alev Dağer

Lefkoşa

•

Gelin Güveyi
Oyunu

Güzide Hasan

Gime

•

Gugo Oyunu

Mustafa Erçıkan

Taşpınar

•

Gugocug veya
Gugo Oyunu

Muzaffer Rasıh

Taşpınar

•

Gül Satarım Oyunu

Nalan İbrahim

Gime (Notaları var.)

•

Hamıb Çekirdeği
Hasan Tekman

Sütlüce

Oyunu

Ergün S. Sever

G.Mağusa

•

Hobbacıg Oyunu

Nevruz Üstün

Lefkoşa

•

İb Atlama Oyunu

Gülderen Eker

Beyarmudu (Resmivar.)

•

İsveç-Norveç Oyunu

Gonca Yaşar

Ozanköy

•

Kapucu Başı Oyunu

Tülin Hasan

Limasol

•

Kavboy Oyunu

Hüseyin Salih

Limasol

Oyunu

•

Hırsız Zabdiye
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•

KemigOyunu

Emir Ali Başar

İnönü

•

Kim Geçer Oyunu

Ayşe Orhan

Lefkoşa

•

Kim Dutar Oyunu

Figen Zeki

Beyarmudu

•

Körebe Oyunu

Zerrin Salih

Limasol

•

Köşe Kabmaca
Suzan Ali Benci

Limasol

Oyunu

Rüya Y.Taner

Lefkoşa (Notaları var.)

•

Memleket Oyunu

Yaman M.İyikan

Gime

•

Miki Mikiler Oyunu

Dilek İyikan

Gime

•

Mirmillo Oyunu

Osman K.Çakkol

Lefkoşa

•

Mormenegşe Oyunu

Gülçin A.İslamoğlu

Gime

•

Odalı Oyunu

Hasan Tekman

Sütlüce

•

Ölü Oyunu

•

Pire Isırdı Oyunu

Ayşe Orhan

Lefkoşa

•

Pirili (Bilye)
Oyunları

Mustafa Erçıkan

Taşpınar (Resmi var.)

En çok oynanalar:

a) Digmece Oyunu

Oyunu

•

MaMaMagara

(Şekli var)

b) Çember Oyunu
c) Gonmalı
•

RengOyunu

Zehra Çakkol

Lefkoşa

•

Saglambac Oyunu

Tülay Nevzat

Limasol (Resmi var)
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•

Sağır-Dilsiz Oyunu

Hasan Tekman

Sütlüce

•

Sandalye Oyunu

Ahmet Salahi

Ozanköy

•

Sayı Oyunu

Gediz Çetin

Lefkoşa

•

Sigara Paketi Oyunu

Ahmet Aktaş

Lefkoşa

•

Su Çeker Oyunu

Gülgün Mehmet

Lefkoşa (Notaları

•

Şeker Kağıdı Oyunu

Akşit Derviş

Lefke

•

İıngır Mıngır Toz
İmren H.Ercan

Gime

Yılmaz Taner

Lefkoşa (Notaları var.)

Omuza Oyunu

Niyazi Alioğlu

Esenköy

•

Teg mi ÇifMi Oyunu

Ali Riza Özkök

Lefkoşa

•

Tıp Oyunu

Semih Seyyah

Lefkoşa

•

Topla Delik Oyunu

Zehra Salih

Limasol

•

Torba Oyunu

Ata Samioğlu

Poli

•

Uçurgan Oyunu

Mehmet Ömer

Alayköy

•

Uzun Eşşeg Oyunu

Ahmet Aktaş

Lefkoşa

Oyunu

•

Tavuşanınan Tilki
Oyunu

•

Teg Ayag Omuz

"Uzun Eşşeg Oyunu" iki türlüdür:
1- Ne Lazım
2- Giggirigi

•

Vız Oyunu

Semih Seyyah

Lefkoşa

•

Voleybol

Ayşe Ahmet

Kaymaklı (Resmi var.)

--

--------·---·-------"----

~·--

~:-,n--

-~
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•

Yasdıg Oyunu

Zehra H.Çakkol

Lefkoşa

Yazılmış oyunların bir tanesini örnek verecek olursak;
Oynun Adı: Döveye Binermig Oyunu
Kaynak Kişi: Özalp Gümüş - Lefkoşa
Daha çok büyük birisiyle bir küçüğün oyunudur. Karşılıklı oturan
parmaklarını kenetleyerek ellerini deve biçimine sokar. Sonra büyük
"Döveye biner min?
Hale be gider min?
Halebde bir guş var
Gorkarmın, gorkmazmın?"
Sorularını sorar, çocuk "Gorkarım" ya da "Gorgmam"

yanıtını verir.

derse eller çözülerek çocuğa doğru ani "Paf" denir. Çocuk korkuyla k
heyecan duyar. Sorma sırası çocuğa gelir. Çocuk da ayni soruları
böylece sürüp gider. (s.19)
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KİTABIN ADI: KIBRIS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI
DERLEYEN: YILMAZ TANER-MAHMUT İSLAMOGLU
BASIM YILI: 1979
BASILDI GI YER: YARIN OFF - SET TESİSLERİ, LEFKOŞA
Kitabın kapağının üst kısmında "Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları", alt kısmında
ise derleyen kişiler olarak "Yılmaz Taner - Mahmut İslamoğlu" isimleri yer alır. En
arka kısımda Y.Taner ve M.İslamoğlu'nun kısa biyografileri, alt kısımda kitabın
basıldığı yer ve fiyatı yer almaktadır.
Kitabın ilk sayfasında; üstte kitabın adı, ortada derleyenlerin isimleri, basıldığı yıl ve
basıldığı yer yazısı yer alır. Hemen arkasındaki sayfada "Her hakkı derleyenindir."
yazısı, kapak düzeninin İnci Kansu, notaya alıp ve nota yazılarının Yılmaz Taner
tarafından yapıldığı ve kitabı isteme adresleri yazmaktadır. Karşı sayfadaki "Önsöz"
ise kısaca şöyle: Folklorun bir toplumun tüm yaşamını yansıtan ve bir ulusun aynası
olduğundan söz etmektedir. Araştırmacılar, Kıbrıs Türk Folklor verilerinin
birçoğunun, Kıbrıs Rum Folkloruna aitmiş gibi sunuluşu, Türk ezgilerinin Rum
ulusal oyun ve türkü ezgisi olarak sunulması, bu çalışmaları zorunlu kılmıştır. Kıbrıs
Türk Halkı'nın kullandığı müzik aletlerini de şöyle sıralamıştır: Kemane (keman),
döblek (deblek-darbuka), def (zillidayre), ut, zil, tambura ve zuma. Kemane, def ve
döbleğin daha çok ev içi eğlencelerinde, kadınlar tarafından çalındığından söz eder.
Kemanecinin erkek; döblek ve def çalanların da kadın olduğunu anlatır. Bir sonraki
sayfada da Y.Taner ve M.İslamoğlu bu kitabın derlenmesinde katkı koyan herkese
teşekkür ediyorlar.
İçindekiler kısmına gelince, araştırmacıların derlemiş oldukları "Türküler" alfabetik
sıraya göre kitapta yer almıştır. Kitap doksan üç sayfadır.
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Önsöz
Teşekkürler
SÖZLÜ EZGİLER

1.

Ayşem Türküsü

H.Mehmet Lulli

9

2.

Arab Ali Ağıdı

Zehra İ.İbrahim

10

3.

Al Beni Beni

Melek S.Degene

12

4.

Bahcada Guzu

Mehmet RKütipzade

13

5.

Berber Türküsü

Zehra İ.İbrahim

14

6.

Cigaramın Dumanı

Mehmet R.Katipzade

16

7.

Çeribaşı

"

"

18

8.

Daracıg Sokaglar

"

"

19

9.

Değirmenci

Nagehan Halit

20

10. Dolama Dolamayı

Zeki Taner

22

11.

Din gala

Nagehan Halit

24

12.

Filcan Oyunu

Şefika Kara Hüseyin

26

13.

Gannı Dere Türküsü

Zehra İ.İbrahim

28

14.

Gelin Karşılama Havası

Şefika Kara Hüseyin

30

15.

Güçücügsün A Beyim

Mehmet RıKatipzade

31

16.

Hanaylar Yabdırıdm

17.

Hamçökelek

Kemal Şah

36

18.

Havva Molla

Mehmet R.Katipzade

38

19.

Hısarın Altı Posdan

Gülgün Vasıf

39

20.

İki Civan Gagmış Oyuna

Şefika Kara Hüseyin

40

21.

İhdiyara Döşeg Yazdım

Hasan Nevzat

41

-

32
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22.

Kebabcıların Şişi

Nagehan Halit

42

23.

Leyınosun Türküsü

Mehmet RıKatipzade

44

24.

Münüsem

Mustafa Hasan Öz

46

25.

Merdövenden Tıkır Da
Mıkır Enerken

Zehra İ.İbrahim

48

26.

Minnoş

Mustafa Hasan Öz

50

27.

Sakallım

Hasan Nevzat

51

28.

Sarmusag Başlı İmam

Mehmet R.Katipzade

52

29.

Şu Derenin Uzunu

Mustafa Hasan Öz

53

30.

Vaporum Üş Borulu

Zehra İ.İbrahim

54

31.

Ya Muallim

Mahmut İslamoğlu

56

SABAH FASILLARI
32.

1 'nci Fasıl

Mehmet Ali Tatlıyay

58

33.

2'nci Fasıl

Mehmet Ali Tatlıyay

60

34.

3'nci Fasıl

35.

4'ncü Fasıl

36.

5'nci Fasıl

"

"

64

Şifa Hüseyin

66

"

"

68

SÖSSÜZ EZGİLER VE OYUN HAVALARI
37.

Abdal Zeybeği

Osman Kanuni

70

38.

Ayşem Türküsü

Hüseyin M.Lulli

71

39.

Çiftle Telli

Osman Kanuni

72

40.

Düğün Oyun Havası

Hüseyin M.Lulli

74

41.

Gelin Hamamı Havası

Kemal M.Deveci

76

42.

Gelin Karşılama Havası

Şifa Hüseyin

78
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43.

Gelin Karşılama Havası

Kemal M.Deveci

80

44.

Gelin Karşılama Havası
(Kozan Marşı)

Hüseyin M.Lulli

82

45.

Ger Ali Türküsü

Osman Kanuni

84

46.

Güleş Havası

Tahir Halil

85

47.

Kıbrıs Zeybek Havası

Hüseyin M.Lulli

86

48.

Oyun Havası

49.

Sünnet İlahisi

Mehmet R.Katipzade

89

50.

Şadırvan Türküsü

Şifa Hüseyin

90

Mehmet R.Katipzade

91

Osman Kanuni

92

51. Yağmur Duası
52.

Zambara

"

"

88

SÖZLÜ EZGİLER; bu bölümde derlenen türkülerin hepsi sözleriyle verilmiştir.
9.s. Ayşem Türküsü; kaynak kişi H.M.Lulli, Karpaz bölgesindendir.
10,11.s. Arab Ali Ağıdı; kaynak kişi Z.İ.İ'dir. Arab Ali Limasollu'ydu, İngiliz
askerleri tarafında öldürülmesi üzerine bu türkü yakıldı.
13.s. Bahcada Guzu; kaynak kişi H.R.K, Lefkoşa'da yaşanmış bir aşkın türküsüdür.
14.s. Berber Türküsü; kaynak kişi Z.İ.İ'dir.
16. ve 17.s. Cigaramın Dumanı; Kaynak kişi M.R. K, Harput'tan Kıbrıs'a yerleşmiş
olan Hafız Nuri için yakılmış bir türküdür.
18.s. Çeribaşı; kaynak kişi M.R. K.
19.s. Daracıg Sokaklar; kaynak kişi M.R. K.
20,21.s. Değirmenci; kaynak kişi N.H, kadınlar tarafından özellikle kına gecelerinde
oynanırdı.
22,23.s. Dolama Dolamayı;.kaynak kişi Z.T.
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24.s. Dingala; kaynak kişi N.H. Limasol bölgesinde
tarafından

ellerinde

süpürgeyle

oynanırdı.

Erkekler

kına gecelerinde
de düğünlerde

kadınlar

veya çeşitli

eğlencelerde oynarlardı fakat onların ellerinde değnek olurdu.
26,27.s. Filcan Oyunu Türküsü; kaynak kişi Ş.K.H. Ramazan akşamlarında toplu
oyunlar oynanırken söylenen türküydü.
28,29.s. Gannı Dere Türküsü; kaynak kişi Z.İ.İ.
30.s. Gelin Karşılama Havası; kaynak kişi Ş.H.K. Gelin ve güveyi birlikte hanayın
merdivenlerinden inerken çalınırdı.
31.s. Güçücügsün A Beyim, kaynak kişi M.R. K.
32.33.34.s. Hanaylar Yabdırdım; kaynak kişi verilmemiştir.
36,37.s. Hamçökelek; kaynak kişi K.Ş.
38.s. Havva Molla; kaynak kişi M.R. K.
39.s. Hısarın Altı Posdan; kaynak kişi G.V.
40.s. İki Civan Gagmış Oyuna (Düğün türküsü); kaynak kişi Ş.K.H.
41.s. İhdiyara Döşeg Yazdım; kaynak kişi H.N.
42,43.s. Kebabcıların Şişi; kaynak kişi N.H, kına gecesi kadınlar arasında oynanırdı.
44, 45.s. LeymosunTürküsü; kaynak kişi M.R. K.
46.s. Münüsem, kaynak kişi; M.Ö.
48,49.s. Merdövenden Tıkır Da Mıkır Enerkan; kaynak kişi Z.İ.İ.
50.s. Minnoş; kaynak kişi M.H. Ö.
51.s. Sakallım; kaynak-kişi H.N. Ramazan geceleri yüzük oyunu oynanırken bu türkü
söylenirdi.
52.s. Sarmusag Başlı İmanı; kaynak kişi M.R. K.
53.s. Şu Derenin Uzunu; kaynak kişi H.Ö.
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54,55.s. Vaporum Üş Borulu; kaynak kişi Z.İ.İ.
56.s. Ya Muallim (Mani'den Türkü); kaynak kişi M.İ.
"SABAH

FASILLARI;

kına gecelerinde

arasında,

gece yarısından

sabaha

doğru

genellikle

ince saz eşliğinde kadınlar

kına yakılana

kadar

çalınıp

okunan

türkülerdi." (s.59)
68,69.s. 1 'nci Fasıl; kaynak kişi M.A. T.
60.61.62.s. 2'nci Fasıl; kaynak kişi M.A. T.
64,65.s. 3'ncü Fasıl; kaynak kişi M.A. T.
66,67.s. 4'ncü Fasıl; kaynak kişi Ş.H.
68.s. 5'nci Fasıl; kaynak kişi Ş.H
SÖZSÜZ EZGİLER VE OYUN HAVALARI; 70'den, 93.s.'ya kadar verilmiş olan
bu oyun havalarında söz yoktur.
70.s. Abdal Zeybeği; kaynak kişi O.K. Rumlar tarafından da dizlikle oynanan bir
zeybektir.
71.s. Ayşem Türküsü; kaynak kişi H.M.L'dir.
72,73.s. Çiftle Telli; kaynak kişi O.K.
74.s. Düğün Oyun Havası; kaynak kişi H.M.L.
76, 77.s. Gelin Hamamı Havası; kaynak kişi K.M.D. Gelinin hamama götürülüşü
sırasında davul +zurna ile çalınır.
78.s. Gelin Karşılama Havası; kaynak kişi Ş.H.
79.s. Gelin Karşılama Havası; kaynak kişi K.M.D.
80,81.s. Gelin Karşılama Havası; kaynak kişi K.M.D. Açık havada zuma ile çalınır.
82,83.s. Gelin Karşılama Havası Kozan Marşı; kaynak kişi H.M.L.
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84.s. Ger Ali Türküsü; kaynak kişi O.K. Bu ezgiye sadece Kalavaç

köyünde

rastlanmıştır.
85.s. Güleş Havası; kaynak kişi T.H.
86,87 .s. Kıbrıs Zeybek Havası; kaynak kişi H.M.L. erkekler tarafından

oynanır.

Rumlar da dizlikle oynarlar.
88.s. Oyun Havası; kaynak kişi H.M.L.
89.s. Sünnet İlahisi; kaynak kişi M.R. K.
90.s. Şadırvan Türküsü; kaynak kişi Ş.H. Kına gecesi kına yakıldıktan sonra gelin
avluya çıkartılırdı.

Avluda oyunlar oynanır,

desti veya bardaklar

kırılır, gelin

dolaştırılırken de bu türkü çalınıp söylenirdi.
91.s. Yağmur Duası; kaynak kişi M.R. K. Yağmur duası için Lefkoşa'da

Saray

önünde toplanan halk bu ezgiyi okuyarak "Tekke Bahçesine" giderdi.
92,93.s. Zambara; kaynak kişi O.K.
RUMLARIN

BİZDEN

ALDI GI PARÇALAR;

Tomboli adındaki müzik öğretmeninin
Melodileri"

adlı kitabından

alınmıştır."

"Burada

verilen

parçalar

Sozo

1966 yılında yayınladığı "Kıbrıs Ritim ve
(95.s.'dan

alınmıştır)

Rumca kitapta dokuz tane Türk melodisi tespit etmişlerdir.
En son sayfada ise "Düzeltmeler" yer almaktadır.

Araştırmacılar,

bu
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KİTABIN ADI: ÜLKEMİZ

VE KÜLTÜRÜMÜZ

OUR COUNTRY AND CULTURE
UNSER LAND UND UNSERE KUL TUR
YAZAN: MAHMUT İSLA.MOGLU
BASIM YILI: 1984
BASILDIGI

YER: KEMA MATBAASI, LEFKOŞA

Bu kitabı araştırmacı Mahmut İslamoğlu üç dilde yazmıştır. Kitaptaki tüm yazıların

sırasıyla Türkçe, İngilizce ve en son da Almanca çevirilerini yapmıştır.
"Ülkemiz ve Kültürümüz" kitabının kapağının üst kısmında kitabın adı en üstte
Türkçe, altında İngilizce en altta da Almanca olarak yazar. Hemen bunların sağ
altında yazarın adı, bunun da altında bir Kıbrıs haritası yer almaktadır. Kitap 84
sayfadır. En arka sayfa İslamoğlu'nun kısa bir biyografisi, kitabın fiyatı, basıldığı yıl
1984 ve basım yerinin Kema Matbaası olduğu yazmaktadır.
l.s.'da "Sevgili Eşim Firdevs'e İthaf Olunur." yazısı yer alır. 2.s.'nın orta kısmında
"Ülkemiz ve Kültürümüz" yazısı, 3.s.'da ise sekiz tane olan yazarın diğer
yapıtlarının adı yazmaktadır. Bunlar sırasıyla:
1. Kıbrıs Ağzı - Ankara, 1961
2. Kıbrıs Türk Folkloru - Lefkoşa, 1969
3. Kıbrıs Çocuk Oyunları Lefkoşa, 1979
4. Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları (Yılmaz Taner'le ortak bir yayın) Lefkoşa,
1979
5. Kıbrıs El Sanatlarından Örnekler ve Konuk Ağırlama, II. Milletlerarası Türk
Folklor Kongresi, Bursa, 1981
6. Kıbrıs Türk Mutfağı ve Etkileri, Türk Mutfağı Sempozyumu, Ankara, 1981
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7. Kıbrıs Türklerinin Kökeni, Kan Grupları ve Komşuları ile Kan Benzerlikleri,
I.Ulusal Genetik Sempozyumu, Ankara, 1981
8. Türk Dili, Türk Halk Edebiyatının Rum Halk Edebiyatı Üzerindeki Etkileri, I.
Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir, 1983
Yayına hazır yapıtları da bunların altında yer almaktadır.
I .Kıbrıs Türk Mutfağı
2. Dipkarpaz Rum Folklorunda Türk Folklor Unsurları, Uluslar arası Türk Folklor ve
Halk Edebiyatı Kongresi, Konya, 1984
3. Rum Halk Edebiyatı ve Türk Ozanlar
4. Rum- Yunan Literatüründe Türkler
Araştırmacı Mahmut İslamoğlu,

4.s. 'da yazmış olduğu önsözünde Kıbrıs adasının

tarihinden söz etmiş ve bu yapıtlarını hazırlarken belgelerle ülkemizi ve kültürümüzü
tanıtmaya

çalıştığından

Almanca

olarak

da

söz etmiştir. Bu kitabın Türkçe'den
yayınlanmasının

temelinde,

kültürümüzü

toplumların tanımasını sağlamak olacaktır. Son paragrafta
basılmasının

çeşitli aşamalarında

başka İngilizce ve
bizden

başka

ise kitabın hazırlanıp,

kendisine yardımcı olan kişilere ve kurumlara

teşekkür edilmiştir. Kitap sekseni dört sayfadır. Kitabın tüm sayfalarında çok eski
yıllara ait çeşitli fotoğraflar ve onların.da yanlarında kısa açıklamalar yer almaktadır.
Sırasıyla bu sayfalar ve fotoğraflar şöyl~;
8.s.'da 1920'li yıllara ait Lefkoşa'nırı>Qyıllardaki
üç ayrı fotoğrafı.

9 .s. 'da tarihi

en büyük oteli olan Büyük Han'ın
içinde Larnaka ilçesindeki Civisil'li

Türk köylüleri.
1 O.s.' da Türk giysileri içinde kırsal
giysilerini giymiş bir Lefkoşa'lı. 11

erkek, yine ayni sayfada Ulusal
Beliğ Paşa Sokağı'ndaki tarihi
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Beliğ Paşa Konağı'nın iki ayrı resmi. 12'de 1885, 1902, 1933 ve 1934 yılla
Kıbrıs'taki

polis kıyafetleri.

13'de Lefkoşa'nın

Köroğlu Sokağı'nda

tarihi

Konağı. 14.s.'da Kıbrıs'ın son kadısı Ali Rifat Efendi'nin fotoğrafı, ikinci res·
Kadı Efendi'nin

1930 yılındaki cenaze töreni. 15'de Lefkoşa'da

eski adı Vikt

yeni adı Şehit Salahi Şevket Sokağı'nda bir Türk Konağı, 16.s.'da aynı evin
görüntülerini

veren 3 tane resim. 1 7' de Girne' deki Dorana Hotel. 18' de

yöresinden üç Türk, yine ayni sayfada Türk giysileri ile Civisil'li bir genç.
yeni giysilerle geçiş dönemine ait olduğu düşünülen bir resim, yine ayni sa
Limasol'un,

Yukarı Binatlı Köyü'nden

bir erkek. 20.s.'da

Gazi Mağusa'da

İslam Merkezi binaları, ayni sayfada yine Mağusa' da altından yol geçen
Türk evi. 21 'de Lefkoşa' da Selimi ye Camii arkası, altında Lefkoşa' da Mahmut
Sokak'ta bir ev resmi var. 22'deki ilk resim Beliğ Paşa'nın eşinin, diğer res·
Beliğ Paşa'nın

kızının resmi, ayni sayfadaki üçüncü resim ise 1920'1i

Limasol 'lu bir tüccarın kızlarının resmidir. 23 'de, 1929 yıllarında Baf 'ın
köyünde araba süren çarşaflı bir hanım ve hanım arkadaşları. 24 ve 25.s.'larda
resimler G. Mağusa'dan; Namık Kemal Meydanı, diğeri Lala Mustafa Paşa Cami
son resim daha sonraki yıllarda çekilmiş başka bir Lala Mustafa Paşa Camii re
26' da eski günlere ait bir Türk gelini, 27' de 1951 yılına ait geleneksel sünnet kıy
bir çocuk, ayni sayfada 1953 yılına ait başka bir sünnet resmi. 30.s.'da Lefkoşa'
Cuma Pazarından

iki resim. 31 'de 1900'lü

yıllara ait Leymosun

Türk O

öğrencileri. 32'de Lefkoşa'daki tarihi Girne Kapısı'na ait üç resim, 33'de 1912
ait Türk futbol takımı. 34'de

1915 tarihli Lefkoşa Futbol Takımı resmi. 3

Lefkoşa'da Girne Kapısıindaki Mevlevi Tekkesi'ne ait iki resim. 36'da Salamis
Hotel, 37'de Lefkoşa'da

iki tane tarihi Türk evi resmi. 38'de Girne Boğazı'
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ziraatla uğraşan Türk köylüleri.

39'da eşekleriyle

köylüleri. 40'da Lefkoşa'da Selimiye Camii yakınlarındaki
eski Bayraktar Orta Okulu'nun resimleri. 42'de Lefkoşa'daki
bir Mevlevi ayini, 44 ve 45.s.'larda

Lefkoşa'da

dört tane

1920' de Liamasol'lu bir gelinle damat, diğer resim 1931
gelinle damat. 47' de Lefkoşa' daki Sarayönü Camii,
Paşa Camii, 49'da Gime Limanı, ayni sayfada Mağusa

.LJ«ıu.•.ı.=

yapılırken. 50'de 1901 yılında İskenderiye'de çekilen bir
Sadrazam Kamil Paşa, İngiltere Kraliçesi Queen Mary ve İn
yer almaktadır. 51 'de Kıbrıs'lı Sadrazam Mehmet Emin
Celebrity Hotel, 53'de Lefkoşa'da Türk Evi ve Mağusa'da
yaşadığı ev. 54'de yine Lefkoşa'da üç farklı Türk evi.
Lefkoşa' daki Etnografya Müzesinde sergilenen çeşitli eşyalar
1929 yılına ait Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi kız öğrene·
torunlarından Beliğ Arif Beyin evinden, 1984 yılın ait üç
tarihi bina. 61 'de Lefkoşa'daki Kamil Paşa Sokağı'nın görünü
1920 yılında Limasol, Kemerli Çarşı ve Cami-i Kebir. 62,6
dönemine ait kitabe ve ferman örnekleri. 65 Lefkoşa'daki Sara
iki ayrı resim. 66, 67,68 ve 69'da Lefkoşa Selimiye Camii'ne
69'de Sultan Mahmut Kütüphanesi. 70'de, 1899 yılına ait, Z
sahibi Kıbrıslı Derviş Paşa. 71 'de Beliğ Paşa'nın iki resmi ve köş
S.72'de iki tane sünnet resmi, bir tanesi 1960'da Leymosun, diğeri 1
73'de 1944 yılında Limasol'dan bir nikah resmi. 74'te Lefkoşa'ya
Sarayönü Meydanı ve Arasta Çarşısı'dır. S.75'de Limasol ve Bafta h
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Mehmet Ata Bey'in resmi ve Ata Bey'e verilen altın nişanın yazılı belgesi. S.76'da
Mare Monte Hotel. 77' de Lefkoşa' da iki tane Türk evi, 78 'de Müftü Hürremzada
Mehmet Hakkı Efendi, 79'da 1929 yılına ait İngiliz valisinin "Kavaz"ı Sami Bey.
80'de Lefkoşa'nın
Şehitliği'nden

yüksekten çekilmiş bir resmi, 81 'de G.Mağusa'daki

iki resim yer alır. S.80'de G.Mağusa'da

Çanakkale Şehitliği'nden

Çanakkale

Ulusal Direniş Anıtı ve

birer resim. S.83 Kıbrıslı bir ailenin kıyafet devriminden

önce evde çekilmiş bir resmi.
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KİTABIN ADI: KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE SANATI
ARAŞTIRMA

- İNCELEME YAZILARI

TEBLİGLER

YAZAN: MAHMUT İSLAMOGLU
BASIM YILI: TEMMUZ,
BASILDIGI

1994

YER: YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ

Mahmut İslamoğlu'nun

MATBAASI, LEFKOŞA

'Kıbrıs Türk Kültür Ve Sanatı' isimli kitabının kapağının üst

kısmında, ortada kitabın adı. Onun hemen altında 'Araştırma-İnceleme

Yazıları

Tebliğler' başlığı, kitabın alt sağ alt kısmında ise kitabı yazanın adı yer alır.
Kitabın en arka kapağında yazarın biyografisi ve fotoğrafı, alt kısımda kitabı isteme
adresi ve kitabın fiyatı yer alır.
Kitabın ilk sayfasında kitabın adı üstte ortada, yazarın adı ise alt sol köşede yer alır.
Bir sonraki sayfada 'İslamoğlu,
yazısı, ortada 'KIBRIS'!
İTHAF OLUNUR.'

1994 Her hakkı saklıdır ve kitabın yazarına aittir'

BİZLER İÇİN VATAN YAPAN TÜM ŞEHİTLERİMİZE

Bu sayfanın en altında ise dizgi ve matbaanın; Yakın

Üniversitesi Matbaası olduğu, Lefkoşa Temmuz 1994'te basıldığı yazar.
Bir sonraki sayfada YDÜ Rektörü Sn. Suat İ. Günsel'in kitap hakkındaki yazısı
almaktadır. Günsel'in bu yazısını kısaca özetleyecek olursak; Y.D.Ü.'nün akaoemı
çalışmaların yanında, toplumun değer yargılarını, kültürünü irdeleyen çalışmalar
önem verdiğinden söz etmekte, Kolej yıllarında Edebiyat öğretmenliğini yapmış
hocası Mahmut

İslamoğlu'nun

bu yapıtını,

Y.D.Ü.'si

olarak sunmaktan

mutluluk ve kıvanç duyduğundan söz eder.
Hemen arka sayfada Mahmut İslamoğlu'nun

önsözü yer alır. İslamoğlu önsc

"Bu yapıtta 1981 'den bu yana ülkemizi temsilen katılmış olduğum bir
ve uluslararası seminer, kongre ve sempozyumlarda sunmuş olduğumuz
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oluşmaktadır." İslam oğlu, yazmış olduğu bu kitabın Kıbrıs'ta, alanında yazılmış ilk
yapıt olduğundan da yine önsözünde söz eder. Kitap iki yüz on sekiz sayfadır.
İçindekiler sayfasına gelince;
KIBRIS EL SANATLARINDAN

ÖRNEKLER

VE KONUK AGIRLAMA

s.4

a) Dokuma Yatak Çarşafları

s.4

b) Yemeniler

s.6

c) Yastık Dantelleri

s.9

d) Konuk Ağırlama

s. l O

KIBRIS TÜRK MUTFAGI VE ETKİLERİ
1) Ağız Büreği

s.15

2) Bumbar Yemeği

s.15

3) Buyday Dondurması veya Buyday Muhallebisi

s.15

4) Çapıtlı Pilav

s.16

5) Çiçek Dolması

s.16

6) Dövme Pilavı

s.16

7) Harup Palüzesi

s.17

8) Hellim

s.17

9) Hellim Büreği

s.18

1 O) Hırsız Kebabı

s.18

11) Kolakas

s.19

12) Molehiya

s.19

13) Nor Büreği

s.20

14) Şefdali Kebabı

s.20

15) Tavuklu Makama

s.20
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16) Topak Helvası
17) Zeytinni (Bidda)
KIBRIS TÜRK MUTFAf;ININ
KIBRIS TÜRKLERİNİN
KOMŞULARI

ETKİLERİ

KÖKENİ, KAN GRUPLARI

VE

İLE KAN BENZERLİKLERİ

KAN GRUPLARI
KIBRISLI

İKİ OZANDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ

Terzioğlun'ndan

Taşlama Örnekleri

Rahat Bırakın Bizi
Bu Tekerlek Dönecek
KIBRIS TÜRKLERİNDE

ÇEYİZ YAZMA GELENEGİ

Kız İsteme ve 'Böyük Dünürcülüg' (Geleneksel)
Geleneksel Nikah

Nikah İzinnamesi
Geleneksel Düğün
Günümüzde Düğün
Çeyiz ve Çeyiz Yazma
Kaynaklar
TÜRK DİLİ-TÜRK

HALK EDEBİYATI'NIN

KIBRIS RUM HALK

EDEBİYATI

ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİ

Ağıt Özeti
İlginç Dizeler
KIBRIS TÜRK ATASÖZLERİNİN

KERKÜK VE KOSOVA'DAKİ
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VARYANTLARI
ESKİ VE YENİ KIBRIS DEST ANLARINDAN
KIBRIS'LI TÜRK AŞIKLAR VE RUM HALK EDEBİYAT
KATKILARI
KIBRIS'TA ESKİ RAMAZANLAR- BAYRAMLAR
İftar Sofrası
Arife Ve Bayram
KIBRIS RUMCASINDA

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Kaynak Eserler
KIBRIS TÜRK MUTFAGINDA

"HARNIP"

Kaynaklar
KIBRIS'TA

TÜRK

İSLAM

YATIRLARI

VE

BUNL

EFSANELER
Kaynak Eserler
Kaynak Kişiler
RUM - YUNAN MUTFAKLARINDA

TÜRK MUTFAK ÜRÜNLE

Kaynaklar
DİPKARP AZ RUM FOLKLORUNDA

TÜRK FOLKLOR

Türkçe Sözcükler
Masallar
BİBLİYOGRAFYALAR
KIBRIS TÜRK FOLKLORU
Kitaplar

BİBLİYOGRAFYASI
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Makaleler

s.197

Tebliğler

s.202

Tezler

s.205

Folklorik Değer Taşıyan Yapıtlar

s.208

Dizinler
KIBRIS

EL SANATLARINDAN

ÖRNEKLER

VE KONUK

(s.4-10)
a)Dokuma Yatak Çarşafları: (s.4-5)
Çarşafların en belli başlıları aşağıdadır.
1- Şal
2- Bürümcük
3- Güvül
4- İdare
5- Alaca
6- Yün
7- Keten
8- Yedirme
"KULLANILIŞ ALANLARI", araştırmacı tarafından 4 maddeye ayrılır. (s.5)
1. Yatak ve yorganlarda
2. Dört direkli karyolaların yanlarına
3. Bele kuşak
4. Tabut üzerine örtülürdü
b) Yemeniler:

Yemeniler üçe ayrılır. (s.6-8)

1- Boncuklu Yemeni (örnekleri)
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i. Örümcek örneği
ii. Ful örneği
iii. Yelpaze örneği
iv. Üzüm örneği
2- Pullu Yemeni
3- Oyalı Yemeni
Oyalı yemeniler 'Küçük Oyalılar' ve 'Büyük Oyalılar' diye ikiye ayrılır.
i.Küçük Oyalılar
•

Yelpaze oyalılar

•

Halkalı oyalılar

•

Yaprak oyalılar

•

Pire çiçeği oyalılar

•

Püsküllü oyalılar

•

Topacıklı oyalılar

•

Yıldız çiçekli oyalı veya iğde çiçekli oyalılar

•

Zangalak oyalılar

•

İskoç oyalılar

•

Yasemin oyalılar

•

Nergis oyalılar

•

Mülver oyalılar

•

Mekik oyalılar

ii. Büyük oyalı yemeniler
•

Yıldız oyalılar
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•

Menekşe oyalılar

•

Kıvırcık yasemin veya düz yasemin oyalılar

•

Çekil hanım, pek sıkıldı canım oyalılar

•

Zülfü perişan oyalılar

•

Haşhaş oyalılar

•

Erik çiçeği oyalılar

•

Güliziba oyalılar

•

Karanfil oyalılar

•

Hanım camdan bakar oyalılar

•

Gül oyalılar

•

Nergis oyalılar

•

Sümbül oyalılar

•

Lale oyalılar

•

Cezar oyalı yemeniler

Yemenilerin Kullanış Alanı'nı ise 9'a ayırır. (s.8-9)
1 . Hanımların süs eşyası
2. Yemek pişirilirken başa bağlanır
3. Cenaze kadınsa tabutun baş tarafına örtülürdü
4. Yeni doğmuş bebeklerin beşiğine sarılık olmaması için sarı,
için de kırmızı konurdu
5. Erkekler feslerine bağlardı
6. Halk hekimleri sargı bezi olarak kullanırdı
7. Ölen kişinin çenesine bağlanırdı
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8. Mutfakta bazı yiyecekleri süzmek için kullanılırdı

9. Baş ağrıdığında başa sıkıca bağlanırdı
c)Yastık Dantelleri (s.9-10)
Yastık dantellerinin örnek adlarından bazıları:
•

Aslankuyruğu

•

Badem içi

•

Banana

•

Atmış akıl yetmiş fikir

•

Düğme deliği

•

Diş

•

Elti eltiye küstü

•

Elmas küpe

•

Ful (yalın kat)

•

Ful (katmeri)

•

Kiraz

•

Kaynanadili

•

Karanfil

•

Gül

•

Gerdanlık

•

Çarkıfelek

•

Lale

•

Örümcek

•

Üzüm
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•

Fiyonk

•

Selvi

•

Süpürge

•

Sümbül

•

Sündürme

•

Pıtık

•

Taç

•

Tekerlek

•

Yandönen

•

Yasemin

•

Yelpaze

•

inci

d) Konuk Ağırlama (s.10-13)
Kahveden başka konuklara şerbet ikram edilirdi. Belli başlı şerbetlerden uaL..ııa.u.
•

Bal şerbeti

•

Gül şerbeti

•

Şeker şerbeti

•

Harup şerbeti (Keçiboynuzu şerbeti)

•

Macun şerbetleri

Başlıca macun çeşitleri şunlardır:
•

Alıç macunu

•

Ayva macunu

•

Ceviz macunu

- 132 -

•

Turunç macunu

•

Çilek macunu

•

Ekşi macunu

•

Elma macunu

•

Erik macunu

•

Kabak macunu

•

Kayısı macunu

•

Kızmemesi macunu

•

Gül macunu

•

Havuç macunu

•

Hurma macunu

•

İncir Macunu

•

Karpuz macunu

•

Kiraz macunu

•

Badem macunu

•

Patlıcan macunu

•

Pergamut macunu

•

Portakal kabuğu macunu

•

Turunç kabuğu macunu

•

Üzüm macunu

•

Venedik macunu

•

Vişne macunu

•

Yeşil turunç macunu
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•

Yenidünya macunu (Malta eriği)

•

Menekşe çiçeği macunu

•

Hindistan cevizi macunu

•

Antep fıstığı macunu

Kaynak Kişiler (s.12-13)
Kaynak kişileri ise yazar aşağıdaki gibi gruplamıştır:
•

Çarşafla ilgili kaynak kişiler

•

Yemenilerle ilgili kaynak kişiler

•

Dantellerle ilgili kaynak kişiler

•

Konuk ağırlama ile ilgili kaynak kişiler

KIBRIS TÜRK MUTFAGI VE ETKİLERİ
Kıbrıs mutfağında

(s.14-22)

şu anda da yaygın olarak kullanılan

sıralamaktadır:
1. Ağız büreği (Ağız böreği)
2. Bumbar dolması
3. Buğday dondurması
4. Çapıtlı pilav
5. Çiçek dolması
6. Dövme pilavı
7. Hamıp palüzesi
8. Hellim - Nor
9. Hellim büreği (böreği)
10. Hırsız kebabı

yiyecekleri

yazar
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11. Kolokas yemeği
12. Molehiya
13. Nor büreği
14. Şefdali kebabı
15. Tavuklu magarına (Makama)
16. Topak helvası
17. Zeytinni ve Hellimli (Bidda)
İslamoğlu s. 14-22 arasında bu yemeklerin nasıl pişirildiklerini de anlatmaktadır.
l(IBRIS TÜRK MUTFAGININ

ETKİLERİ

(s23-26)

II.BÖLÜM
Bu bölümde İslamoğlu,

ilk baskısı 1968'de, ikinci baskısı 1974 yılında Limasol'da

Amaranth Sitas tarafından yapılan ve kapağında Amaranth Sitas tarafından Kıbrıs
Adetleri ve Mutfağı, 'Kopiaste'

(Buyurunuz) yazıları bulunan bu kitapta yer alan

birçok yemeğin "Kıbrıs Yemekleri" adı altında Rumlara aitmiş gibi gösterilmiştir.
Halbuki araştırmacı bu yemeklerin isimlerinin dahi Türkçe olduğuna dikkat çekmek
istemiştir. İngilizce olan bu kitabın Türkçe'ye çevirisini yaparak 24,25 ve 26.s.'larda
anlatır. Bu kitaptan on altı tane örnek vermiştir. Bunlardan bir tanesi şöyle; "Onuncu
on ikinci sayfalarda 'Talattouri'
yoğurt

salatası)

derken

- 'A cucumber and yoghourt salad' (Salatalık ve

Kıbrıs

Türklerinin

cacığa

verdiği

adıyla

'Talattur'

tanıtılmaktadır." (s.24-3.madde)
KIBRIS TÜRKLERİNİN
VE KOMŞULARI

KÖKENİ, KAN GRUPLARI

İLE KAN BENZERLİKLERİ

(s.27-31)

II. Sultan Selim'in 21 Eylül 1572 tarihli fermanını 27. ve 28. s.'lardadır. 29,30 ve
31 'de Kıbrıs 'taki 'American

Academy'

adlı okulun kurucusu ve müdürü olan
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W.W.Weir 1952 yılında yayınladığı 'Education In Cyprus' (Kıbrıs'ta Eğitim) adlı
kitabının bir bölümünün İngilizcesi ve Türkçe tercümesi yer alır.
II. BÖLÜM
KAN GRUPLARI

(s.32-34)

Bu bölümde bu konuda yapılmış olan araştırmalar yer almaktadır. Kıbrıslı Türkler ve
Kıbrıslı Rumların kanlarının karşılaştırılması;
Türkiye'nin

bununla beraber Türklerin kanlarının

bazı bölgeleriyle; Rumların ise Yunanlılarla

aralarındaki benzerlikler

konusunda yapılan araştırmalar yer alır.
KIBRISLI
S.35'de

İKİ OZANDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ

taşlama

alanında Kıbrıs'ta

(35-45)

şiir yazan iki ozan tespit etmiştir. Bunlar

Terzioğlu ve A.şık İslam'i mahlasıyla taşlamalarını yazmışlardır. Terzioğlu mahlasını
kullanan

şairimizin

Terzioğlu'ndan
Dönecek',

Özker Yaşın olduğundan

söz eder. 36.37.38 ve 39.s.'larda

taşlama örnekleri yer alır. Bunlar;

'Hödükname',

'Rahat Bırakın Bizi' gibi taşlamalardır. Terzioğlu'nun

bir örnek;
Hödükname
Bir dere geçilirken at değişmez dediler,
Böylece ne hikmettir at'a çıktı adımız,
Belki de sizden daha vefalıdır kediler
Şeref şan yok içinde palavra hayatınız.

Enseniz öyle kalın, göbeğiniz pek semiz
Memleketin kralı sayın hödüklerimiz. (s.36)

'Bu Tekerlek

taşlamalarına kısa
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Aşık İslami'ye gelince; s.40'da 'Orta Direk', s.40'daki bir başka taşlamasında ülkede
torpilin son derecede etkili olduğu tahsile liyakata önem verilmediğinden
servet politikasından

haksız

dizelerinde söz eder. 41 'de yüz elli bin nüfuslu K.K.T.C.'de

siyasi parti bolluğundan, 42'de memurlarına kötü davranan bir amirden, yine 42'de
sırasıyla beceriksiz turizmcilerden, 43 'de pahalılıktan, 'Eşdeğer Mal Komisyonunda
yapılan haksızlıklardan,
kadar

taşlamalarında

defınlerdeki eşitsizliklerden,
sırasıyla

bunları

kabirlerdeki

dizelerinden

dile

şaşaadan s.45'e

getirir.

İslami'nin

taşlamalarından kısa bir bölüm;
EŞDEÖER MAL KOMİSYONUNDA
Kimin puvanına baksan birader
Her karış toprağı yüz binler eder
Kendi puvanların sana bin keder ...

Bafın kıraçları altın mübarek
Buna nasıl isyan etmesin yürek. (s.43)
KIBRIS TÜRKLERİNDE

ÇEYİZ YAZMA GELENEGİ (s.46-62)

Kız isteme ve 'Böyük Dünürcülüg' (Geleneksel) (s.46-47)
Evlenme yaşı gelip, kız arayan oğlan tarafına, bazı kişiler aracılık edip kız tavsiye
ederler ve kız görmeye
görücülükten

gidilirdi.

Buna daGörücülük'

denirdi.

Kız tarafı da

sonra oğlan tarafını uygun bulursa 'Böyük dünürcülüg'

yapılır, bu

dünürcülükte konuşmalar arasında manzum söyleşiler de yer alırdı. Söz kesilince de
'Ağırlık'(düğünden

önce kıza verilen para) ve 'Nikah'(boşanma

halinde kıza nafaka

ile verilen para) tarafların şerefleriyle mütenasip bir miktar olurdu. S.46 ve 47 'de kız
istemede söylenen bazı maniler de yer alır.
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Oğlan tarafı;
Uzun uzun gozlar
Yeter oldu sözler
İşde geldig bizler
Ne dersiniz sizler (s.46)
Kız tarafı;
Tencerede bişen oddur
Şimdi yedig gamımız togdur
Alem mehel gördüysa
Bizim deyceğmiz yogdur. (s.47)

Geleneksel Nikah: (s.47)
Önceden kararlaştırılan bir günde, öğleden bir saat kadar önce imam ve iki şahit
kızın evine gelir, kapı arkasındaki kıza imam iki şahidin önünde üç defa "Vekilin
olayım, nikahını gıyayım mı?" diye sorar. "Evet" cevabını alınca imam ve şahitler
camiye gidip camide nikahı kıyarlardı. Bu hafta içerisinde 'Gelin Mübarekisi'
sürerdi. Bu hafta bitince 'Gelin Hamamı' yapılırdı. Düğün hazırlıkları sürerken iki
aile arasında karşılıklı misafirlikler olur, fakat bu süre içerisinde kızla oğlan
birbirlerini görmezlerdi.
Nikah İzinnamesi: (s.48-49)
48'de eski bir örneği ve Türkçe çevirisi var. Nikah izinnamesinde, çeyiz olarak neler
götürüldüğünden, içinde tek tek tüm eşyaların isimleri yazardı. Taşınır ve taşınmaz
mallar için hazırlanan bu belge Kıbrıs'taki koloni idaresince de geçerli sayıldığı ve
buna göre resmi işlem yapıldığı kitapta belirtilmektedir. Tapu senedi kadar geçerli
olduğunu da özellikle belirtmektedir. Bu belge, sözden hemen sonra, nikahtan önce
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düzenlenir nikah da ona göre kıyılırdı. Kentlerde kız evinde, kırsal yörede özellikle
malla ilgili senetler caminin yanında bulunan yazıhanede

veya köy kahvesinde

kaleme alınırdı. Tabii ev eşyası tipinde olanlar, yine kız evinde görülerek kayda
geçerdi. Çeyiz yazma işi yapılırken köyün imamı, muhtar, köy ileri gelenleri ve iki
tarafın yakınları hazır bulunur, imza edip şahit girerlerdi.
Geleneksel Düğün: (s.49-51)
49 ve 50'de

kına gecesindeki

söylenen

türkülerden

tutun

da sırasıyla

neler

yapıldığından söz edilir. Eski zamanlarda düğünler pazartesi günü başlardı. Bu günde
çalgıcılar

eşliğinde

doldurulurdu.

türküler

söyleyerek

(pamuk doldurulmasından

yorganlar

kaplanır,

söz edilmektedir)

yataklar,

yastıklar

Salı gün başlanan işin

sallanacağına (uzayacağına) inandıklarından hiçbir iş yapmazlar, sadece yiyip, içip,
eğlenirlerdi. Çarşamba çok hareketli geçerdi. Kızın bütün eşyası çalgılarla (müzikle)
evine taşınırdı. Yine ayni gün yemekten sonra gelin hamamı olurdu. Hamamda çeşitli
eğlenceler olurdu. Gelin hamamın kapısından

girerken karşılama havası çalardı.

Çalgılar çalıp, rakkaseler, tellaklar dans edip konukları eğlendirirdi.
gelini havuzun etrafında yedi defa döndürürlerdi.

Oynayarak

Son dönüşte de gelini hamama

koyup yıkarlardı. Tekrar giydirip yüzünü örterler ve gelin büyüklerin ellerini öperdi.
Oyunculara para vermek de adetti. Bu işler bittikten sonra da davetliler dağılırdı.
Kına gecesi eğlenceleri şafak sökünceye kadar sürer, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı
eğlenirdi. Gece on bire doğru erkeğin kınası, erkeğin sağdıçları tarafından kız evine
'

getirilir, para verilip gönderilirdi. Saat ikiye doğru da gelinin kınası ortaya çıkardı.
Şafakla beraber, geline kına yakılırdı. Gelinin ellerine kına yakarken kına türküleri
söylenirdi.
Kebabcıların şişi

----
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Gelinin inci dişi
Kınanız mübareki
Onudmayın bahşişi. (s.50)
Oynayanların başına altın para basılır, kırmızı örtülü bir desti ya da çanak oynayarak
kırılırdı. Çalgıcılara para takmak adettendi. Konuklara çeşitli yiyecekler de ikram
edilirdi.

Sabahleyin

sona eren bu törenden

sonra gelin yatmaya

götürülürdü.

Perşembe gün gelin öğleden sonra uyandırılıp süslenir, pullanır, başına elmastan taç
takılır, Bindallı gelinliğini giyer ve misafirlerin olduğu yere götürülürdü. Daha sonra
törenle oğlan evine gidilir, namazlar kılınıp dualar edilirdi. Damat gelini ilk defa
namazdan sonra görürdü. "Zifaf Gecesinin"
mücevher hediye ederdi.

sabahında damat geline kıymetli bir

"Paça günü" de denirdi. Ailenin hanımları ve davetliler

gelince, gelin hazırlanıp gelirdi. Oğlanın anne, babası ve diğer akrabalar kızı "Paça
Günü" takı takarlardı. Bugünün bir diğer özelliği de, zifaf gecesi yatağa serilen
çarşaf gösterilirdi. "Paça Günü'nden" sonra
sürerdi. Gelin her gün farklı bir gelinlik giyerek
gelinlik giyerdi.
Günümüzde Düğün: (s.51-52)

Günümüzde düğünler düğün salonlarında, birkaç saatlik zaman dilimine

,w;u.ıı:.L

yapılır. Artık kentlerde olduğu gibi büyük köylerde de düğün
bulunmaktadır. Kıbrıs'ta düğünler genelde yaz aylarında yapılmaktadır. Takı
geleneği günümüzde de devam etmektedir. Düğüne gelen konuklar hem geline,
damada para takmaktadırlar. Günümüz düğünlerinde konuklara "basdiç" adı
kuru pasta ikram edilir. Nikah ise, nikah memuru tarafından kıyılır.
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görücü usulü evlilikler artık pek yapılmamakta,

gençler genellikle anlaşarak yuva

kurmaktadırlar.
Çeyiz ve Çeyiz Yazma: (s.52-60)
Sayfa 52'den 60'a kadar devam eder. Bu süreçte neler yapıldığı, çeyizlerin nasıl
hazırlandığı,
yazılmış

çeyiz olarak neler götürüldüğü, cihaz (çeyiz) defterinin içine nelerin

olduğunu anlatır. Orijinal cihaz defterleri resimlerle

örnek gösterilerek

s.54,56 ve58'de anlatılıyor. Eski harflerle yazılmış olan bu belgelerin, Türkçeleri de
altında verilmiştir.

Taşınır ve taşınmaz mallar için hazırlanan çeyiz senedinin

Kıbrıs'taki koloni idaresince de geçerli sayıldığı ve buna göre resmi işlem yapıldığını
belirtmektedir.
özellikle

Hatta bu çeyiz senedinin tapu senedi kadar geçerli olduğunu da

belirtmektedir.

Bu çeyiz senedi sözden hemen sonra, nikahtan

önce

düzenlenir, nikah da ona göre kıyılırdı. İslamoğlu 53.s.'da şöyle devam eder; "Çeyiz
senetleri kentlerde kız evinde, kırsal yörede özellikle malla ilgili senetler caminin
yanında bulunan yazıhanede veya köy kahvesinde kaleme alınırdı. Tabii ev eşyası
tipinde olanlar yine kız evinde görülerek kayda geçerdi. Çeyiz yazma işi yer alırken
köyün imamı, muhtar, köy ileri gelenleri ve iki tarafın yakınları hazır bulunur, imza
edip şahit girerlerdi. Kıbrıs'taki çeyiz senetlerinin tek nüsha olarak yazıldığını tespit
etmiş bulunuyoruz. Çeyizi yazan kişiye bir çift peşkir hediye etme adedi vardı. Kırsal
yörede çeyiz yazma işini genellikle yazıya eli en yatkın kişi olarak köy imamı
yapardı." Bu çeyiz defterlerinin başında defterin hazırlandığı tarih; altında ise liste
halinde sırasıyla eşyanın cinsi, her eşyadan kaç adet olduğu, karşılarında ise hepsinin
tek tek fiyatları en altında ise eşyanın toplam kaç para ettiği yazmaktaydı.
ise bu senedin sahibinin adı, tarih, şahitler, kız tarafından
bulunmaktadır.

En altta

kişiler ve imzaları
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Kaynaklar:

(s.61-62)

S.61.s.'da İslamoğlu sekiz tane kaynak belirtmiştir.

TÜRK

DİLİ-TÜRK

HALK

EDEBYATl'NIN

KIBRIS

RUM

HALK

EDEBİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (s.63-80)
Bu bildirisinde İslamoğlu, Türk dili Türk halk edebiyatının Kıbrıs Rum halk
edebiyatı üzerindeki etkilerini kanıtlamaya çalışmıştır. Bunun için de bu bölümde
Rumca bir ağıtı ele almıştır. Bu ağıt Osmanlı döneminde 30 yıl 'Tercümanlık' yapan
Hacı Yorgacis'e yakılmış olan bir ağıttır. Bu ağıt Rumcada 'Tercüman Hacı
Yorgacis'in Türküsü' diye bilinmektedir. Çok uzun bir ağıt olmasından dolayı
İslamoğlu bu ağıtın bir bölümü ve ağıtta geçen Türk unsurları üzerinde durmuştur.

Bu ağıt kitapta 63-80 s.'lar arasında yer almaktadır. S. 64'te bu ağıtın özeti de
verilmektedir. 73. ve 80.s.'larda ise İslamoğlu'nun bu Rumca ağıttan almış olduğu
belli bölümlerin sırasıyla önce Rumcaları verilmekte, Rumca paragrafın hemen
altında ise Türkçe tercümesi yer almaktadır. Buna örnek; "Efendiler ve ağalar
aralarında toplandılar ve başlarına sayısız belalar açtılar." Türkçe 'Ağa' sözcüğü
Rumca'nın çoğul ekini alarak 'ağathes', Türkçe 'bela' sözcüğü Rumca'da ayni çoğul
ekiyle 'belathes' olarak kullanıldı (s.65)
KIBRIS TÜRK ATASÖZLERİNİN KERKÜK VE
KOSOVA'DAKİ VARYANTLARI (s.81-93)
Araştırmacının bildirisinin konusu dünyanın üç farklı bölgesinde yaşayan Türklerin
atasözlerinden örneklerle karşılaştırmalarını yapmaktır. Bu örneklemeler Kıbrıs,
Kerkük ve Kosova'daki Türkler arasında yapılan araştırma verilerine dayanmaktadır.
Metinlerin sınırlı bir kısmı ele alınırken, metinlerde yerel ağız özellikleri de
korunmaya çalışarak bildiride yer almıştır. Ve yine bu bildiride Kıbrıs, Kerkük ve
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Kosova Halk Edebiyat'ı ürünü olan atasözlerini sunarken, aralarındaki ortak öğelerle
bir

kısım

ayrıcalıkları

da belirtmeye

durmaktadır.81-92s.'ları
karşılaştırmaları

özen

gösterilmiş

olduğunun

üzerinde

arasında elli tane atasözünün her üç ulusun yerel ağzıyla

yapılmıştır.

Bunlardan

s.92'de

yer alan 50.'yi

örnek verecek

olursak:
Kıbrıs:

Zararın neresinden dönsen kardır.

Kerkük:

Zararın yarısından dönmeg gene kardı.

Kosova:

Ziyanın neresinden tutarsen çardır.

Kıbrıs ve Kosova
varyantında

örneklerinde

zararın

tutulmaktadır.'

yarısından

zararı neresinden
dönmenin

kar

dönülse kar sayılırken,
olacağı

görüşü

ön

Irak

planda

denmektedir.

92 ve 93.s. 'larda ise araştırmacı Mahmut İslamoğlu

kaynak yapıtları ve kaynak

kişileri vermiştir.
ESKİ VE YENİ KIBRIS DESTANLARINDAN
İslamoğlu

yapmış olduğu araştırmalarında

kaynaklarda
destanların

Kıbrıs'ta

pek fazla destan örneklerinin
da öykü

-

destan

ÖRNEKLER

biçiminde

gerek yazılı gerekse sözlü

bulunmadığından
sosyal

(s.94-104)

içerikli

söz eder. Bulunan
destanlar

olduğunu

yazmaktadır. Bu bildiride eski Kıbrıs destanlarından üç tanesine yer verildi. Bunların
yanında

1974 yılındaki

'Mutlu Barış Harekatı'

nedeniyle

Türkiyeli ve Kıbrıslı

ozanlarca yazılan destanlara da yer verilmiştir. 94.s.'da yazdığına göre Kıbrıs'tan
sunacağı ilk destan Hasanbulliler
olursak İngiliz döneminin
Bulli'yi

Destanı'dır.

başlarında

ve iki kardeşiyle yandaşlarının

Bu destandan kısaca söz edecek

haksız bir iftiraya uğrayan Hasan Ahmer
hikayesini anlatmaktadır.

Dağa çıkan ve

aylarca dağlarda gezen, yiğit, attığını vuran, atik bu üç Türk kardeş Baf'ın Mamonya
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köyündendir.

Hasan Ahmet Bulli haksız yere suçlanıp hapse atılır. Kardeşleri

Mehmet Ahmet Bulli (Kaymakam) ve Hüseyin Ahmet Bulli'nin (Kavunis) kavga
esnasında bıçakladıkları

bir kişinin ölmesi üzerine dağa kaçarlar. Bunu öğrenen

Hasan cezasını çekmekte olduğu Lefkoşa' daki hapishaneden kaçarken Kanlı Dere
yakınlarındaki

'Golf Sahasında'

vurulup öldürülür. İkinci kardeş Hüseyin Ahmet

Bulli, ya da diğer adıyla Kuvanis; Ciyas köyünde ele verilir ve kalmakta olduğu evde
polisle çatışmaya girip öldürülür. Kaymakam

da denen üçüncü kardeş Mehmet

Ahmet Bulli, arkadaşları Hüsnü Salih ve Hüseyin Eyüb, canlı yakalanıp Limasol' da
idam edilirler. Bu olay Kıbrıslı Türk ve Rum halklarını çok etkilemiştir. İki toplum
arasında anlatılmış, Türk ve Rum halk ozanları, ölümleri ve asılmaları üzerine
Türkçe ve Rumca destanlar söylemişlerdir. Onlar hakkında yazılan ilk destanın da,
Rumca olarak, Rum halk ozanı Hrisrodulos Çapura tarafından yazılmış olduğu bu
kitapta

yer

alır.

bilinmemektedir.

Hasan

Bulliler

Destanı'nın

Türkçe

yazarı

Eskiden bu destanlar halk ozanları tarafından

kesin

olarak

panayırlarda

ve

bayram yerlerinde okunurdu. 95.s.'da da destanın bazı bölümlerini araştırmacımız
sunmuştur.
96.s.'daki ikinci destan 'Halid Arab Destanı' adını taşır. Bu destanda ise, Gülsüm
isimli hafif meşrep bir kadını, yirmi bir bıçak darbesiyle öldürüp idam edilen, Halid
Arab (Halid Aziz) isimli 28 yaşında yiğit bir delikanlı anlatılmaktadır.
araştırmacımız 'Halid Arab Destanı'nın'

bazı bölümlerini sunmuştur.

S.97'de

olarak

ise

üçüncü

destan

örneği

'Dr.

Behiç

ile

eşinin

96.s.'da

destanı'

anlatılmaktadır. 1 O Mayıs 1924 tarihinde bir kıskançlık yüzünden, Dr. Behiç, suçsuz
olan eşi Fatma Hanım'ı Lefkoşa'daki

evinde tabanca ile vurup öldürür. Dr. Behiç

işlemiş olduğu bu cinayetten dolayı otuz yedi gün sonra idam edilir. Araştırmacımız
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sunmuş olduğu bildirisinde bu üç destanı da sosyal içerikli destan olarak nitelendirir.
Kıbrıs Türk toplumu içinde saygın bir yeri olan Dr. Behiç'in

eşini vurma olayı,

toplumu derinden sarsar ve kim tarafından yazıldığı bilinmeyen bir destan yazılır. 97
ve 98.s. 'larda bu destanın bir bölümü yer alır.
98.s.'dan

itibaren siyasal içerikli destanlara yer verir. Bu destanlar kahramanlık

konularını içerir ve hepsi de 1974 yılında yapılan I. ve II. Barış Harekatları üzerine,
Kıbrıslı ve Türkiyeli ozanlar tarafından kaleme alınmışlardır. Bu destanlar sırasıyla
şunlardır:
•

98.s.'da

'Kıbrıs

Destanı';

Yahyalı

öğretmen

Yusuf

Kılıç

tarafından 16.8.1974 tarihinde yazılmıştır.
•

99.s.'da

'Kıbrıs

Destanı';

Afyon'da

İl Merkez

Müdürlüğü

yapmış İhsan Ökte tarafından 29.7.1974 tarihinde yazılmıştır.
•

100.s.'da

'Kıbrıs'ın

Acı

Destanı';

Karaisalı'nın

Söğütlü

köyünden Ali Şahin isimli halk ozanı tarafından kaleme alınmış.
Destanlarında A.şık Ali mahlasını kullanmış destanın bir bölümü
verilmiştir. Ayni sayfada yine Ali Şahin'in 'Büyükler'

şiirinden

bazı bölümlere yer verildi. 101.s.'da yine ayni ozanın 'Kıbrıs'a
Çıkan Şanlı Ordumuzun

Zafer Destanı'

adlı destandan

bazı

bölümler; 101.s.'da da ozanın 'Büyükler Zaman Kalmadı' isimli
bir.başka destanından bazı bölümler yer almaktadır.
•

101.s:'da 'Tank Çavuşu Oğluma'; Adana Kadirli'den
AdiLÖzkale'nin,

Pehlivan

Kıbrıs Barış Harekatına katılan oğluna hitaben

yazdığı destanın bir bölümüne yer verilmiştir. S. 102' de ozanın
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bir başka destanı olan 'Mehmetçik

Kıbrıs'tan

Sesleniyor'

yer

alır.
•

102.s.'da

'20

Temmuz

Kıbrıs'ın

Güvercinlik

köyünden

Mehmetçik';

ve
Ali

Canpolat

tarafından

yazılmış, destanın bazı bölümlerine yer verilmiştir.
•

103.s.'da 'Er Ceddin Gibi'; Çatalhöyük köyünden Abdul Cabbar
Yurt'un 22.8.1974 tarihli destanından bir bölüme yer vermiş.

•

103s.'da

'Mehmetçik',

Kıbrıslı

A.şık

İslami'ye

(mahlası)

ait

destanın bir bölümü yer almaktadır.
MEHMETÇİK
Gime Dağları'na şan şeref verdin
Değil Yunan, dünya gelse yenerdin
Güney Türkü bugün en büyük derdin
Cihan sana kurban olsun Mehmedim. (103.s.-l.dörtlük)
Kaynaklar: (s.104)
Araştırmacı İslamoğlu'nun bu bölümde yararlanmış olduğu kaynaklar dört tanedir ve
104.s.'da yer alır.
KIBRISLI

TÜRK A.ŞIKLAR VE RUM HALK EDEBİYATINA

KATKILARI

(s.105-124)
Sunulan bu bildiride Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı'nda
eder. Bu ozanlar; Hüseyin
olarak bilinen

Mehmet

emeği olan Türk ozanlardan söz

Teralı, Mustafa Muzaffer

Mulla Ali'dir.

Bu bölümde

Özboşnak,

'Mehemmedo'

Mehemmedo'dan

bahsedip

şiirlerinden örnekler verir. 105.s. Rum Halk ozanlarından Azanis, Mehemmedo'nun
köyü olan Arodez'e gider. Mehemmedo'yu

kahvehaneye davet edip ona 'çatışma'
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(şiir yarışması) teklif eder. Azanis ve Mehemmedo'nun

karşılıklı 'çatışma'larının

Türkçe ve Rumcaları 106, 107 v3 108.s. 'da yer alır. Buna örnek;
Azinas:

Anlamı:
Esi bu kseris da bolla

Sen ki çok şeyler bilirsin

Ce o nussu bu da valli

Ve aklın da çok şeye erer

Enan bagetto du gabnu

Bir paket tütünden

Bosa tsiğara fgalli.

Kaç

adet

sigara

çıkar.

(s.106)
Türk ozan Mehemmedo anında, ayni kafiye düzeniyle ve ayni konuda yanıt verir.
Anlamı:

Mehemmedo:

Sigaraların adedi sarıcıya

Ksartade isdon dilihdin

bağlıdır
Saran ince sararsa adedi

Cinos budus diliği

çoktur,
Kalın olursa adedi azdır.

An en lefdi en gambosi
Ce an en hondri en iliği. (s.106)
Mehemmedo

1926'da Kıbrıs'ta

bolca yağan yağmurdan

sonra mantar toplamaya

çıkar fakat mantar bulamaz ve şiir yazar. 108, 109 ve 110.s.'da bu şiirin Türkçe ve
Rumcası yer alır.
Mehemmedo'nun
gırer

ve

ağıtları da ünlüdür. Çoban Yusuf'un başı kadın yüzünden derde

öldürülür.

110.s.'dan,124.s.'ya

'Çoban

Yusuf'un

kadar yazılmıştır.

Ağıtı'

Türkçe

ve

Rumca

olarak
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KIBRIS'TA

ESKİ RAMAZANLAR-

Bildirisinde

Kıbrıs'ta

Bayramına

BAYRAMLAR

dinsel bayramlar

değinir.(s.125)

Bu bölümde

(s.125-136)

olarak Ramazan
dinsel bayramlara

Bayram'ı

ve Hacılar

da değinecektir.

Bu

bayramlar Remezan Bayramı ile Hacılar Bayramı'dır. Kıbrıs Türkleri arasında Şeker
Bayramı tabiri çok yenidir. Kurban Bayramı'na Hacılar Bayramı, yerli söyleyişle de
Gurban Bayramı denmektedir. Eskiden Üç Aylar'da pazartesi ve perşembe günleri
ile tüm Ramazan Ayı boyunca oruç tutmak adetti.
İftar Sofrası (s.126-131)
İftar vakti herkes evinde olur, topun atılmasını beklerdi. Top ile oruç bozulur,
bekletmek

günah sayılırdı Oruç besmele çekerek ve çoğu kez bir kara zeytinle

açılırdı. Bunun yanında parmağını tuza batırarak, çorba ile ya da hurma ile de iftar
edenler olurdu. İftar sofralarının yemekleri bol ve çeşitli olurdu. İftar vaktine doğru
yoldan

geçen

çörekçilerden

garaçoççolu

(çörekotlu)

Remezan

Çöreği mutlaka

alınırdı. İftar sofralarına mutlaka eş, dost davet edilir, yalnız oturulmazdı.
sofralarında

mevsimine

göre şu tatlılar olurdu:

Sini Gadmeri,

İftar

Samsı, Egmeg

Gadeyifı (ekmek kadayıfı), Simit Helvası (irmik helvası), Topag Helvası, Gayısı
Dadlısı (kayısı tatlısı), Güllaç. Bu yılların bir başka özelliği de gece yarısına doğru
Sahurcuların halkı sahura kaldırmasıydı.

Sahurcular üç kişiydi; biri davul, diğeri

zuma çalar, üçüncüsü de feneri taşırdı. Maniler okuyarak halkı uyandırırlar halk da
onlara yemek ve tatlı verirdi. Bu manilere bir örnek:
"Davulumun ardı gövşeg
Pirelere yazdım döşeg
Arkadaşımı sorarsan
İki gulaglı bir eşşeg" (s.127)
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Ramazan aylarının bir başka unutulmaz eğlencesi de, kentlerde ve köylerde oynatılan
Garagöz'dü. Limasol'daki
Usta), Mehmet

Kafa.

Garagöz ustları şunlardı; Kani Usta, Ali Garabacak (Ali
Yine Limasol'da

Garagöz

oynatılan

yerler;

Gırmızımn

Gahvesi, Hacı Yahya'nın Gahvesi'ydi.
Letkoşa'daki

kahvehaneler

ise; Pehlivan'ın

Gahvesi,

Mulla Hasan'ın

Gahvesi,

Meyhaneci Hasan'ın Gahvehanesi.
Dinsel bayramlarda

çok önemli yeri olan cami ve ziyaret yerlerinden

bir kaçı

Kıbrıs'ın güney kesiminde kalan Larnaka (İskele) kentindedir. Bunların en önemlisi
İslam aleminin en kutsal yerlerinden biri olan Hala Sultan Tekkesi ve Camii'dir.
Hala Sultan'ın türbesi 1760 yılında Şeyh Hasan tarafından yaptırılmıştır. Tekkedeki
cami ise 1816 yılında Seyid Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Ramazan
boyunca insanlar oruç tutarken bayram için de elbiseler, ayakkabılar sipariş edilir ve
bunların hepsi arife güne tamamlanırdı.

Arife ve Bayram (s.131-134)
Arife gününün en önemli işi 'arife suyu' ile dökünmektir(yıkanmak). Arife günü
ikindi üzeri ise mezar ziyaretleri yapılırdı. Bayram günü bayramlaşmalar büyükten
küçüğe doğru yapılır, bayramlık olarak çocuklara para verilirdi. Kıbrıs Türkleri
ramazan bayramlarında Zerdeli Pilavı (tatlı-tuzlu etli pirinç pilavı) pişirirlerdi. Eski
Kurban bayramlarında geleneğe bağlı ailelerde yemek şu sırayla yenirdi:
•

Birinci gün; sabahleyin şiş kebabı, öğlen yağda kızartılmış ciğer, geceleyin
paça.

•

İkinci gün; şefdali kebabı ve Zılgıç yenirdi.
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•

Üçüncü gün; bumbar, (Türkiye'de eskiden bumbar dolması olarak bilinen bu
yemek Kıbrıs'ta

hala çok pişirilmektedir)

suyuna da makama

veya bol

domatesli bulgur pilavı pişirilirdi.
•

Dördüncü

gün; ise bulgur köftesi (içli köfte) ile kıyma böreği yenirdi.

Bunlardan başka tavuklu el makarnası, kaymak yağlı sini katmeri, norla
yapılmış şuruplu şurupsuz katmer ve şamişi tatlıları da yapılırdı.
Bayram Eğlenceleri(s.134-136)
Köylerde de kentlerde de eskiden bayramlarda bayram yerleri kurulurdu. Çocuklar
için oyuncaklar kurulurdu. Bayram yerlerinde köfteciler, börekciler, şamişiciler, sulu
ve

sütlü

muhallebiciler,

şerbetciler

ve kuruyemişciler

bulunurdu.

136.s. 'daki

"Kaynaklar" sekiz tanedir.
KIBRIS RUMCASINDA

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

(s.137-148)

137.s.'dan başlayarak 148'e kadar Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe sözcükler örneklerle
verilmektedir. Bunların önce Rumca yazılışı, hemen altında Rumca okunuşu (Türk
alfabesinde

okunuşu) ve en son da Türkçe anlamı verilmektedir.

Örnek olarak

aşağıdaki gibi verilmiştir:
Okunuşu: "Themonas dus ebirazen ge then ihan rahattin
Enas zorbas ebiasen efthis do bairakkin"
Anlamı: "Şeytan kendilerini dürtüyor ve rahat durmuyorlardı.
Bir zorba hemen eline bayrağı aldı." (s.138)
148.s.'da ise yararlanılan.Kaynak Eserler verilmiştir. Bunlar sekiz tanedirler.
KIBRIS TÜRK MUTFAÇJNDA
Hamıbın

Kıbrıs

HARNIP (KEÇİBONUZU)

Türk mutfağında

nasıl ve nerelerde

(s.151-159)

kullanıldığının

üzerinde

durulmuş; hamıbın tarihçesi, adaya sağladığı ekonomik katkısından söz edilmiştir.
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Tarımda

nasıl

yararlanıldığından,

nasıl

ekonomik

değere

dönüştürüldüğü

anlatılmıştır. Eskiler harnıba 'Kıbrıs Çikolatası' diyorlarmış. Araştırmacımız

hamıb

hakkındaki hemen hemen her şeyi detaylı olarak kitabında anlatmıştır. Hamıbın
kullanıldığı yerler:
•

Kuruyan hamıp ağaçlarının odunları, odun ve kömür olarak,
hem ısınmada hem de yakacak olarak kullanılırdı. Ör: yemek
pişirirken, ekmek fırınlarında, hamamlarda,

banyolarda v.s.

kullanılırdı.
•

Mangal kömürünün de en iyisi hamıptandı.

•

1912 yılındaki kuraklık

sonrası hamıp bulamacı

en lüks

gıdaymış.
•

Harnıp pekmezi içecek olarak da sulandırılarak içilirmiş.

•

1930'lu

yıllardan

önce,

şeker

yerine

hamıp

pekmezi

kullanılırmış.
•

Pekmezden

'Gulluruhga',

verilen hamur tatlıları;
yapılırdı.

Bunların

'Çerçelluhga',
'Egmeg

yanında

'Zülbiyedi'

Helvası',

'Kavurga'

'Topag

adı

Helva'

denen yemek

de

pekmezden yapılırdı.
•

Kahvaltılarda; pekmez, bal gibi ekmekle yenirdi. Pekmeze,
tahin ve şekerle karıştırılarak hazırlanıp yenirdi. Yine tuzsuz
narla da karıştırılıp yenirdi.

•

Hamıp paluzesi ve pastelli de pekmezden yapılırdı.
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•

İkinci Dünya Savaşı yıllarında hamıp çekirdeği öğütülerek
ekmek hamuruna karıştırılırdı.

Araştırmacımız 15 9. s. 'da da Kaynaklarına yer vermiştir. Altı tanedirler.
KIBRIS'TA TÜRK İSLAM YATIRLARI
VE BUNLARA İLİŞKİN EFSANELER
Bu sayfalarda anlatılacak

(s.160-175)

yatırların bir kısmı, Osmanlı'dan

önce adaya seferler

düzenleyen Müslüman Araplara aitti. Sayıları çok fazla olan Türk yatırlarının bir
kısmı, Kıbrıs'ın

Osmanlılarca

fethinin tarihi olan 1571 'de şahadet mertebesine

ulaşanlar oldukları görülür. Bu yatırlar, adadaki Müslüman halkın manevi yaşamında
köklü bir yere sahip olmuştur. Yüzyıllar boyunca bu yerleri ziyaret eden halk, çeşitli
dertlerine derman aramıştır. Zamanla bu türbelere Müslüman halk mumlar adayıp
yakmışlar,

adaklar

adamaya

başlayıp,

buralara

çeşmeler

yaptırmış,

ln, .••hcır

kesmişlerdir. Yıllar içerisinde bu yatırların birçoğu yok olup gitmiştir. Hala
ayakta kalanları araştırmacımız alfabetik olarak şöyle sıralamıştır: (s.162-174)
•

Abdi Çavuş - Lefkoşa' da

•

Abdülaziz Efendi ( Aziziye Tekkesi)-Lefkoşa'da

•

Ahmet Paşa ( Emir Hamamı)-Lefkoşa'da

•

Ahmet Seydül Bedevi ( Mühür

ü

Süleyman) -

Andrea Manastırı (Karpaz Bumunda)
•

Armutlu Şehida - Kambilli köyünde (Gime kazasına bağlı)

•

Bayraktar ( Alemdar-ı Gazi) - Lefkoşa

•

Canbulat Paşa - Mağusa' da

•

Durmuş Dede - Serdarlı köyünde (Lefkoşa kazasına bağlı)
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•

Emetullah Sultan - Evdim köyünde (Güney

•

Zehra Sultan - Alehtora'dan,
Kıbrıs'ta

olan köylerdir)

Bladanisya'ya

giden yol üzerindeki

altında.
•

Evdim Şehitleri - Evdim

•

Garabuba (Karababa)-

•

Gaş Gaş Dede - Lefkoşa' da

•

Gurt Baba - Lefkoşa' da

•

Hala Sultan - Larnaka

Kıbrıs'ta)

yanında

(Güney Kıbrıs'ta)
•

Hasan Efendi-Lamaka'da

(Güney

•

Hazreti Ömer - Çatalköy' de deniz
bağlı)

•

Huzuri Sultan Hanım - Alehtora Köyü

•

İzzet Efendi - Lefkoşa' da

•

Kırklar-Kırklar Köyü'nde (Lefkoşa

•

Mahmut
Klubü'nün

Paşa - Lefkoşa' da, Yine
olduğu yerdeki 'Zahra'

Paşa'nın karısı olduğu söylenir.
•

Mulla Mehmetler (Hasan Ağa Tekkesi)-

•

Musalla Şehitleri veya Üç Şehitler - Lefki

•

Piri (Ali) Dede - Limasol' da

•

Sadık Çavuş veya Cezayirli Sadık Paşa
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Araştırmacımız

•

Türabi Dede-Tuzla Köyü'nde (Güney Kıbrıs'ta)

•

Yediler - Lefkoşa' da

•

Yitik Dede-Lefkoşa'da

•

Zuhuri Dede - Larnaka

adamızda eskiden peygamberimizin

kutsal sakalının, yani '

Şerifin bulunduğu yerleri de kitabında belirtir. Sakal-ı Şerif Kıbrıs'ta şu
bulunmaktaydı.(s.174)
1-Hala Sultan Tekkesi'nde
2-Sultan Mahmut Kütüphanesi'nde
3-Bayraktar Camii'nde
4-Arabahmet Camii'nde
175.s.'a ise kaynak eserlere ve kaynak kişilere yer vermektedir.
RUM -YUNAN MUTFAKLARINDA

TÜRK MUTFAK

ÜRÜNLERİ

(s.176-

183)
Araştırmacı
Yunan'lı,

bu bölümde mutfak sanatında yaklaşık
Konstantinou

Markou'nun,

Rumcası

elli yıllık hizmeti

"Elliniki

lkoyeniyaki

Türkçesi ise "Yunan Aile Mutfağı" isimli kitabını incelemiş ve birçok Türk mutfak
ürünleri olduğu anlaşılan yemek ve tatlının bu kitapta yer aldığından söz etmiştir.
Kısa bir örnek verecek olursak "Bilafia" başlığı altında çeşitli pilavlardan söz
Bu pilavlar şunlardır:
•

Normal pirinç pilavı

•

Etli pilav

•

Domatesli pilav
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İslamoğlu

•

Enginarlı pilav

•

Mantarlı pilav

•

Tavuklu pilav

•

Domuz etli pilav

•

Midyeli pilav

•

Av etli pilav

•

Karidesli pilav

180.s.'da bir başka kitabı inceler. Bu Kıbrıslı R

Yiannoula Christodoulides tarafından Ocak 1990 tarihinde
Cyprus Specialities" isimli kitaptır. Bu kitapta da İslamoğlu
yer alan ürünlere rastlamış. Bunlara örnek de şunları vermektedir.
aşağıdaki gibidir:
•

Kieftedhes

(Köfteler)

•

Sheftalia

(Şeftali)

•

Talattouri

(Cacık)

•

Lokoumia

(Şekerlokum)

•

To Ressi

(Herse, keşkek)

•

Patsha

(Paça)

•

Pilafia

(Pilavlar)

•

Pourgouri Pilaff (Bulgur Pilavı)

Gibi, bu ömekler182.s.'ya kadar uzayıp gider. 183.s.'da ise kaynakları yer
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DİPKARPAZ

RUM

FOLKLORUNDA

TÜRK

FOLKLOR

UNSURLARI

(s.184-194)
İslamoğlu sunacağı bu bildirisinde

Hristu N. Tavuşani'nin

1970 yılında Rumca

olarak yayınladığı "Laografıka Rizokarbasu"

(Dipkarpaz Folkloru) adlı kitabından

yararlanmıştır.

görev yapan dil ve edebiyat uzmanı

Kitapta yazarın Dipkarpaz'da

olduğu yazmaktadır.
okunuşlarını,

hemen

İslôrnoğlu bildirisinde 18 tane atasözünün önce Rumca olarak
altında

anlamını,

onun altında

ise Türkçesini

yazmıştır.

Araştırmacı bu atasözlerinin bazısının anlamının tamamen Türkçeyle ayni olduğu
için, bunların altına Türkçesini yazmamıştır.

Fakat bu atasözlerinin

bazısının da

Türkçelerini bulup yazmıştır.
187.s.' dan, 190.s.'ya

"Türkçe Sözcükler" başlığı altında Rumca cümleler içinde

geçen Türkçe sözcükleri bulup yazmış. Rumca cümlelerin önce Rumca okunuşunu,
altına Türkçe anlamını ve son olarak da Rumca ve Türkçe cümlede yer alan Türkçe
karşılığını yazmış. Bu sözcüklere örnek verecek olursak:

Rumcaları

Türkçeleri

Gan dilin

Kandilin

Ölendi

Eğlendi

Ambarin

Ambar

Sarayu

Saray

Gafedzin

Kahveci

Oksa

Yoksa

Gayıkka

Kayıklar
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Masallar (s.191-194)
191.'den,194.s.'lara
karşılaştırmış

kadar

ve masallarda

ise

"Masallar"

bildirisini

sunmuştur.

geçen Türkçe

içlerinde geçen Türkçe sözcükler şöyle: "Sihirli
Rumca masallarda geçen Türkçe sözcükler "zamanin"

\z..11uc::ııı.ı,

"Kocakarı", "Vatan", "Acaba", "Belki", "Masa" sözcükleri
"Kaplumbağa" isimli masalda Türkçe sözcükler yanında
benzerlikler olduğunu, bunların Türk masalı olduklarını
padişah olan masal kahramanının, Rumcasında kral olarak
benzerlikler gösteren masalları örnekleriyle vermiştir. "Dünya
da bildirisinde detaylı bir şekilde yer vermiştir.
KIBRIS TÜRK FOLKLORU BİBLİYOGRAFYASI (s.195-226)
Araştırmacımız bu çalışmasında yazarların isimlerini alfabetik
düzenlenmiş olup Kıbrıs Türk Folkloru ile ilgili kitaplara yer vermiş. Daha
alanda yayınlanmış makaleler, tebliğler, tezler (dil tezleri de dahil); en

;:,vııuuua

içerisinde folklorik değerlerin çok olduğu, bizlere bu alanda ışık tutacak yapıtlara
vermiştir. Bibliyografyada, 1989 yılı başına kadar yayınlanmış kitap ve makaleler
yer almıştır.
KİTAPLAR (s.196-197)
Bu bölümde, on altı tane "Kıbrıs Türk Folkloru" ile ilgili kitaba yer vermiştir.
MAKALALER (s.197-202)
Bu bölümde altmış altı. tane makale yer almaktadır.
TEBLİGLER (s.202--205)
Bu bölümünde, otuz dört tane tebliğ yer alır.
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TEZLER

(s.205-208)

Yirmi beş tane tez yer alır.
FOLKLORİK

DEGER TAŞIYAN YAPITLAR

(s.208-217)

Elli yedi tane vardır.
DİZİNLER
a)Yazar Adları Dizini (s.218-221)
b)Kitap Adları Dizini (s.221-222)
c)Makale Adları Dizini (s.222-224)
d)Tez Adları Dizini (s.224-225)
e)Folklorik Değerler Taşıyan Yapıtlar Dizini (s.225-226)
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KİTABIN ADI: KIBRIS TÜRK FOLKLORU

(Genişletilmiş 2. Baskı)

YAZAN: MAHMUT İSLAMOGLU
BASIM YILI: KASIM, 2004
BASILDI GI YER: ÜRÜN YAYINLARI
Mahmut İslamoğlu'nun 'Kıbrıs Türk Folkloru' isimli kitabının kapağı ciltlidir.
Kitabın kapağının üst kısmında yazarın, onun altında kitabın ismi, onun da altında
ikinci baskı olduğu, en alt kısımda ise basıldığı yer: 'Ürün' yayınevi yazmaktadır.
1 .sayfasında; Mahmut İslamoğlu'nun "Kıbrıs Türk Folkloru" kitabının adı ve bunun
genişletilmiş ikinci baskı olduğu yer almakta, bu yazının alt kısmında ise Kıbrıs'a
özgü bir el işi olan 'Lefkara İşi' bir masa örtüsü fotoğrafı bulunmaktadır. Fotoğrafın
alt kısmında ise Mahmut İslamoğlu'nun adı yazmaktadır,
2.s.'da; 'Bu kitaptaki metinler, Kıbrıs Türkçesi ile verilmiştir.' yazmaktadır.
Bilgisayar İşlem Sayfa Düzeni ve Baskıya Hazırlık Bülent Fevzioğlu tarafından; yine
bu sayfada kitapla ilgili olarak, 'Kapak Kompozisyonu'nun ise Bilgi Fevzioğlu
tarafından yapıldığı yazmaktadır. Kitabın ISBN 975 - 7145 - 92 - O barkot
numarasıyla basıldığı ve bu kitabın genişletilmiş ikinci basımının Kasım 2004
yılında yapıldığı yazmaktadır. Kitabın 'Ürün Yayınları'ndan; yönetenin ise Metin
Turan; yazışma adresinin ise Hatay Sokak 9/19, Kızılay-Ankara; telefon numarasının
312 425 39 20; belgeç (fax) numarasının ise 417 57 23 olduğu yazmaktadır. İkinci
sayfada son olarak; 'Baskı ve Cilt UEM Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara'da
yapıldığının, buranın telefon numarasının 312 425 39 20; fax numarasının ise 312
417 57 23 olduğu yazıncıkt'1.dır. Kitap 203 sayfadır.
3. s.' deki 'İçindekiler' gölümü ise sırasıyla;
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'35 Yıl Sonra:

sayfa5

Türklerin Kıbrıs'ı Zaptı ve Adanın
Türkler Tarafından İskan Edilmesi

sayfa 9

Kıyafetlerimiz

sayfa 15

Mücevherlerimiz

sayfa 23

Düğünlerimiz

sayfa25

Doğumla İlgili Adetlerimiz

sayfa 57

Ninnilerimiz

sayfa 65

Hamamlarımız

sayfa 69

Okula Başlama Törenlerimiz

sayfa 81

Sünnet Törenlerimiz

sayfa 86

Kıbrıs'ta Eski Ramazanlar ve Bayramlarımız

sayfa 92

Hac Törenlerimiz

sayfa109

Manilerimiz

sayfal 10

Türkülerimiz

sayfa126

Destanlarımız

sayfal30

Dr. Behiç Destanı

sayfal31

Avukat Süleyman Şevket'e Ağıt

sayfa148

Hacı Yorgacis ve Tercüman Türküsü sayfa sayfa150
Arab Ali Ağıdı

sayfa152

Dasitan-I Kıbrıs (Kenzi)

sayfa156

Ramazan Destanı (Kenzi)

sayfa162

Masallarımız: Dövler Meseli

sayfa164

Batıl İnanışlar

sayfa172
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Ölümlerle İlgili Adetlerimiz

sayfal 76

Yağmur Duası ve Halk İlaçları

sayfa180

Atasözlerimiz

sayfa186

Son Söz

sayfa193

Yazarın Biyografisi

sayfa195

Kaynak Kişiler ve Yararlanılan Kitaplar

sayfa203

4.s.'sında

bir kadın fotoğrafı yer almaktadır.

Fotoğrafın

altında, "Kıbrıslı

Paşanın kızı Behiye Hanımefendi, ilginç kıyafetiyle. Ölümü, 18 Şubat 1943"
yer almaktadır.
35 YIL SONRA (s.5-8)
5. ve 6. sayfalarda ise '35 YIL SONRA' başlığıyla Samtay Vakfı Başkanı
Suna Atun'un
Fevzioğlu'nun
1. paragrafında;

ve Samtay Vakfı Program ve Yayın Koordinatörü

Sayın

yazısı yer almaktadır. Bu yazıya kısaca bir göz atacak olursak, yaz
"Kıbrıs Türk halkbilimi araştırma ve yazın çalışmalarında

adım olan Sayın Mahmut İslamoğlu, 1969 yılında yayımlamış olduğu "Kıbrıs
Folkloru" adlı kitabıyla kendinden sonra gelenlere ışık tuttu, yol açtı." denmekt
Yazının 2. paragrafı ise şöyle devam etmektedir.
sonra gelen araştırmacı-yazarlara

"Sayın İslamoğlu'rıun kendi

önemli ışık tutarak rehber olduğu Kıbrıs

Folkloru adlı kitabı, yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda, Kıbrıs Türk Top]
folklor arşivlerinin de ill,<:l(aynak kitabı idi." denmektedir. Yazının 4. paragra
ise; "Sesler, renkler; cl.illte:11,:ı:linler, ırklar ve kavimler geçmişi bu denli zengi
birikimden beslenip. gteJteı:ıK.ıbrıs'ta, ne yazık ki kayıt tutma bilinci İslamoğ
gelinceye değin oluşmadiğından, folklor tarihimize dair nice bilgi ve belge bu b
boşluğun dipsiz ve karanlı!( kuyularında fütursuzca öğütülmüş, kaybolup
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5. paragrafta ise "Devlet destekli Kıbrıs Türk Milli Arşivi'nin kuruluşu bile, Sayın
İslamoğlu'nun

"Kıbrıs Türk Folkloru"

adlı kitabının

basımından

iki yıl sonra

gündeme gelmiştir ki, bu ayrıntı çerçevesinde, şu an elinizde tutmakta olduğunuz
Geliştirilmiş

2. Baskı'nın

toplumcu

anlam

ve

önemi

daha

iyi anlaşılabilir

inancındayız." denmektedir. Bu yazıda Sayın Atun ve Sayın Fevzioğlu bu kitabın ne
kadar önemli bir kitap olduğunu vurgulamaktadırlar.
7. sayfada bir erkek fotoğrafı, 8. sayfada yine bir fotoğraf yer almaktadır.
TÜRKLERİN

KIBRIS'! ZAPTI ve ADANIN

TÜRKLER TARAFINDAN
9. sayfadan,
TÜRKLER

İSKA.N EDİLMESİ (s.9-14)

14. sayfaya kadar TÜRKLERİN
TARAFINDAN

KIBRIS'!

İSKAN EDİLMESİ,

Mahmut

ZAPTI VE ADANIN
İslamoğlu

tarafından

sırasıyla adanın zaptının nedenleri, adanın nasıl iskan edildiği, Anadolu' dan getirtilen
bu insanların nerelere yerleştirildiği,

adanın nasıl yönetildiği,

adanın nüfusu da

tarihleriyle ele alınıp yazılmıştır.
KIYAFETLERİMİZ (s.15-22)
'KIYAFETLERİMİZ'

bölümü

15. sayfadan başlar. Bu sayfada 'Beliğ Paşa'nın

Annesi Emetullah Kagın' fotoğrafı yer alır ve 'KIYAFETLERİMİZ'

kendi içinde

yazar tarafından şu bqli.i.Irıle:re ayrılır;
•

Çarşaflar; sıradan-yatak çarşafı gibi dikişsiz, beldeki kuşağın içine sokulurdu.

•

Humayın Çarşfl,f;l,e:Jgen uçkurlu olup sıkılırdı.

•

Sadakor Çarşfl,f;/:.E3µrsa ipeklisinden olup çarşaf modeli değişmişti. Etek ve
pelerin olarak:iJ.~:i.pııpçfl,çlfl,n oluşurlardı ve yazda giyilirlerdi.
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•

Satantiyon Çarşaf; ipekli ve dantelli kumaşlardan

dikilirdi yazda

Etek kısmı bol, kloş veya kuyruklu olabilirdi. Baş kısmı başın

aaa~ıııuau

bağlanırdı.
•

Kazmir Çarşaf; modeli üsttekilerin aynısı idi. Aralarındaki fark, kumaşları
kazmirdi ve kışta giyilirdi.

•

Peçeler; iki kattan oluşurdu. O zamanlar hasırlı peçeler meşhurdu, delikli
olanların her ikisini de indirmek gerekirdi.

•

Pelerinler; siyah kadifeden olup, içerisine de al atlas dikilirdi. Kışta
kullanılırdı.

•

Kürk; pelerin üzerine giyilip gerdanda iğnelenirdi. Samur ve tilki kürkleri
yaygın olarak kullanılırdı.

•

Hırka; genç hanımlar kışın belden aşağıya olacak şekilde, yaşlılar ise boydan
kaplama olarak kullanırlardı.

Elbise ve Elbiselikler: (s.17-21)
Evdeki tezgahlarda dokunan, genellikle "İdare" ismindeki kumaştan dikilirdi.
Kıyafetlerimiz bölümünü araştırmacımız kendi içinde şu bölümlere ayırdı;
•

Model; yaşlıların elbise yakaları bir parmak, gençlerin daha geniş olurdu.
Kollar patentli, etekler bol ve uzundu. Kadife elbiseler ağır misafirlikte
giyilirdi.

•

Etekler; elbisenin altından beyaz veya renkli poplin kumaştan üzerine
dikilerek giyilirdi.

•

Kilotlar; tezgahta.cl.okunanpamuklu bezden dikilirdi.

•

Çoraplar; elde dörtiğne ile işlenirdi.
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•

Ayakkabılar; eskiden hanımlar 'Galloş' denen ayakkabılar, gençler 'İskarpin'
denen,

•

üzeri deriden güllü, alçak ökçeli ayakkabılar giyerlerdi.

Donlar; uzun dantelli ve sayvanlıydılar. Üzerlerine yanları yırtmaçlı elbiseler
giyilirdi.

•

Baş Tuvaletleri; genç bayanlar arkada tek bir saç örgüsü yaparlardı. Özel
davetlerde dik topuz yapılırdı. Yaşlılar ise başlarına yemeni bağlardı. Oyalı
ve İstanbul yemenileri çok kullanılırdı.

•

Namazlıklar; namazda ve mevlitlerde kullanılan başörtüleriydi.

•

Erkek Kıyafetleri;

eskiden

şehirliler

çakşır ve üzerine

yelek giyerlerdi.

Ayakkabı olarak mes ve üzerinden arkası basık pabuç giyerlerdi. Daha sonra
da ayakkabı giyilmeye başlandı.
Sayfa

15'den

kıyafetlerinden

başlayıp,

20.

sayfanın

birinci

1910 yılına ait bir fotoğrafla

paragrafına

kadar

(s.18) da örnekler

Kıbrıs
verilerek

Türk
söz

edilmiştir. 20. sayfanın 2. paragrafından itibaren ise Kıbrıs Türk kıyafetlerindeki esas
değişikliğin Atatürk Devrimleri'yle
Türkiye'yle

başladığı ve tüm devrimleri Kıbrıslı Türkler'in

ayni zamanda uygulamaya konduğundan

söz eder. İslamoğlu'na

göre;

"Koloni idaresine rağmen kılık kıyafette olsun, yazıda ve diğer alanlarda yenilikler
hemen benimsenip uygulanmıştır. Bu dönemde kıyafetlerde köklü değişikliklerin yer
aldığı görülür."
"Çakşırlar, dizlikler, şalvarlar tarihe karışırken; ceketler, pantolonlar onların yerini
almaya başladı. Hanımların sokağa çıkarken örtündükleri çarşaflar, peçeler,
yaşmaklar da mazi oldu." (20.s.2. ve 3. paragraf)
"Bu yeniliğe ayak uyduramayan çok az sayıda yaşlı kadınlar, 1955 yılında başlayan
tedhiş olayları nedeniyle çarşafı çıkarma zorunluluğu hasıl olduğundan, çarşaf yerine
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başını eşarpla örterek sokağa çıkmaya başladı. Daha sonra,

L,cuua.ıua.

ortadan kalkmış oldu.
Resimlerden de anlaşılacağı gibi, erkek giysileri eski yıllardan beri
kıyafetine yakındı.
Damatların, çoğu kez pantolon ceket giyip kravat veya papyon
görülmektedir." (s.20, 1. ve 2. paragraf)
Bu yeni kıyafetlere de uygun olarak 1930'lu yıllara ait bir fotoğraf 21.
kullanılmıştır. Sayfa 22'de, 1939 tarihli polis üniformalı bir fotoğraf yer almakt
MÜCEVHERLERİMİZ

(s.23-24)

Sayfa 23'de 'MÜCEVHERLERİMİZ' yer almaktadır. Köylü hanımların
altından olurdu. Zengin köylü hanımların gerdanlarındaki altınların sıralanışı belli
usule göre olur, önce 'Mahmudiye' altını sonra sandıklı altınlar, onun
urubiyeler olurdu. Bendoları (Beşibirlik) altın kösteklere asarlardı. Küpe olarak da
altın lira ya urubiye veya elmas küpeler takılırdı. Bilezikler ise 'Burma' bileziklerdi.
Yüzükler elmas, inci veya mekik yüzüklerdi. Zengin hanımlar ise değeri çok olan
kıymetli taşlar kullanırdı. Boyunlarına taktıkları gerdanlıkların üzeri kıymetli taşlarla
süslü olur veya ya on iki ya da yirmi dört sıra inci takarlardı. Küpe olarak elmas veya
pırlanta, göğüslerine ise yakut veya zümrütten broşlar takarlardı. Tek taşlı veya çok
taşlı elmas, yakut, pırlanta yüzükler kullanırlar; bilezikler de elmas olurdu. Esnaf
hanımları da gerdanlık olarak 'Pantatif' takarlardı. Bunlardan başka gelinlere,
ailelerin taktıkları mücevherlerden ve düğün takılarından da söz eder. Sayfa 24'e ise
1930'lu yıllara ait bir düğün fotoğrafı yer alır.
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DÜGÜNLERİMİZ (s.25-56)
Sayfa 25'den itibaren 'DÜÖÜNLERİMİZ' başlığı altında İslamoğlu,
çok köylerde ve kasabalardaki nikah ve düğünler üzerinde duracaktır. Evle
gelip, kız arayan oğlan tarafına, bazı kişiler aracılık edip kız tavsiye ederler
görmeye gidilirdi. Buna da'Görücülük' denirdi. Kız tarafı da görücülükten
oğlan tarafını uygun bulursa 'Böyük dünürcülüg'

yapılır, bu dünüre

konuşmalar arasında manzum söyleşiler de yer alırdı. Buna örnek oğlan
bir hanım, kızın annesine şunları söylerdi;
Uzun uzun gozlar
Yeter oldu sözler
İşde geldig bizler
Ne dersiniz sizler? (s.26)
Söz kesilince de 'Ağırlık'(düğünden önce kıza verilen para) ve 'Nikah'(boş
halinde kıza nafaka ile verilen para) tarafların şerefleriyle mütenasip bir mi
olurdu. 'DÜÖÜNLERİMİZ' bölümünü yazar kendi içinde şu bölümlere ayırıyor:
HEDİYELER (s.27--28)
Nikah hazırlıkları yapılırken oğlan kıza, kız da oğlana hediyeler gönderirdi. Oğ
kız için genellikle ş1.1. hyq.iyyleri alırdı; eldiven, elbiselik, çarşaflık kumaş,
şemsiye, iç çamaşırları, ayakkabı, çeşitli kokular, sürmedenlik (pirinçten mamul
çeşit pudra), kına, myn.<.fü, ..çeşitli yemişler ve kırmızı mantinle (kurdele) bağlı
yüzüğü.
Kızın oğlan
köstekli saat,
Sayfa 28'de

ise; nişan yüzüğü, çeşitli giyim eşyası, traş
para kesesi.
kıyafetlerini gösteren bir fotoğraf
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NİKAH TÖRENİ (s.29-33)
Önceden kararlaştırılan bir günde, öğleden bir saat kadar önce imam ve iki şahit
kızın evine gelir, kapı arkasındaki kıza imam iki şahitin önünde üç defa "Vekilin
olayım, nikahını gıyayım mı?" diye sorar. "Evet" cevabını alınca imam ve şahitler
camiye gidip camide nikahı kıyarlardı. Kız bu ararda evde başı örtülü Kuran'dan
yasin okur, okuma bilmezse dua ederdi. Kızın oturduğu masada Kuran'dan

başka

ayna, tuz, ekmek veya çörek bulunurdu. Ekmek kurulacak yuvanın bereketi için,
ayna kurulacak yuvanın aydınlık olması için, tuz ise yeni aile arasında geçimsizlik
olmasın diye konurdu. Bu hafta içerisinde 'Gelin Mübarekisi'
bitince 'Gelin Hamamı'
karşılıklı

misafirlikler

yapılırdı. Düğün hazırlıkları
olur

fakat

sürerdi. Bu hafta

sürerken iki aile arasında

bu süre içerisinde

kızla

oğlan

birbirlerini

görmezlerdi.
•

Evin Döşenişi

•

Yatak Odası

•

Oturma Odası

•

Misafir Yatak Odası

•

Mutfak

Sayfa 33'de el işi yapan bir Türk kadının fotoğrafı yer alır.
ÇEYİZ (s.33-36)
Kızın çeyizi eski yıllarda evlerde yetiştirilen

ipek böceklerinin

ipliğinden

elde

edilirdi. Kızın çeyizinde şunlar bulunurdu: gecelikler, elbiseler, ipek perdeler, gergef
işleri, çoraplar, para keseleri, şal, idare, bürümcük gibi ipek yatak çarşafları, iplikten
dokunmuş yedirme, alaca ve yün çarşaflar, Tepebaşı (Bindallı),

atlas işi yatak

örtüleri, bohça, oyalı ve pullu yemeniler, yorganlar olurdu. Bunlardan başka; bakır
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kap, hamur teknesi, açkı tahtası, penevet (ekmek tahtası), toprak tencereler,
(oklava), havan, toprak su destisi (su küpü), toprak su bardağı, elek, kalbur, yağ
küpü, hellim küpü, küllü suyu küpü (çamaşırda kullanılan), mangal, toprak tabak
çanaklar, porselen tabak ve çanaklar.

Gümüş tepsi, macun (reçel) ağırlamak

gümüş çatal ve kaşık, gümüş veya cam gülüından

(güldan), gümüş

bulunurdu. Karpuzlu lambalar, günlük lambalar, aynalar, bakır hamam leğeni,
çeşitli mobilya, halı, kilim, hasır, yatak, yorgan, peşkir (havlu), silecek (iri

ııaıııaııı

havlusu) da kızın çeyiziydi. Takı olarak da bendo (beşibirarada), urubiye (çeyrek
altın), pantatif, sandıklı altın, kırmızı lira, yerli burma bilezik, broş, elmas küpe, urup
küpe, lira küpe, yüzük, ince bilezik verilirdi. Her aile kendi ekonomik gücüne göre
bu çeyizi verirdi. Kırsal bölgelerde kıza taşınmaz mal yanında koyun, keçi, öküz,
inek, eşek gibi hayvanlar da çeyiz olarak verilirdi.
Sayfa 34'de, 1940'lı yıllara ait elmas taçlı bir gelin fotoğrafı var.
DOKUMA YATAK ÇARŞAFLARI (s.36-37)
Eskiden kızların çeyizleri arasında dokuma çarşafların önemi çoktu. Kıbrıs'ta eski
yıllarda dokunan çarşafların isimleri:
•

Şal Çarşaf

•

Bürümcük Çarşaf

•

Güvül Çarşaf

•

İdare Çarşaf

•

Alaca Şarşaf

•

Yün Çarşaf

•

Keten Çarşaf

- 168 -

•

Yedirme Çarşaf

ÇEYİZ SENEDİ (s.38-42)
S. 38'de eski harflerle yazılmış bir çeyiz defteri fotoğrafı yer alır.
41. sayfada ayni şekilde bir başka belgenin fotoğrafı var.
Çeyiz senedinde, çeyiz olarak neler götürüldüğünden, cihaz (çeyiz) defterinin içinde
tek tek tüm eşyaların isimleri yazardı. Taşınır ve taşınmaz mallar için hazırlanan
çeyiz senedinin Kıbrıs'taki koloni idaresince de geçerli sayıldığı ve buna göre resmi
işlem yapıldığını belirtmektedir. Hatta bu çeyiz senedinin, tapu senedi kadar geçerli
olduğunu da özellikle belirtmektedir. Bu çeyiz senedi, sözden hemen sonra, nikahtan
önce düzenlenir nikah da ona göre .kıyılırdı. "Çeyiz senetleri kentlerde kız evinde,

kırsal yörede özellikle malla ilgili senetler caminin yanında bulunan yazıhanede veya
köy kahvesinde kaleme alınırdı. Tabii ev eşyası tipinde olanlar, yine kız evinde
görülerek kayda geçerdi. Çeyiz yazma işi yapılırken köyün imamı, muhtar, köy ileri
gelenleri ve iki tarafın yakınları hazır bulunur, imza edip şahit girerlerdi. Kıbrıs'taki
çeyiz senetlerinin tek nüsha olarak yazıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Çeyizi yazan
kişiye bir çift peşkir (Havlu) hediye etme adedi vardı. Kırsal yörede çeyiz yazma
işini genellikle yazıya eli en yatkın kişi olarak köy imamı yapardı." Bu çeyiz
defterlerinin başında defterin hazırlandığı tarih; altında ise liste halinde sırasıyla
eşyanın cinsi, her eşyadan kaç adet olduğu, karşılarında ise hepsinin, fiyatları en
altında ise eşyanın toplam kaç para ettiği yazmaktaydı. En altta ise bu senedin
sahibinin adı, tarih, şahitler, kız tarafından kişiler ve imzaları bulunmaktadır.
(Mahmut İslamoğlu "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı" isimli kitabının 49.-60.s.'larında
verilmiştir.)
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DÜÖÜN (s.43--44)
Eski zamanlarda

düğünler pazartesi günü başlardı. Bu günde

türküler söyleyerek yorganlar kaplanır, yataklar, yastıklar dold
doldurulmasından
(uzayacağına)
Çarşamba

söz

edilmektedir)

inandıklarından

çok hareketli

Salı

gün

başlanan

hiçbir iş yapmazlar, sadece yiyip, içi

geçerdi. Kızın bütün eşyası çalgılarla

taşınırdı.
S. 44'de Kıbrıs Türk düğünlerinin melodisi Kozan Marşı'nın notaları
GELİN HAMAMI (s.45)
Yine ayni gün yemekten sonra gelin hamamı olurdu. Hamamda çeşitli
olurdu. Gelin hamamın kapısından girerken karşılama havası çalardı. Çal
rakkaseler, tellaklar oyun oynayıp (dans edip) konukları eğlendirirdi.
gelini havuzun etrafında yedi defa döndürürlerdi,

O

Son dönüşte de gelini

koyup yıkarlardı. Tekrar giydirip yüzünü örterler ve gelin büyüklerin
Oyuncuları

gümüşlemek

(para vermek)

de adetti. Bu işler bittikten

davetliler dağılırdı.
KINA GECESİ (s.46-50)
Kınaya gelen konukları eskiden çalgıcılar "Mevlevi Peşrevi" ile karşılarlardı. D
sonraki yıllarda karşılama havası olarak "Kozan Marşı" (Cezayir Marşı)

ı,,aurnua.r

başlandı. Kına gecesi eğlenceleri şafak sökünceye kadar sürer, kadınlar ve

..,rn .. ".ıu"ı

ayrı ayrı eğlenirdi. Gece on bire doğru erkeğin kınası, erkeğin sağdıçları tarafından
kız evine getirilir, gümüşlenip (para verme) gönderilirdi. Saat ikiye doğru da gelinin
kınası ortaya çıkardı. Şafakla beraber, geline kına yakılırdı. Gelinin ellerine kına
yakarken maniler söylenirdi.
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Seyirddig çıgdıg hanaya
Gadınnar gelsin kınaya
Hayıf dovuran anaya
Gal evimiz, gal
Şen evimiz şen
Biz gidiyorug. (s.47)
Oynayanların başına altın para basılır, kırmızı örtülü bir desti ya da çanak oynayarak
kırılırdı. Çalgıcılara para takmak adettendi. Konuklara çeşitli yiyecekler de ikram
edilirdi.

Sabahleyin

sona eren bu törenden

sonra gelin yatmaya

götürülürdü.

Perşembe gün gelin öğleden sonra uyandırılıp süslenir, pullanır, başına elmastan taç
takılır, Bindallı gelinliğini giyer ve misafirlerin
çalgıcılar tarafından: "Karşılama Havası'yla"

olduğu yere götürülürdü.

Gelin

karşılanırdı. Daha sonra törenle oğlan

evine gidilir, namazlar kılınıp dualar edilirdi. Damat gelini ilk defa namazdan sonra
görürdü. Odaya tepside getirilen yemeği karısıyla birlikte yerdi. Bu genellikle
güvercin olurdu, sebebi de ailenin güvercinler gibi muhabbetli olması içindi. "Zifaf
Gecesinin" sabahında damat geline kıymetli bir mücevher hediye ederdi.
S. 48'de, 1920'li yıllara ait gelin ve damat fotoğrafı var. S. 50'de ise 'Biz Gidiyorug'
melodisinin notaları yer alır.
CUMA GÜNÜ (s.51)
"Paça günü" de denirdi. Ailenin hanımları ve davetliler gelince, gelin hazırlanıp
gelirdi. Oğlanın anne, babası ve diğer akrabalar kızı "Paça Günü" kuşatırlardı (takı
takılması). Bugünün bir diğer özelliği, zifaf gecesi yatağa serilen çarşaf gösterilirdi.
"Paça Günü'nden" sonra düğün biterdi. Bir hafta gelin mübarekesi sürerdi. Gelin her
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gün farklı bir gelinlik giyerek tebrik kabul eder, son gün de siyah gelinlik giyerdi.
Misafirlere şekerleme, lokum ve şerbet ikram edilirdi.
GÜNÜMÜZDE DÜÖÜN (s.52-56)
Günümüzde düğünler düğün salonlarında birkaç saatlik zaman dilimine sığdırılarak
yapılır. Artık kentlerde

de büyük köylerde

de düğün salonları bulunmaktadır.

Lefkoşa' da düğün salonları olarak şunları yazmış; Eskiden Dolfın, Çağlayan Salonu,
Pastacı Halil Bedevi'nin yeri, günümüzde ise Saray Otel, Yarim, Atlas, Mücahitler
ve Fuar Alanı. Mağusa'daki

düğün salonları; Salamis Otel, Palm Beach. Girne

bölgesinde; Dome Hotel, Oscar, Jasmin Court, Öğretmenler Evi. Kıbrıs'ta düğünler
genelde

yaz aylarında

yapılmakta,

bunun

için de düğün salonları

için aylar

öncesinden salonlarda yer ayırtmak gerekmektedir. Günümüzde gençlerin çoğu artık
birbirlerini

tanıyarak

yapılmamaktadır.

evlenmektedirler.

Gençler anlaştıktan

Görücü

usulü

sonra aileler onaylayıp

yüzükleri takılır ve düğün hazırlıklarına

evlilikler

artık

söz kesilir, nişan

başlanır. Oğlan tarafı;

u.uıa;.u.ı.ı

gelinliği, takılacak takıları ve beyaz eşyayı alır. Kız tarafı ise;
çeyizi ve ekonomik durumları iyi ise evi de hazır ederler. Takı takma

ıa:.vıvııvıa:.ı

günümüzde de devam etmektedir. Düğüne gelen konuklar hem geline, hem damada
para takmaktadırlar. Günümüz düğünlerinde konuklara "basdiç" adı verilen kuru
pasta ikram edilir.
1920'li yıllara ait bir düğün fotoğrafı S. 54'de yer alır. Eski günlerde Lefkoşa'daki
Cuma Pazarı'nda alış veriş eden kadın fotoğrafı da s. 56'da yer alır.
DOGUMLA İLGİLİ ADETLERİMİZ (s.57-64)
Hamileliğin yedinci ayında, sesda veya sele içine doğumda kullanılacak bazı eşyalar
konurdu. Eskiden doğumları ebeler yaptırırdı. Doğan çocuğun göbeği makasla veya
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beyaz taşla kesilirdi. Göbek bağı olarak, ipek iplik kullanılırdı.

Çocuğun üzerine

nazarlık asılırdı (nazar değmemesi için). Misafirlere kahve, sigara ve macun (reçel)
ikram edilirdi. Yeni doğum yapan kadına loğusa denirdi.
58.sayfada, kırda medoş lalesi toplayan hanımların ve çocukların fotoğrafı var.
LOHUSA HAMAMI (s.60-63)
Lohusa, hamamın girişine yakılan tütsünün üzerinden üç defa besmele çekerek
atlatılır ve hamamdan içeriye konulurdu. Lohusa ve davetliler kına ve kil yakınırlar,
lohusa evinden getirtilen yemekler yenirdi. Davetliler çıkınca lohusa yıkanılır ve
vücüduna balla karışık garaçoçço (çöreotu) sürülür, daha sonra ise ebe çocuğu
yıkardı. Doğumla ilgili bazı adetler ise şunlardı;
•

Lohusa kırklandıktan sonra kendisine gelenlere iade-i ziyarette bulunurdu.

•

Çocuğun ilk gayı pamuğa

silinir, pamuk ne kadar yükseğe

konulursa

çocuğun boyu da o kadar uzun olurmuş.
•

Lohusa kırklanıncaya

kadar; eve sıcak ekmek konulmaz,

lohusa yalnız

bırakılmaz, lohusanın yanında dikiş dikilmez ve pahıl çağrılmazdı.
GÜNÜMÜZDE DOGUM (s.63-64)
Ülkemizde devlet hastanelerindeki
kadın doğum uzmanları

doğum servislerinin yanında, tüm kentlerde de

ve klinikler

bulunmaktadır.

Anne ve çocuk sağlığına

ülkemizde aileler önem vermektedirler. Kliniksiz günlerde doğumları yaptıran eski
ebeleri de araştırmacımız.unutmamış,

onlara da kitabında yer vermiştir. Lefkoşa'da;

Leman Hanım, Seher Hanım, Hacer Molla. Limasol'da;
Kübra Ebe, kızı Ferciytt.>Ebe. Ebelerimiz

Sabbarların Emine Hanım,

daha sonraki yıllarda Türkiye, Beyrut,

İngiltere gibi ülkelerde eğjfüerek adaya dönüp topluma hizmet etmişlerdir. 1960'lı
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yıllardan itibaren hizmet veren ilk klinikler de şunlardır: Dr. Nejdet Ünel, Dr. Nevzat
Uraş, Dr. Zekai Ereş, Dr. Naim Adiloğlu klinikleri.
S.62'de Leymosun'daki

Kubbeli Çeşme'nin fotoğrafı var.

NİNNİLERİMİZ (s.65-68)
65 ve 67.s.'da "Ninnilerimiz" başlığıyla bir ninni yer almaktadır. Kısa bir bölümü
şöyledir;
Dandini dandini danaylı
Gızım yügseg hanaylı
Hanaylarda yuvası
Goggo getirir bubası
Arsızdır yer abası
Eee yavrum nenni
66.s.'da, 1910 yılında Lefkoşa'daki bir iş yerinin fotoğrafı var. Sayfa 68'de ise
K.K.T.C 1 .Cumhurbaşkanı Sn.Rauf R. Denktaş'ın küçüklük yıllarından ailesi ile bir
fotoğrafı yer alır.
HAMAMLARIMIZ (s.69-81)
LEFKOŞA'DAKİ HAMAMLAR (S.69-72)
•

Büyük Hamam: Osmanlı eseridir. Lüzinyan dönemine ait St. George de
Poulains Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde hala
hamam olarakkullamlmaktadır.

•

Elmaslı Hamam: Lefkoşa'mn Asmaaltı Meydam'nda yer
Günümüzde yıkılmıştır.

•

Emir Hamamı: Lefkoşa'da

Abdi Çavuş Sokağı'ndaydı.

bölümünde Ahmet Paşa isimli Bir Türk yatırının kabri
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•

Korkut Hamamı: Günümüzde
tanesidir.

Lefkoşa'da

çalışır durumda olan iki hamamdan bir

Beliğ

Paşa

Sokağı'ndadır.

Beliğ

Paşa'nın

torunlarından olan Dr. Fikret Rasım Bey'in malıdır.
•

Ömerge Hamamı: Ömerge (Ömeriye) Camisi'nin

kuzeyindedir.

Büyük

Hamamın bir benzeridir. Lefkoşa'nın Rum kemsinde kalmıştır.
•

Sarayönü

Hamamı:

Lefkoşa' daki

büyük

hamamlardan

birisiydi.

Yıktırılarak yerine Saray Otel ve dükkanlar inşa edilmiştir.
•

Tanti'nin Hamamı: Yenikapı semtinde yer alırdı. Günümüzde harap bir
haldedir.

MAGUSA'DAKİ
•

HAMAMLARIMIZ

(s. 72-73)

Cafer Paşa Hamamı: NamıkKemal Meydanı'ndaki

Lüzinyan dönemine ait

St. Fransis Kilisesi'nin bahçesine 1601 yılında yapılmıştır.
•

Kertikli Hamam: Önemli tarihi bir hamamdır fakat günümüzde atıl ve
bakımsız bir durumdadır. İkiz kiliseler diye bilinen yerin doğusundadır.

•

Kızıl Hamam:
kapısının

Mağusa'nın

kuzeyinde,

eski ve ünlü hamamlarındandır.

Diocare

Tabyasının

karşısındaydı.

Akkule
Osmanlı

yapısıydı.
LARNAKA'DAKİ

HAMAMLARIMIZ

(s.7 4)

Diğer adı İskele olan bu kentteki hamamlar
Kalafaca

Mahallesindeki

Fatma

Zağlül

aile hamamı

Hanım'ın

türündendi.

Hamam'ı,

Prenses

Bunlar;
Zehra

Sokağı'ndaki Ayşe Mehmet Hanım'ın Hamam'ı, Ümmüharam Sokağı'ndaki Şahsine
Hanım'ın Hamam'ı, Bozkurt Sokağı'ndaki Kızıllar Hamam'ı.
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LİMASOL (LEYMOSUN)'DAKİ
•

HAMAMLARIMIZ

Arnavut Hamamı: Limasol'da

(s.74-79)

Arnavut Mahallesi'ndedir.

1974

kadar çalışır durumdaydı. Diğer bir adı da Arap Mahmud'un
•

Celal

Dayı'nın

Hamamı:

Limasol'da

bir

zamanlar

kentin

yerlerinden olan Köseoğlu Mahallesi 'nde bulunan iki Türk

u,:uuauuuucı.ıı

bir tanesiydi. Rumlar da bu hamamlara gelirlerdi. Daha sonra burayı
Rum satın almış, hamamı yıkıp yerine modern binalar yapmış.
•

Çarşı Hamamı (Hamam-ı Cedit):1883 yılında Lazkiyeli Elhaç
Efendi tarafından yaptırılmıştır.

•

Dere Hamamı: Adanın en güzel hamamı olduğu söylenirdi. Hasan
Sokağı'ndaydı. Limasol'un zengin hanımlarından Fedile Hanım'a
Bir Rum tarafından satın alınıp üzerine fabrika inşa edilmiştir.

•

Süleyman Dayı'nın Hamamı: Köseoğlu Mahallesi'ndeki ikinci
hamamıydı. 1974 yılın kadar çalıştırılırdı.

Leymosun'da bu hamamlardan başka pek çok varlıklı ailenin evlerinde de
hamamlar bulunurdu. Bunlardan araştırmacının tespit edebildikleri şunlardır:
Hanım'ın Hamamı, Arap Çavuş'un Cemal Hanımın Hamamı, Veliler'in
Hanımın Hamamı, Cümbezliler'in Havva Hanım'ın Hamamı, İnce Ali'nin
Bulli'nin Hamamı.
BAF'TAKİ HAMAMLARIMIZ (s.79-80)
Hasan Ağa Hamamı: Yapılış tarihi kesin olarak bilinmese de XVI. yy. sonu
yy. başlarında inşa edildiği düşünülen tarihi bir Türk Hamamıdır. Dip Baf'ta
Ağa Tekkesi yanındadır. Osmanlı dönemi özelliklerini taşır.

- 176 -

Mehmet Bey Ebubekir Hamamı: Baf kasabasındadır. Uzunca bir süre hamam olarak
kullanıldıktan sonra, müze olarak kullanılmıştır.

1592 yılında Sancak Beyi, Mehmet

Bey Ebubekir tarafından yaptırılmıştır. Bu hamam da Osmanlı dönemi özelliklerini
taşır.
Diğer bölgelerde olduğu gibi Baf ta da aile hamamları ve ekonomik durumu iyi olan
ailelerin de evlerinde hamamları vardı. Aile hamamları şunlardı: Besime Hanım'ın
Hamamı, Naciye Hanım'ın Hamamı, Mazlume Hanım'ın Hamamı.
S.79'da

Baftaki

Ebubekir

Hamamı'rnn,

80.s.'da

ise Mağusa

Merkezi

Planlı

Hamamı'nın fotoğrafları yer alır.
VE HORASAN KÜPLERİ (s.81)
Özellikle Limasol ve Baf gibi şarapcılıkla uğraşılan bölgelerde "Horasan Küpü" adı
verilen çok büyük şarap küplerinin hamam olarak kullanılmasına,

İslamoğlu bizzat

kendisi tanık olmuştur. Eski adı Aynikola, yeni adı Esentepe olan köyde ve Yukarı
Binatlı köyünde bu küp hamamların varlığı görülmüştür.
OKULA BAŞLAMA TÖRENLERİMİZ (s.81-85)
Eskiden Türk çocuğu okula kız olsun erkek olsun dört yaşında, dört aylık ve dört
günlük olduğunda okula başlardı. Okul yaşı geldiği zaman ertesi seneyi beklemez,
okulun son günü olsa da okula başlardı. Okula başlayacak öğrenci kız ise tellenir,
pullanır, gelin edilir, başına elmas taç takılırdı. Ailenin kadın yakınları eve davet
edilip mevlit okutulur ve Hz. Muhammed'in ruhuna bağışlanırdı. Çocuğun gideceği
okula da bir tepsi lokum gönderilirdi. Mevlitten sonra çocuk kucakta davetlilerle yola
çıkılır, okul kapısından içeriye besmeleyle girildi. Erkek çocuklarda okula
başlayacağında ayni şeyler yapılır. Fark olarak da erkek tanıdıklar eve davet edilir ve
erkek çocuk kucakta taşınmazdı. Başına fes, fesin üzerine de kıymetli elmas takılırdı.
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83. ve 84.s. 'da okula başlama kıyafetli, 85.s. 'da ise sünnet töreni fotoğrafları var.

SÜNNET TÖRENLERİMİZ

(86-91)

Sünnet olacak çocuk talebeyse hatim indirir ondan sonra sünnet edilirdi. Sağdıçları
sünnetli olanlardan seçilir, sünnet törenine Cuma günü başlanırdı. Önce karyola ve
sünnetin yapılacağı yer dekore edilip süslenirdi. Bu işleri yapan hanımlar vardı.
Yatağın ayakucuna çocuğun giyecekleri atlas işlemeli bohçalara konurdu. Bütün bu
işler çalgılarla olur, çalgıcılar ve süsleyici hanımlar bol bol işlenirdi. (para verilirdi)
Çocuk giydirilirdi. Fesi elmaslarla süslenir, sağdıçların da feslerine tek bir elmas
konurdu.

Cuma günü yapılan bu işlere "Gavur Tellemesi"

denirdi.

Cumartesi

yemekler hazırlanır, başka bir şey yapılmazdı. Pazar gün halk ve sünnetçi çağrılırdı.
Sünnetten önce camiye gidilirdi. Sağdıçların taşıdığı sedef işlemeli bir rahle ve
Kuran-ı Kerim olurdu. Bunun üzerine tepebaşı (harba, bindallı) örtü konulurdu.
Sünnetten önce süslenmiş atla, sünnet edilecek çocuk dolaştırılırdı.

Eve gelince

sadece erkeklerin olduğu bir odada sünnet edilir, ağzına da lokum konulurdu. Sonra
çocuk yatağa yatırılır, sünnete katılanlar çocuğa para ve hediyeler verirdi. Sünnet
gecesinde sadece hanımlar olurdu ve buna "Bekleme Gecesi" denirdi. Çocuk sabaha
kadar uyutulmaz çeşitli eğlenceler olur ve ikramlarda bulunulurdu. Şafakla birlikte
çocuk avluya çıkartılır oyunlar oynanıp destiler kırılır, çocuk yatağına yatırılırdı.
Sabahleyin

misafirler

evlerine

dağılırdı.

Pazartesi

"Sünnet

Mübarekisi"

olur,

gelenlere ikramlarda bulunulurdu. Günümüzde sünnetler eskisi kadar çok olmasa da
hala daha sürmektedir. Ata bindirilen çocuk akraba ve dostların katıldığı araba
konvoyları ve davul zurnayla gezdirilmektedir.

Günümüzde sünnetçilerin de yerini

artık doktorlar almıştır. Sünnetler daha çok yaz aylarında yapılmaktadır.
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87.s.'da okula başlama, 88.s.'da sünnet, 89.s.'da 1940'lı yıllara ait toplu sünnet
resimleri var. 90.'s.'da sünnet ve okula başlama töreni, 91.s.'da ise bu kitabın
I .baskısına katkısı olan Hatice Tahsin'in fotoğrafları yer alır.
KIBRIS'TA ESKİ RAMAZANLAR Ve BAYRAMLARIMIZ (s.92-109)
Araştırmacımız bu bölümde dinsel bayramlara değinecektir. Bu bayramlar Remezan
Bayramı ile Hacılar Bayramı'dır. Kıbrıs Türkleri arasında Şeker Bayramı tabiri çok
yenidir. Kurban Bayramı'na Hacılar Bayramı, yerli söyleyişle de Gurban Bayramı
denmektedir. Eskiden Üç Aylar'da pazartesi ve perşembe günleri ile tüm Ramazan
Ayı boyunca oruç tutmak adetti.
İFTAR SOFRASI (93-102)
Oruç besmele çekerek ve çoğu kez bir kara zeytinle açılırdı. Bunun yanında
parmağını tuza batırarak, çorba ile ya da hurma ile de iftar edenler olurdu. Top ile
oruç bozulur, bekletmek günah sayılırdı. İftar sofralarının yemekleri bol ve çeşitli
olurdu. İftar vaktine doğru yoldan geçen çörekçilerden garaçoççolu (çörekotlu)
Remezan Çöreği mutlaka alınırdı. İftar sofralarına mutlaka eş, dost davet edilir,
yalnız oturulmazdı. İftar sofralarında mevsimine göre şu tatlılar olurdu:

Sini

Gadmeri, Samsı (içerisine badem veya ceviz içi konarak hazırlanan şuruplu bir türlü
tatlı), Egmeg Gadeyifi (ekmek kadayıfı), Simit Helvası (irmik helvası), Topag
Helvası (harup betmezi ve unla yapılırdı), Gayısı dadlısı (kayısı tatlısı), Güllaç. Bu
yılların bir başka özelliği de gece yarısına doğru Sahurcuların halkı sahura
kaldırmasıydı. Sahurcular üç kişiydi; biri davul, diğeri zurna çalar, üçücüsüde feneri
taşırdı.Maniler kuyarak halkı uyandırırlar halk da onlara yemek ve tatlı verirdi. Bu
manilere bir örnek:
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'Yenyi Cami' direg isder
Söylemeye yüreg isder
Benim gamım togdur amma
Arkadaşım büreg isder. (s.95)
Evlerdeki eğlencelerde kadınlar arasında; Yumurtacı Oyunu, Değirmenci ve Fincan
Oyunu gibi oyunlar oynanırdı. Yine bu ayda varlıklı kişiler yoksullara yiyecek,
giyecek ve para yardımında bulunurdu. Ramazan aylarının bir başka unutulmaz
eğlencesi de Garagöz'dü. Kentlerde ve köylerde oynatılırdı. Limasol'daki
ustları

şunlardı;

Limasol'da

Kani Usta, Ali Garabacak

(Ali Usta),

Garagöz oynatılan yerler de; Gırmızımn

Mehmet

Garagöz

Kafa. Yine

Gahvesi, Hacı Yahya'nın

Gahvesi.
Lefkoşa'daki

kahvehaneler

ise; Pehlivan'ın

Gahvesi,

Mulla Hasan'ın

Gahvesi,

Meyhaneci Hasan'ın Gahvehanesi.
Günümüzün Karagöz ustası ise Lefkoşa' da Mehmet Ertuğ Bey' dir.
Lefkoşa'da yirminci yüzyılın başlarına dek bayram namazına gidiş ve dönüş törenleri
yapılırdı. Namaza gidenlerin önünde hakim, mahkeme

kadısı, müftü efendi ve

merkez kadısı bulunurdu. Hakim ve merkez kadısı fesli, müftü ve kadı sarıklı olup,
göğüslerinde de Osmanlı Sultanı'mn kendilerine verdiği çeşitli nişanlar bulunurdu.
Bunların arkasında Girne Kapısı Mevlevi Dergahı'nın dervişleri, arkalarında yüksek
rütbeli, bunların arkalarında daha düşük rütbedeki polisler, üniformalı polis bandosu
eşliğinde camiye gider namazdan sonra da ayni sırayı izleyerek camiden ayrılırlardı.
Halk bu töreni izlemek için toplanırdı. Dinsel bayramlarda çok önemli yeri olan
ve ziyaret yerlerinden bir kaçı Kıbrıs'ın

güney kemsinde kalan Larnaka

kentindedir. Bunların en önemlisi İslam aleminin en kutsal yerlerinden biri olan
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Sultan Tekkesi ve Camii'dir. Hala Sultan'ın türbesi 1760 yılında Şeyh Hasan
tarafından yaptırılmıştır. Tekkedeki cami ise 1816 yılında Seyid Mehmet Emin
Efendi tarafından yaptırılmıştır. 100.s.'da Hala Sultan'ın fotoğrafları vardır.
ARİFE ve BAYRAM (s.102-105)
Ramazan boyunca insanlar oruç tutarken bayram için de elbiseler, ayakkabılar sipariş
edilir ve bunların hepsi arife güne tamamlanırdı. Yine bayrama yaklaşınca, hanımlar
esaslı ev temizliği yaparlardı. Kırsal yerlerde bayram çörekleri, kafesler (kafes
biçiminde çörek ya da peksemet) yapılır eşe dosta yollanırdı. Kentlerde ise daha çok
tel veya egmeg gadeyifı, güllaç yapılırdı. Arife gününün en önemli işi 'arife suyu' ile
dökünmektir(yıkanmak). Arife günü ikindi üzeri ise mezar ziyaretleri yapılırdı.
Bayram günü bayramlaşmalar büyükten küçüğe doğru yapılır, bayramlık olarak
çocuklara para verilirdi. Kıbrıs Türkleri ramazan bayramlarında Zerdeli Pilavı (tatlı
tuzlu etli pirinç pilavı) pişirirlerdi. Eski Kurban bayramlarında geleneğe bağlı
ailelerde yemek şu sırayla yenirdi: Birinci gün sabahleyin şiş kebabı, öğlen yağda
kızartılmış ciğer, geceleyin paça. İkinci gün şefdali kebabı (terb) adı verilen davar
gömleğine sarılarak iri dolma büyüklüğünde hazırlanan bir tür Kıbrıs Türk kebabı)
ve Zılgıç (kuşbaşı iriliğinde doğranmış etlerin kuyruk parçalarıyla ve az su ilavesi ile
pişirilip kendi yağında kızartılmışı) yenirdi. Üçüncü gün bumbar (Türkiye'de eskiden
bumbar dolması olarak bilinen bu yemek Kıbrıs'ta hala çok pişirilmektedir), suyuna
da makama veya bol domatesli bulgur pilavı pişirilirdi. Dördüncü gün ise bulgur
köftesi (içli köfte) ile kıyma böreği yenirdi. Bunlardan başka tavuklu el makarnası,
kaymak yağlı sini katmeri, norla yapılmış şuruplu şurupsuz katmer ve şamişi tatlıları
da yapılırdı.
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BAYRAM EÖLENCELERİ (s.106-109)
Köylerde de kentlerde de eskiden bayramlarda bayram yerleri kurulurdu. Çocuklar
için oyuncaklar kurulurdu. Bayram yerlerinde köfteciler, börekciler, şamişiciler, sulu
ve sütlü muhallebiciler,

şerbetciler ve kuruyemişciler

bulunurdu.

S.107'de

kırsal

yöreden bir ailenin fotoğrafı. ..
HAC TÖRENLERİ

(s.109)

Hacca gidecekler hazırlıklarını
(Selimiye

Camii) beyazlar

tamamladıktan

giyinmiş

sonra, Lefkoşa'daki

olarak toplanırlar;

tekbirler,

Ayasofya'da
tevhidler

ve

ilahilerle yaya olarak Eğlence Tepesi'ne (Lefkoşa'nın Rum tarafında bir semtin adı)
kadar giderler; orada arabalara binip Larnaka'ya, limana varırlardı. Hacdan dönenler
üç gün Hacılık sürerlerdi, gelen misafirlere kahve, hacı yağı, zemzem ikram edilirdi.
Hacı, hacı elbisesiyle misafir kabul ederdi.
MANİLERİMİZ

(s.110-125)

Mani Türk Halk Edebiyatı'nın

yazanının ismi bilinmeyen şiirleridir. Dört mısralık

küçük ve müstakil manzumedir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyeli, üçüncü
mısralar serbesttir. Kıbrıs Türkleri arasında maninin önemli bir yeri vardı.
Merdüvenin kırg ayag
Kırkına vurdum dayag
Duydum yarim geliyor
Seyirdim yalın ayag
İslamoğlu

(s.110- 3. dörtlük)

kitabının bu kısmında bugüne kadar Kıbrıs Türk manilerini

derleyen

araştırmacılardan söz eder ve derledikleri manilere örnekler verir. Bu araştırmacılar;
Sayın Oğuz Yorgancıoğlu, Sayın Erdoğan Saraçoğlu, Sayın Mustafa Gökçeoğlu ve
Sayın Emine Hür'ün kendi manileri de var.
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113.s.'da İngiliz koloni döneminde Lefkoşa'dan,
Devlet Hastanesi'nin

117.s.'da 1978 yılından Lefkoşa

açılışından birer tane resim. 125.s.'da ise Lefke'de Türk konağı

resmi yer alır.
TÜRKÜLERİMİZ

(s.126-129)

Aşağıdaki üç türkünün sadece sözleri verilmiştir.
•

Leymosun Türküsü

•

Agşam Ben Uyumadım

•

Dolama Dolamayı

128.s.'da Dolama Dolamayı Getirin Bağlamayı türküsünde kaynak olarak Ahmet
Becerikli (Kıbrıs), derleyen Fatih Dölek, notaya alan Fatih Dölek olarak, notaları ve
sözleriyle verilmiştir. 129.s.'da ise Hanaylar Yaptırdım türküsünü notaları ve sözleri
var.

Bu

türküde

Pastırmacıoğlu,

kaynak

olarak

Topuz

Emine

(Kıbrıs),

notaya alan Fatih Dölek olarak verilmiştir.

derleyen

Özkan

İki türkü de dokuz

sekizlik olarak yazılmıştır. Dolama Dolamayı türküsünün sözleri aşağıdaki gibidir:
DOLAMA DOLAMA YI
Dolama dolamayı I Getirin bağlamayı

Nerden alışdın yavrum I Bu göbeg sallamayı

Aman aman elinden
Sarsam ince belinden
Öpsem dudu dilinden

İki civan oyunda I Elma tüter goynunda
Ne güzel oyun oynar I Cingane var soyunda
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Aman aman a gollar
Adamı derde gollar
Senin için bir tanem
Beni zindana gollar. (s. 127)

DESTANLARIMIZ (s.130-171)
•

Dr. Behiç'in Destanı (s.130-147)

Bu destan Ahmet Babacan adındaki gardiyan tarafından kaleme alınmıştır. 1 O
Mayıs 1924 tarihinde eşi Fatma Hanım'ı kıskançlık yüzünden öldüren Dr.
Behiç Bey'in trajik öyküsüdür. Eski yazıdan günümüz Türkçesine değerli
araştırmacı Harid Fedai tarafından kazandırılmıştır. İlk dörtlüğü şöyle;
On Mayıs Cumartesi günü gecesi
Koca bir ailenin söğünme neticesi
Doktor Behiç Bey vurdu refikası Fatma'yı
Üç kurşunda yere serdi o kaşları çatmayı. (s.13 1)
S.131'de Dr. Behiç.'in resmi ... 137.s.'da da gelin onarıcı Seriye Hanım'ın
resmi. .. 140.s.'da Dr. Behiç'in eşi Fatma Hanım'ın ailesiyle fotoğrafı. ..
•

Avukat Süleyman Şevket'e Ağıt-Feryat (s.148-149)

Ağıta konu olan kişi 1908 yılında Baf'ın Dağaşan (Vretça) köyünde doğup,
1936 yılında o bölgedeki Aşelya Deresi'nin azgın sularına kapılarak can
veren ünlü avukat Süleyman Şevket'tir. Yüksek tahsilini önce İstanbul'da,
daha soma Londra' da tamamlamış, adaya dönerek mesleğini icra etmeye
başlamış, ün kazanmış bir hukukçumuzdu. Ölümü üzerine Türk ve Rum
ozanlar ağıtlar yakmışlardır. 1936 yılında kadın gazetecimiz Ulviye Mithat
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Hanımefendi'nin kaleme aldığı "Feryat" isimli manzumesi 149.s.'da yer alır.
Destanın birinci dörtlüğü şöyle;
Feryat
Geliniz hep toplanalım bu matemin başında,
Aramızdan koparıldı henüz pek genç yaşında,
Bir satırcık yazı bile yoktur meçhul taşında,
Senin için aziz ölü hepimiz kan ağladık. (s.149)
S.148'de Süleyman Şevket'in resmi.
•

Hacı Yorgacis ve Tercüman Türküsü (s.150-151)

Adına destan düzenlenen Hacı Yorgacis, Osmanlı Devletinin Kıbrıs adasında
en yüksek mevkilerinden biri olan Tercümanlık görevinde hizmet vermiş bir
Rum'du. Elinde Osmanlı Sultanından Hatt-ı Hümayun olan ve gerektiğinde
huzuruna

da çıkabilirdi. Konağı Lefkoşa'da güzelliğiyle ün yapmış bir

binaydı. Rumca destana göre ne Viyana'da, ne de İngiltere'de benzeri
yokmuş. Zamanla halk Tercüman'dan şikayetçi olmaya başlar. Özellikle Baf
Müsellimi olan zatı tahkir etmesi bardağı taşıran son damla olur. Saraya
şikayet edilir. Katline ferman çıkartılarak İstanbul' da idam edilir. 151. s. 'da
Şefika Hacı Ahmet Hanımefendi'den saptanan destanı var.
S.150 Tercüman Hacı Yorgacis'in resmi. Destandan kısa bir bölüm;
A tercüman tercüman
Sefa sürdün çog zaman
Katline ferman geldi
Kıbrıza yolladılar (s.151)
•

Arab Ali Ağıdı (s.152-155)

----·---~---"·-------·-···--·----~--·----~---------······~
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S.152 Arab Ali Ağıdı'nın notaları ve sözleri verildi. Kaynak olarak Zehra
İbrahim İbrahim (Kıbrıs), derleyen Mahmut İslamoğlu-Y.Taner,

notaya alan

Yılmaz Taner olarak, dokuz sekizlik ölçüyle yazılmıştır.
153.s.'da yer alan bu ağıda adını veren Arap Ali, Limasol'da
önce yaşayan cesur bir Türk delikanlısıydı.

70 yıl kadar

Mağusa' da İngiliz askerleri

tarafından süngülenerek öldürülmesi üzerine bu ağıt yakılmıştır. Kıbrıs Türk
Halk Müziği

sanatçımız

Sayın Turgay

Salim tarafından

Ağıt - Türkü

formunda seslendirilmiştir.
154.s.'da Kerkük Varyantı, Ata Terzibaşı'nın

özel arşivi olan 1959 tarihli ve

Pakistan işi 78 devirli taş plaktan, türküyü A. Küzecioğlu

seslendirdi. Bu

sayfada ağıtın sözleri, 155.s.'dada Arap Ali Ağıtı'nın Kerkük varyantına ait
nota var.
Arab Ali Ağıdı
Meyhaneden çıktım sağ selamed
Yan tarafıma bagdım kobdu gıyamed
Uyan Ali'm uyanmaz oldun
Yeni gamalara dayanmaz oldun (s.153-1. dörtlük)
Kerkük Varyantı
Meyhanaye girdim üç gonyağ işdim ... aman aman aman aman
Duşmanlarım görüb kendimden geşdim
Yeddi piçak yedim sekizde düşdüm ... aman aman aman aman (s.154)
•

Dasitan-I Kıbrıs (s.156-161)
Sene bin iki yüz kırk tokuz içre
Nakl idem dinleyin bir hoş hikayet

- 186 -

Kıbrıs bir meşhur yer Ak Deniz içre
Söylenür dillerde bulmuşdur şöhret. (s.156-1. dörtlük)
A.şık Kenzi tarafından söylenen destan 156-161.s. 'lar arasında yer alır.
•

Ramazan Destanı(s.162-163)
Remezanda çok taamdan hazzetmem
Hemen, kırk elli sahan olsun
Nefsimi ziyade zevkat oynamam
Dile sabır da şahı cihan olsun. (s.162-1.dörtlük)
162-163.s.'larda

Aynalı tarafından söylenen Ramazan Destanı yer alır.

MASALLARIMIZ
•

(s.164-171)

Dövler Meseli (s.164-167)

Tamamen Kıbrıs ağzıyla anlatılmıştır,
masaldır.

Masalda

yerel sözcüklerin

geçen yerel sözcüklere

kullanıldığı

örnek; isbirto,

bir

golifa. S.167

Lefke'de Türk evleri resmi.
•

İncili Mercan Ali (s.168-171)

Evvel zaman içinde
Galbur samanı içinde
Döveler lingiri oynarmış
Esgi hamam içinde
Diye tekerlemyyle başlayan Kıbrıs ağzıyla yazılan bir masaldır.
170.s.'da 1920 yıJlarına ait bir resim, 171 'de Hala Sultan Camii'nin resmi.
BATIL İNANIŞLA..ll.(s47Z-175)
Batıl inanışlara birkaçt~ııe örnek şunlardır:
•

Gece tırnak kesmek iyi değildir. İnsanın ömrü kısalır.
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•

Geceleyin ıslık çalınmaz. Çalanın başına şeytanlar üşüşür.

•

Ayakkabılar üst üste binerse yolculuk olur.

•

Makasın ağzı açık bırakılmaz. Düşmanların ağzı açılır.

175.s.'da Limasol'da Cami-i Kebir'de korunan eski atlı cenaze arabası resmi.
ÖLÜMLERLE İLGİLİ ADETLERİMİZ (s.176-179)
Ölümü yaklaşan kişinin tanıdıkları toplanır. Helallik almak mümkünse alınır, okuma
bilenler Kuran' dan ayetler okur, hastanın ağzına zemzem suyu akıtılır. Ölü
bekletilmeden gömülür. Ceset kefenlendikten sonra kadınsa tabutun üzerine yeni bir
elbise, başucuna yemeni konur. Erkekse tabut yeşil veya üzerinde ayetler yazılı bir
bezle veya bayrakla örtülür. Cenaze namazı kılındıktan sonra gömülür. Sorusu
verilip, mezardan uzaklaşılır. Definden sonra birçok yerde ölen kişinin hayattayken
sevdiği yemekler pişirilir ve mezarlıktan dönen halka, ölü evinde ziyafet verilir.
Bunun yanında helva, lokma yapıp camilere veya okullara göndermek adettir. Helva
ile lokma, kimi yerlerde ilk gün, kimi yerlerde ise ilk Cuma olur. Ölünün ruhuna
okutulan yasin, teberake ve mevlitler de önemlidir. Bazı yerlerde ölünün ilk üç
gecesi, kırkı ve elli ikinci gecelerinde, bazılarında üçüncü, kırkıncı ve elli ikinci
gecelerde mevlit okutulur. Mevlitlerde tütsü yakılır. Bir de ilk üç gün ve yedi
cumartesi sabahı, şafaktan önce mezara okunmuş su dökülür. Kutsal gün ve
gecelerde veya sene-i devriyesinde ölünün ruhunun istirahatı için mevlit okunur.
176'da ölülerin kefenlerine konulan Şerh-i vasiyetname resmi.179.s.'da ıse
1940'lı yıllar Gime KapısıMevlevihanesi resmi.
YAGMUR DUASI VE HALK İLAÇLARI (s.180-185)
YAGMUR DUASI (s.180)
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Kış mevsimini kurak olduğu yıllarda yağmur yağması için tören yapılır, dua edilirdi.
Bu tören köylerde kırlarda, Lefkoşa'da Mevlevi Tekkesi'nde yer alırdı.
HALK İLAÇLARI (s.180-185)
Tıbbın çok gelişmiş olmadığı devirlerde insanlar çeşitli usullerle tedavi edilirlerdi.
Tedavi usulleri arasında okutma ve çeşitli maddelerden elde edilen ilaçlar yer alırdı.
•

Sarılık İlacı

•

İştah İlacı

•

Çıbanlar İçin İlaç

•

I. Göz İlacı

•

II. Göz İlacı

•

Dış Boğaz Şişkinliği İlacı

•

Çengelli Kurt (Tenya) İlacı

•

Sıtma İlacı

•

Karın Sancıları İlacı

•

Karın Şişkinliği İçin İlaç (Kalazar hastalığı)

•

Dalak İlacı

•

Bademcik.Şişkinliği ve Boğaz Ağrıları İçin İlaç

•

İlaçları

•
•

İçin İlaç

vrn.,ı.,ıı.,ı

ve Kulak Ağrıları için İlaç

Fıtık

•
•
•

,u,.ı,uu.1",u

Boğaz
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•

Böbrek Taşları ve Kum İçin İlaç

•

Parmak Yaraları'İçin İlaç

•

İdrar Zorluğu İlacı

•

Kaşıntı İlacı

•

Yanık İlacı

S.185'de 'Kıbrıs Türk Folkloru' kitabının 1969 tarihli basımının kapağının resmi

ATASÖZLERİMİZ (s.186-192)
Atasözlerimizi alfabetik sıraya göre sırlanmış ve Kıbrıs ağzıyla
Bunlara birkaç tane örnek verirsek şunlardır;
•

Böyünkü işini yarına bagma. (s.187)

•

Can çıgmassa huy çıgmaz. (s.187)

SON SÖZ (s.193-194)
İslamoğlu, bu kitabın, alanında bir ilk olduğundan söz ederken, bu yapıttan sonra

alanda araştırmaları olan kişilerden, Kıbrıs Türk Folkloru'na hayli emek
gerek Türkiye'de, gerekse Kıbrıs'taki kişileri de unutmaz. Kıbrıs Türk
yaşamış olduğu göçler ve dıştan gelen yeni yurttaşlarımızın da etkisi ile son o
yıldır yaşantımızın farklılaşmaya başladığı, değişikliğe uğradığı ve otantik değerle
hızla kaybolmaya başladığından söz eder. Bundan dolayı, bu ve bunun gibi
geçmişimize ışık tutup kanıt olacak değerli araştırmalar olduğundan söz
alanda emeği geçen herkese kültürümüz adına teşekkür eder.
YAZARIN BİYOGRAFİSİ (s.195-202)
Biyografisinin hemen altında sırasıyla şunlar yazılmıştır.
•

Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler (s.195-198)
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•

Öteki Önemli Toplantılar (s.198-199)

•

Konferanslar - Paneller (s.199-200)

•

İki Ayrı Çalışma (s.200-201)

•

Yayımlanan Kitapları (s.201)

•

Şiir Çalışmaları (s.201)

195.s.'da Mahmut İslamoğlu'nun

resmi. 202.s.'da ise ipekböceği kozaları kesilerek

yapılan Kıbrıs'a özgü el işi tablosunun resmi.

KAYNAK KİŞİLER (s.293)
On tane kaynak kişinin isimler yer almaktadır.
YARARLANILAN KİTAPLAR (s.203)
Yararlanmış olduğu on tane kitabı yazmıştır.
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KİTABIN

ADI:

MASALLAR

-

KIBRIS

RUM

ATIŞMALAR

HALK
CİLT

EDEBİYATI'NDA
1

(TÜRKLER

İÇİN

AGITLAR

-

YAKILAN

AGITLAR)
YAZAN: MAHMUT İSLA.MOGLU - ŞEVKET ÖZNUR
BASIM YILI: 2006
BASILDIGI

YER: ATEŞ MATBAACILIK

Bu kitap iki dilde, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. Her başlığın önce Türkçesi
ve hemen sonra da İngilizce çevirisi yapılmıştır. Kitap 222 s.'dır. Kitabın kapağının
üst kısmında kitabın adı, alt kısımda ise kitabı yazanlar ve cilt sayısı yer alır. İç
kısımdaki sayfada; yine üstte kitabın adı, alt kısımda kitabı yazanlar yer alır, arka
sayfasında

ise bunun İngilizcesi

vardır. Karşısındaki

sayfada "Türk-Rum

Tüm

Kıbrıslı Halk Ozanlarına İthaf Edilir" yazısı yer almaktadır. Hemen arkasındaki
sayfada ise sırasıyla iletişim adresi olarak Mahmut İslamoğlu ve Şevket Öznur'un

adresleri; sayfa düzeninin de Zeliş Erkut tarafından yapıldığı yazmaktadır. Kapak
resmi John Thomson'a ait 1878 yılında çekilmiş bir Kıbrıs fotoğrafıdır. Kapak Sanat
Tasarımı yine Zeliş Erkut tarafından yapılmıştır. Kitapta yer alan resimlerin ise
araştırmacı Sn. Altay Sayıl'ın arşivinden alındığı yazmaktadır. "Bu kitabın bütün
hakları yazarına aittir. Yazarların yazılı izni olmaksızın, kitabın tümü veya bir
kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı çoğaltılması ve
dağıtımı yapılamaz." yazısı, barkot numarası ve basıldığı yer olan Ateş Matbaacılık
Ltd.'in adresi, telefonuwe faks numarası yer alır. Kitap 222 sayfadır. Karşısında
"İçindekiler"sayfası iseişöyle;
Önsöz

6

Giriş

7
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19.Yüzyılda Kıbrıs'ta Yaşam ve Eşkiyalık Olgusu

15

I .Hasan Bulli Ağıtı

23

2.Latif Ağa Ağıtı

41

3.Yenağralı Mehmet Ağa Ağıtı

58

4.Salih Kel Hasan Ağıtı

72

5.Nazire Mehmet Emin Ağıtı

85

6.Fatma Hanım Ağıtı

96

7.Karısını Öldüren Dr. Behiç Beyin
Merkezi Cezaevinde Asılması Ağıtı
8.YusufMehmet'in

111

Ağıtı

121

9.Çoban Yusuf'un Ağıtı

131

1 O.Pileli Mehmet Hasan Ağıtı

142

11.Cemal Mida Ağıtı

158

Lefkoşa Hapishanesi Şiiri

178

Ağıt-Türkü Geleneğinin Çöküş Nedenleri

188

Şiir

189

Kıbrıs Halk Şiiri

193

Rumca Yazan Halk Ozanlarının Listesi

201

Kaynakça

220

ÖNSÖZ (S.6)
İslamoğlu önsözünde, bu kitabın bu alanda yapılmış ilk çalışma olduğundan söz eder.
23 Nisan 2003 yılında kapıların açılmasıyla, iki toplum birbiriyle tekrardan görüşme
olanağı bulmuş,
İslamoğlu'nun

birbirlerinin

kültürlerini

yeniden

tanıma

olanağı bulmuşlardır.

bu konudaki gözlemleri ise, Rumların kültür ve sanata çok yatırım
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yapmış olduklarıdır.
duyurmuşlardır.

Bastıkları

Rumca ve

İslamoğlu ve Öznur bu

Türkler için söylemiş oldukları Rumca
kendilerine yardımcı olan Rum ve Türk
GİRİŞ (S.7-9)
Giriş bölümünü de kısaca özetleyece
Edebiyatı'ndaki

ağıtların daha çok

söylendiğinden söz eder. Buna örnek
Dr. Behiç ve benzerlerinin tümün".
Yazılmış olan ağıtların tümünün
anlatılmaktadır. Kıbrıs Türk
önemli kişilerin yaşamış oldukl
üzerine bu "Biğidarisler" tarafuıı
kişiler bu ağıtları yakanlardır.
kendileri için ağıt yakması için
ozanların bu insanlar için söyl
Bu ozanlar köy köy, kasab
anlatırlardı. Kitle iletişim
olduklarından söz eder. İslam
incelemiş ve Rumcaların T
kanısına varmıştır. Rumcada
eskiden Kıbrıslı Rumlar
yazılmış olan bu ağıtlarda da
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19 .YÜZYILDA KIBRIS 'TA SOSYAL YAŞAM VE EŞKİY ALIK OLGUSU
(S.15-22)
19. Yüzyılda Kıbrıs'ta Sosyal Yaşam ve Eşkiyalık Olgusu yer almaktadır. Kıbrıslı
Türkler için, Rum halk ozanları tarafından

söylenen

ağıtlara geçmeden

önce,

araştırmacımızın bu konuda izlemiş olduğu yoldan da kısaca söz edelim. Araştırmacı
kitabında sırasıyla önce türküyü söyleyen ozanın çok kısa biyografisine yer vermiş,
sonra orijinal Rumca metnini, Türkçe çevirisini ve son olarak da Rumca ağıtta geçen
Türkçe sözcüklerin okunuşlarını ve karşısına da Türkçesini yazmıştır.
HRİSTOTHULOS M. ÇAPURAS (S.23)
Hristothulos

M. Çapuras; ünlü Rum halk ozanınınl 846' da Barın Tera köyünde

doğduğunu, 1915 de öldüğünü söyler. Adanın çeşitli köy okullarında öğretmenlik
yaptığı,

kehanette

usta olup, köylülerin

falına baktığı,

okul saatleri

dışındaki

saatlerde de "Sısamlı Bidda" yapıp sattığı da bilinen gerçekler arasındadır. Türküde
(Ağıt ) usta olduğu gibi atışma (Çattizma)

alanında da son derece usta olduğu

bilinmektedir. Bunların yanında çeşitli konularda da şiirler yazıp topluluklar önünde
beste ile okuyordu. Hasan Bulliler hakkında yazdığı türküler (Ağıt) değişik tarihlerde
olmak üzere sekiz kez yayınlanmıştır.
HASAN BULLİLER AGITI'NIN ORJİNAL METNİ (S.24-29)
Bu bölümde 245 dize olan Hasan Bulliler Ağıtı'nın orijinal Rumca metini yer alır.
HASAN BULLİ AGITI (s.31-38)
Halk Ozanı: Hristothulos M. Çapura
Evagoras Matbaası, Lefkoşa, 1892 Bu sayfalarda ağıtın Türkçe çevirisi yer alır.
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HASAN BULLİLERAGITIN'DAKİ

TÜRKÇE SÖZCÜKLER VE

O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
HALK OZANI: HRİSTOTHULOS M. ÇAPURA (S.39-40)
Orijinal Rumca Ağıtta geçen 70 tane Türkçe sözcük tespit edip bunların Rumca
okunuşlarını ve Türkçelerini yazmıştır.
Örnek: 26.dizede

Kourt

Serdarin/Kır

Serdarı

'Eskiden

adaya korsanlar

gelirdi. Bu nedenle sahillerde devriyeler gezerdi, bu devriyelere "Kır Serdarı"
denirdi. Rumcada

"ı" harfi yoktur. Bu nedenle kır/kur olur. Bir de "t"

ilavesiyle"kurt" biçimine dönüştü. "Kurt Serdarı" diye bir görev yoktur. "kır
Serdarı" olması gerekir.'
193.dizede: oyunin/oyun
HRİSTOFOROS KUKULLİS (s.48-54)
Larnaka kazasına bağlı Aytotoro köyü doğumludur. 16 Mart 1897'de Latif Ağa'nın
katli üzerine

'Latif Ağa Ağıtı'nı'

yazmıştır.

Birinci yayın Larnaka'da

Matbaasında 1897'de basılmıştır.
LATİF AGA AGITI'NIN ORJİNAL METNİ (41-47)
Orijinal Rumca Latif Ağa Ağıt'ı 225 dizedir.
LATİF AGAAGITI
Halk Ozanı: Hristofôro.sK.ukullis (Aytotoro-Lamaka)
25 Temmuz 1897, J\ll:ıiq11Ma.tbaası, Larnaka (s.48-54)
Bu sayfalarda ağıtııı>'I?ürk.çe çevirisi yer almaktadır.
LATİF AGA AGITll\TJ:]J).f\I<:iTÜRKÇESÖZCÜKLER VE
O DÖNEMİN BİR!<cIŞI:ry.F<CJZELLİKLERİ(s.48-55)
Halk Ozanı: Hristôfô:fösKukullis

Albion
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(Aytotoro-Larnaka)

1897 (s.55-57)

Orijinal Rumca ağıtta geçen 34 tane Türkçe sözcük tespit
Örnek: 106.dizede: zavalle/zavallı
215 .dizede: barathes/paralar
YUANNU MİHALİ MELARİS (S.58)
14 Nisan 1881 'de Limasol'un Yermesoya köyünde doğdu.
arıcılık da yapardı. 1965'de Limasol'da öldü.
YENAGRALI MEHMET AGA AGITI'NIN ORJİNAL METNİ
Bu ağıtın orijinal Rumca metni 195 dizeden meydana gelir.
YENAGRALI MEHMET AGA AGITI
Halk Ozanı: Yuannu Mihail Melari, Yermasoya-Limasol
Salbiğos Matbaası, 1905 (s.64-69)
Bu sayfalarda Türkçesi yer almaktadır.
YENAGRALI MEHMET AGA AGITI VE
O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
Ozan: Yuannu MihailMelari,

Yermasoya-Limasol,

Salbiğos Matbaası, 1905 (s.70-71)
24 tane Türkçe sözcülcyeralır.
Örnek: 15 .dize: l3aşşian/paşa
kaldı, az daha, hazır
(s.72-73)
Azins, Azina
Oğlunun oıumuııesau

çiftçiydi ve

de bilinir. Baf' ın Filusa köyünde 1905
Avustralya'da

6 Eylül 1979 yılım

Fakat Azinas şiiri tercih etti. Bu
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devesiyle Kıbrıs'ı dolaşarak duyup gördüğü olayları insanlara anlatmaya başlar. İlk
başlarda el yazısıyla hazırlayıp okuduğu ağıtlarını, daha sonraları broşür şeklinde
bastırır. Son yüzyılın önde gelen halk ozanlarından birisi sayılan Azinas'ın şiirlerinin
konusu, Kıbrıs'ın siyasal ve toplumsal tüm olaylarıdır. Aşk şiirleri ve atışmaları da
ünlü olan ozanın Atatürk'ün ölümü üzerine de ağıtı vardır. Zengin sitarik şiirlerini
derleyip kitap haline getirdiği de bilinmektedir.
SALİH KEL HASAN AGITI'NIN ORJİNAL METNİ (s.74-78)
Orijinal Rumca ağıt 160 dizedir.
SALİH KEL HASAN AGIT'I
Halk Ozanı: Haralambos Azinas
1930, Kosmos Matbaası-Lefkoşa (s.79-82)
Bu bölümde Türkçe çevirisi yer alır.
SALİH KEL HASAN AGITI'NDAKİ

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

VE O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
Halk Ozanı: Haralambos M.Azinas (s.83-84)
21 tane Türkçe sözcük yer almaktadır.
Örnek: 19 .dize: mezen!meze
54.dize: gafetı:ill/kaj:ıveci
NAZİRE MEHM~T.~MfN.J\GITI'NIN

ORJİNAL METNİ (s.85-89)

Rumca orijinal nıetiı:ı,JŞQ.<.i.jzeden meydana gelir.
NAZİRE MEHMET EMİNAGITI
Halk Ozanı: Haralambos M. Azinas
Kosmos Matbaası, Lefkoşa, 1931. (s.91-93)
Türkçe çevirisi yer alır.
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NAZİRE MEHMET EMİN AÖITI'NDAKİ

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

VE O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
Halk Ozanı: Haralambos M.Azinas (s.94-95)
13 tane Türkçe sözcük yer alır.
Örnek: 121.dize: çauşıs/çavuş
144.dize: dzamin/cami
FATMA HANIM'IN AÖITI'NIN ORJİNAL METNİ (s.96-101)
Bu sayfalarda orijinal Rumca metin yer almakta, 102.s.'da ise Fatma Hanım'ın
babası ve kardeşi ile birlikte çektirdiği 1920'1i yıllara ait bir fotoğraf yer almaktadır.
FATMA HANIM'IN AÖITI
Halk Ozanı: Haralambos Mihail (Azinas-Azinos)
Anatolis Matbaası, Lefkoşa, 1924. (s.103-109)bu
FATMA HANIM AÖITI'NDAKİ

sayfalarda Türkçe çevirisi yer alır.

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

VE O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
Halk Ozanı: Haralambos M.Azinas (s.110)
20 tane Türkçe sözcük yer alır.
Örnek:2.dize: Sarayu/Sarayönü
290.sayfa: 13asarı/paşa(Kemal Paşa, Atatürk)
HRİTOFOROS Kl...J'I'Şf\.VAKIS (s.111)
Hristoforos

µ.,,w:,,mti

Ağıtlarından
bulunmaktadır.

ozan, Lefkoşa'ya bağlı Palehoryolu köyündendir.
de söyleyen ozanın dokuz değişik
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KARISINI ÖLDÜREN DOKTOR BEHİÇ BEY'İN MERKEZİ CEZAEVİNDE
ASILMASI AGITI'NIN ORJİNAL METNİ (s.111-115)
Orijinal Rumca metin 130 dizeden oluşur. 115.s.'da Dr. Behiç Bey'in fotoğrafı yer
alır.
KARISINI ÖLDÜREN DOKTOR BEHİÇ BEY'İN MERKEZİ CEZAEVİNDE
ASILMASI AGITI
Halk Ozan: Perahoryolu Hristoforos Panayotu,
Muson Matbaası, Lefkoşa, 1924. (s.116-118)
KARISINI ÖLDÜREN DOKTOR BEHİÇ BEY'İN MERKEZİ CEZAEVİNDE
ASILMASI AGITI'NDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER VE O DÖNEMİN BİR KISIM
ÖZELLİKLERİ (s.119)
Halk Ozanı: Perahoryolu Halk Ozanı Hristoforos Panayotu, 1924. (119)
Rumca metinde 8 tane Türkçe sözcük yer alır.
Örnek: 8.dize: bey/bey
54.dize: Hodzan/hoca
MEHMET MOLLA ALİ (ARODEZLİ MEHEMMEDO) (s.120-123)
Mehemmedo Baf'ın Arodez (Kalkanlı) köyünde doğmuş, çiftçilik yapmış ve yine
ayni köyde 1957 yılında ölmüştür. Eski halk ozanlarımızdan olan Mehemmedo iri
yarı, okuma-yazma bilmeyen, çok zeki, ana dili gibi Rumca konuşan bir Türk
köylüsü olmasının yanında, adı ve yazdıkları günümüze kadar gelmiş eski halk
ozanlarımızdan birisidir. Şiirlerini de Rumca okurdu. Rum ozanlar Mehemmedo'yla
'çatışma' yapmaktaneçekinir onun bulunduğu ortamlarda ağızlarını açmazlardı.
"Çoban Yusuf Ağıtı"n.da yer alan sözcüklerden öyle anlaşılmıştır ki topluluk
karşısında ilk defa bu; şiiri okumuş ve yine bu şiiri Rumca olarak yazdırıp satmış.
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1926 yılında kır hayatının en güzel örneklerini oluşturan şiirlerini
121-123.s.'larında

İslamoğlu, Mehemmedo'nun

Pastoral Şiirlerinin

(okunuşunu), altında da Türkçe anlamını yazmıştır.
Örnek s.122 "c" dizeleri.
Rumcası:
Sigonnume nakkon broin
Ce bağo me din Viya
Se myan oran thiasdemma
Mundigo efiya.
Anlamı:
Sabahleyin erken kalkıp aceleyle yola koyuldum.
Bir saat kadar alık alık etrafıma bakınarak dolanıp durdum.
YUSUF MEHMET'İN AÖITI'NIN ORJİNAL METNİ (s.124-126)
Rumca orijinal metin 95 dizedir.
YUSUF MEHMET'İN AÖITI
Halk Ozanı: Mehmet Molla Ali (ArodezliMehemmedo),

Baf, 1933. (127-129)

Türkçesi bu sayfalarda. yeralır.
YUSUF MEHMEJ'.A-Ql'"Il'NDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER
VE O DÖNEMİN BİRKISIM ÖZELLİKLERİ
Ozan: Mehmet

Mehemmedo) (s.130)

Rumca
Örnek: 2.dize: vırıuım:ıııwıı
34.dize:

::sım:ı.1111

(Türk)
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ÇOBAN YUSUF AGITI
HALK OZANI: Mehmet Molla Ali (Arodezli Mehemmedo) Baf, 1933.
ANLATAN: Mehmet Kara Mustafa (131-135)
Çoban Yusuf Ağıtı Rumca olarak (okunuşu) yer alır.
136 ve 137.s.'larda Mehemmedo'nun

ve ozan olan kızının fotoğrafları vardır.

ÇOBAN YUSUF AGITI
HALK OZANI:Mehmet

Molla Ali (Arodezli Mehemmedo) Baf, 1933

ANLATAN: Mehmet Kara Mustafa-Cemile Kapısız (s.138-141)
Bu sayfalarda Türkçe çevirisi yer alır.
LOİZİS KURUZİAS (Kuruja) (s.142)
Psoris veya Loizis Z. Hacınikola olarak bilinen bu halk ozanı 1884 yılında Aradip
köyünde doğdu. Ailesi çiftçi olan ozanın, kendisi de ayakkabıcılık yaparken şairliği
de yapıyordu. Dünya savaşına da katırcı olarak katılmıştı. 28 Mart 1954 yılında
doğduğu köy Aradip'te öldü.
PİLELİ MEHMET HASAN AGITI'NIN ORJİNAL METNİ (S.142-147)
ORJİNAL Rumca metin 240 dizeden meydana gelir.
PİLELİ MEHMET HASAN AGITI
Ozan: Loizis Kuruzias, Aradiip-Larnaka,
Himonidi Matbaası Larnaka, 1934 (s.149-155)
Türkçe çevirisi yer alır.
PİLELİ MEHEMTHASA.N

AGITI'NDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER

VE O DÖNEMİN BİR KISIM ÖZELLİKLERİ
Halk Ozanı: Loizis>K..l.lftlZias (Kuruja), Aradip-Lürnaka, 1934 (s.156)
Orijinal Rumca metin.cl~J5tane Türkçe sözcük vardır.
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Örnek: 61.dize: başkişin/bahşiş
233.dize: settukin/sandık (tabut)
ANDREAS ZİMBRİS (S.158)
4 Mayıs 1923 yılında Lefkoşa'ya bağlı Balyomedoho köyünde doğdu. Oğlu Thoma
Zimbri de bir halk ozanıydı. Türkülerinde kullandığı dil gazetelerin etkisinde idi.
Şiirleri herkes tarafından çok beğenilmekteydi.

Aşırı alkol kullanmasından

dolayı

sağlığı bozulmuş ve şiir söylemeyi de çok azaltmıştı.
CEMAL MİDA AÖITI'NIN ORJİNAL METNİ (s.159-167)
Bu sayfalarda orijinal Rumca metin yer almaktadır.
CEMAL MİDA AÖITI
Halk Ozanı: Andreas Zimbris,
İstavrinithi Matbaası, Lefkoşa, 1946. (s.169-176)
Cemal Mida Ağıtı'nın Türkçe çevirisi yer alır.
CEMAL MİDA. AGITI'NDAKİ

TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Ozan: Andrıeai.Z:ip:ıpris, 1946 (s.177)
Rumca metincl.e ş~~jz tane Türkçe sözcük yer alır.
Örnek:

H++l"-",,:Hl"-H· ;vv,.;u.111

tarihi bilinmemekte, 1920 yılında öldüğü tahmin

bir bölümünü hapishanede geçirdiği söylenmektedir.
ŞİİRİNİN ORJİNAL METNİ (s.179-182)

TERCÜMESİ
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Halk Ozanı: Mihail Vasiliu, Ciberundalı.
Evağora Matbaası, Lefkoşa, 1901. (s.183-187)
Türkçe çevirisi yer alır.
AGIT-TÜRKÜ GELENEGİNİN ÇÖKÜŞ NEDENLERİ (s.188)
İkinci Dünya Savaşı sonrası Kıbrıs için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Avrupa
medeniyeti adayı etkisi altına almaya başladı. Bu durum da halk ozanlarını pasif
duruma getirdi. Halk ozanlığının çökmesi üç ana başlıkta toplanır:
1) Okuyup yazma yaygın hale geldi.
2) Teknik gelişti.
3) Türküler ve alışkanlıklar modernleşti.
ANDREAS MAPPURAS (s.189)
1918'de Larnaka kazasına bağlı Aradip köyünde doğdu. 16 Mart 1997 yılında öldü.
Azanis, Kuruzias gibi halk ozanlarından esinlenip, kendine özgü bir çizgi yakaladı.
Satirik türün dışında her türden şiir yazdı. Rum Halk Edebiyatı'nda

birçok parça

Mappuras'ın ağzından derlenip kaleme alınmıştır.
190'da şiirin Rumca metni, 191 'de ise şiirin Türkçesi yer alır.
KIBRIS HALK ŞİİRİ
Dr.C. G.Yiangoullis (s.193-199)
Kıbrıs Halk şiirinin kısa değerlendirmesini

yaparken

Akritan Şarkıları Kıbrıs'a

taşıyanlara bakmak gerekmektedir. Kıbrıs'ta o dönemde ve daha sonraki dönemlerde
yaşayan ozanların temel.karakteristikleri

şöyle sıralanabilir.

•

Profesyonellik.

•

Yoksulluk veya fiziksel yetersizlik.

•

İyi eğitilmiş güçlü bilekleri.
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•

Az sayıda olmaları.

•

Şarkılarda yaratıcı olmaktan çok, taşımacı ve nakledici olmaları.

Halk ozanları bugün dahiprofosyenel
yoksulluk

ve fiziki yetersizlikleri

tavırlarını sürdürmektedirler. Halk ozanlarının
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar sadece

Kobros'a özgü bir fonemen değildi. Sözlü anlatıma ait şiirleri konu alan ve Antik
Yunanistan,

Türkiye,

Yugoslavya,

Orta

Asya'da

yapılan

araştırmalara

göre,

profesyonel halk ozanlarının büyük bir çoğunluğu güzel şarkı da söyleyebilen kör
dilencilerdi. Matbaa öncesi Halk Ozanları'nın iki rolleri olduğu da söylenebilir.
1. Aktarılan şarkıları yaymak.
2. Temel konuları; cinayet, aşk, intihar, kazalar, azizlerin mucizelerini
ve kendi şiirlerini yazmak.
Öykü biçimindeki şiirlerin en belirgin yönlerinden biri de, artitik yönlerinin kolektif
olması, yani büyük benzerliklerin bulunmasıdır.
RUMCA YAZAN HALK OZANLARININ LİSTESİ (s.201-213)
Bu konu ile ilgili olarak Rumca yazılmış bir metnin altında, Türkçe tercümesi yer
alır. Türkçesi şöyle: "Kıbrıs halk ozanlarının tam listesi verilirken Yangulli'nin
üzerine basa basa ifade ettiği en önemli husus bu ozanların belli bölgelerden
yetişmedikleri, adamızın değişik yörelerinden geldikleri hususudur."
Bu listede 461 tane Rum halk ozanının adı nerde doğduğu, doğum ve ölüm tarihleri
verilmiştir.
MAHMUT İSLA.MOGLU (s.214-217)
İslamoğlu'nun kısa bir biyografisinin yanında şu bölümler yer alır;
•

Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler

•

Öteki önemli toplantılar
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•

Konferanslar - Paneller

•

İki Ayrı Çalışma

•

Yayımlanan kitapları

•

Şiir Çalışmaları

ŞEVKET ÖZNUR (s.218-219)
Kısa bir biyografisi, yayınlamış olduğu makaleleri ve bildirileri yer alır.
KAYNAKÇA (s.220)
Çeşitli fotoğraflar (221-222)

- 206-

KİTABIN ADI: KARŞILAŞTIRMALI

KIBRIS TÜRK

VE RUM MASALLARI
YAZAN: MAHMUT İSLAMOGLU

-ŞEVKET

ÖZNUR

BASIM YILI: 2007
YAYIN VE DAGITIM:

GÖKADA YAYINLARI

I LEFKOŞA

BASILDIGI YER: ATEŞ MATBAACILIK LTD. /LEFKOŞA
Araştırmacının bu kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. Kitapta her konunun
önce Türkçesi soma ise İngilizce çevirisi yer alır.
Kitabın kapağının üst kısmında kitabın adı, orta kısmında Rumca ve İngilizce olarak
adı yer alır. Sol alt köşede "Gökada Yayınları", sağ alt köşede ise kitabın yazarlarının
adları vardır. İç sayfada üst kısımda kitabın adı, altında Rumcası ve onun altında da
İngilizcesi yazar. En altta ise kitabı yazanların isimleri yer alır. Bir somaki sayfada
"Kıbrıs'ın Tüm Halk Anlatıcılarına İthaf Olunur" yazısı ve İngilizce çevirisi, en altta
ise yayınevinin adı yer alır. Karşısındaki sayfada ise sırasıyla iletişim kurulabilecek
adresler. "Gökada Yayınları No:12 - Halk Bilimi" olarak yazmaktadır. Genel yayın
yönetmeninin; Dr. Ejdan Sadrazam, editörün Şevket Öznur, kapak tasarımının
Tahsin İslamoğlu, sayfa düzeninin Zeliş Erkut tarafından yapıldığı yazmaktadır. Alt
kısımda ise "ISBN:978-9963-9332-2-8"

olarak barkot numarası, yayın ve

dağıtımının Gökada yayınları tarafından yapılmış olduğunu ve yayınevinin
yazmaktadır. Bunların altında da "Copyright 2007 Gökada Yayınları- Bu

n..uuuııı

bütün hakları yazarına aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya
kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı,
dağıtımı yapılamaz." yazısı ve kitabın basılmış olduğu Ateş
telefon ve faks numaraları yer alır. Kitap 371 sayfadır.

- 207 -

5.s.'deki "İÇİNDEKİLER" bölümü ise sırasıyla şöyle;
Önsöz

7

Giriş

9

I.Bölüm

11

Masal Kahramanları

13

Masallardaki Hayvanlar

15

Kıbrıs Türk Masalları'nın Kendine
Özgü Dilsel Özellikleri

19

Kıbrıs Rum Masalları'nın Kendine
Özgü Dilsel Özellikleri

19

Masallar
Tekerleme -1-

42

1. Masal Olver'in Kuşu

43

Tekerleme -2-

78

II. Masal Manoli ve Dervişler

79

Tekerleme -3-

100

III. Masal Dirimmo

101

Tekerleme -4-

126

IV. Masal N ohutçuk

127

Tekerleme -5-

140

V .Masal Sakızdan Adam

141

Tekerleme -6-

154

VI. Masal Çangar ile Padişah

155

Tekerleme -7-

168
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VII. Masal Fesleğen (Fislikan)
Tekerleme -8VIII. Masal Turunçlar
Tekerleme -9IX. Masal Dünya Güzeli (Yakışıklısı)
Tekerleme -10X.Masal Köpek ile Kedi
Tekerleme -11XI. Masal Terzi Olan Şehzade
Tekerleme -12XII. Masal Kipris ile Nufris
Tekerleme -13XIII. Masal Bezirgan ve Aşçı
Tekerleme -14XIV. Masal En Büyük Yalan
Tekerleme -15XV. Masal Dilencinin Kaderi
Tekerleme -16XVI. Masal Terzinin Eğlencesi
Kaynakça

169
184
185
208
209
224
225
246
247
270
271
292
293
308
309
322
323
340
341
371

Önsöz (s.7-8)
Kıbrıs masallarını değerlerı.dirirken, İslamoğlu bazı konulara dikkat çekiyor. Kıbrıs

adasında yıllardan beridirTürk ve Rumların yaşadığından, iki toplumun birbirinden
etkilenmesinin de döğa.kolduğundan söz etmektedir. Masalları değerlendirmenin
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sağlıklı olabilmesi için araştırmacının; toplumun sosyal, ekonomik yapısını, köylerin
karma olup olmadığını, iki toplumun ilişkilerini, insanların eğitimini, savaşlardan
nasıl etkilendiklerini v.b, konularda bilgili olunması gerekliliği üzerinde durmaktadır.
İki toplumun özellikle yemek kültüründen, günlük konuşma diline, müzikten, oyuna
birbirleriyle etkileşim içinde oldukları açıkça görülmektedir.
motif,

tekerleme

olduğundan

ve

üslup

zenginliğinin,

da söz etmektedir.

Rum

Masallardaki

Türk masallarındaki;

masallarında

motifler

oldukça

incelendiğinde;

sönük

İslamiyet

öncesi inanç sistemini, gelenek ve görenekleri, eski Türk yaşamının bu masallarda
görüldüğünü anlatmaktadır.
ada toplumunun

kültürel

Adaya sanayinin, 2.Dünya Savaşı'ndan
ve sosyal yapısının

bozulmasını

sonra gelmesi,

engellediğini,

fakat

sanayinin adaya gelmesiyle de hızlı bir değişim yaşanmış olduğunu, bunun da iki
toplumun kültürel ve sosyal yapısını değiştirdiğinden
197 4 yıllarındaki
uzaklaştırmış,

toplumlar

arası çatışmalar

söz etmektedir. 1955, 1963 ve

iki toplumu

birbirinden

daha da

1974'ten sonra iki toplumun iki ayrı bölgede toplanması;

özellikle

dıştan gelenlerin de etkisiyle ada kültürünün çok büyük bir değişime uğradığı, bazı
değerlerin ise tamamen yok olduğu yazar tarafından dile getirilmiştir. Son olarak da
bu kitabın çıkmasına yardımcı olan herkese teşekkür etmektedir.
Giriş (s.9)
Masalların

insanların

çocukluğunda

düşsel dünyasını

hemen hemen herkesin

dile getiren

sözlü ürünler

yakın çevresindeki

olduğundan,

büyüklerden

masallar

dinlediğinden söz etmektedir. Fakat bu masalların bugüne kadar çok azının kaleme
alındığından, bunları ele alıp yazan ve yayınlayan araştırmacılardan söz etmektedir.
I.Bölüm: (s.11-13)
Masal Kahramanları: (s.13-14)
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Masallardaki Hayvanlar: (s.15-18)
Kıbrıs Türk Masallarının

Kendine Özgü Dilsel Özelliklerinin

Bir Kısmı Kısaca

Kendine Özgü Dilsel Özelliklerinin

Bir Kısmı Kısaca

Şöyledir: (s.19)
Kıbrıs Rum Masallarının
Şöyledir: (s.19-20)
I.MASAL: (s.41-48)
Derleme Yeri: Lefkoşa, Köşklüçiftlik
Derleme Tarihi: 14 Ekim 2003
Kaynak Kişi: Urkiye Mine Balman
Doğum Tarihi ve Yeri: 1927, Lefke
Eğitim Durumu: Öğretmen Koleji mezunu
Mesleği: Emekli İlkokul öğretmeni-Kıbrıs'ın

ilk kadın şairlerinden

Masalı Öğrendiği Kişi: Annesi Fatma Nigar Hanım
(1898 -Lefkoşa'da..ğqğçlµ.,.1985
Tekerleme I I.Masal

Lefke'de vefat etti.)

ıvaasuıa uaştaınauau

söylenen bir tekerlemedir.

Bu bölümde kaynak kişinin aktardığı "Olver'in

Kuşu" isimli
Masalın

kız kardeş
Masalın

epizotlarını araştırmacı 3 7 madde olarak

kazanırlar." (s.49, 1. madde)
Varyantının Epizotları: (s.50-51)

Bu

vermiştir. Örnek olarak yine birinci
verelim:
1. madde)

vardı. iplik bükerek para kazanırlardı.

ıımuuı;;)
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Helimoğlu İleti Dizini: (s.51-52) Bu kısmı da 13 madde olarak sıralamıştır. Birinci
maddeyi örnek olarak şöyle vermiştir: "A52.İnsan yerine getiremeyeceği sözü
vermemelidir.", "Ortanca ve büyük kız padişaha verdikleri sözü tutmazlar."
Masalın Yorumu: (s.52-54) Araştırmacı bu bölümde "Olver'in Kuşu" isimli bu
masalın, yine kendilerinin derlemiş olduğu "Çavma Kuşu"nun, Muhsine Helimoğlu
Yavuz'un

"Gülbahar ve Gülbahar'in" masalıyla, Ahmet Ali Arslan'ın Kars'ta

derlemiş olduğu "Üş Bacılar" masalıyla örtüştüğünü ve biçimsel olarak da çok yakın
olduğunu belirtmektedir. Bunu da birçok örnek vererek göstermektedir. Bu
örneklemelerden bir tanesi şöyle; "Olver'in Kuşu" isimli masalda kızlar bez
dokuyarak para kazanırlar. "Çavma Kuşu" isimli masalda ise iplik bükerek para
kazanırlar. Önceki sayfalarda yapmış olduğu epizotlar ise bu masallarındır.
II. MASAL: (s.77-84)
Derlendiği Yer: Yeniboğaziçi (Aysergi)
Derleme Tarihi: 20 Şubat2005
Kaynak Kişi: Şifa Efendi
Doğum Tarihi ve Yeri: 7 Kasım
Eğitim Durumu: İlkokulu okudu,

gitti.

Mesleği: Ev hanımı, terzilik ve uu.&.w.ııa
Tekerleme II - (s.78) kaynak kişinin
II. Masal İngilizce Adı: "Manoli ve

"Delikanlı ve

(s.79-82)
Masalın Epizotları: (s.82-83) Masalın
sıralamıştır. Birinci maddeyi
adında bir oğlu varmış."

ctıız.ucıe

18 madde
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Masalın İletileri: (s.83) Masalın iletileri 4 madde olarak verilmiştir. Birincisi şöyle:
"Her zaman adil olmalı adaletten uzak kalmamalıyız."
Masalın Yorumu: (s.83-84) Halk arasında söylenen bu masalın bazı kısımlarından
karşılaştırmalar

yapmaktadır.

Masalın

Rumca

başlığı

geçmekte, İngilizce adı ise "Manoli ve Dervişler"
masalın

başlığında

"Dervişler"

sözcüğü

III. MASAL (s.99-104)

Derlendiği Yer: Gaziköy (Afanya)
Derleme Tarihi: 14 Mart 2006.
Kaynak Kişi: Halil Ekmekçi
Doğum Tarihi ve Yeri: 18.10.1918, Afanya
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu.
Mesleği: Rençberlik
Tekerleme III- .(s.100)Anlatıcının anlattığı bir tekerleme
III. Masal - Türkçe Dirimmo Masalı (s.1O1-103)

Türkçe Dirim1119MasalınınEpizotu: (s.l 03-104)
uıuııı..,1

n..aıuı;;;.;, var.

{',.Lı.ı5ıııuu

bir papazdan

Rumca

Tercümesi (s. l

Masalın

14)

27 madde

Birinci madde

fakat masalın

Rumca
içinde

Bunun gibi daha birçok karşılaştırma

yapılmıştır.

olursak

ve Tas" olarak

olarak geçmektedir.

kullanılmamakta

"Derviş" sözcüğü sık sık kullanılmaktadır.

28 maddeye aygı:tl'aj.(.,yermiştir. Burada da

"Manoli
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Masalın Yorumu (s.114-115)

Bu bölümde ise iki masalın çeşitli bölümlerinden

alıntılar alıp bunları karşılaştırmıştır. Bunlardan bir tanesi; Türkçe masalda Padişah
olan karakter,

Rumca

masalda

Kral'dır.

Masalın

hem

Türkçesinde

hem

de

Rumcasında iki kardeşin mevcudiyeti görülür. Rumca masalda hayvanları pişirmesi
var, Türkçe masalda hellim, ekmek getirmesi istenir.
IV. MASAL (125-130)
Derlendiği Yer: Gaziköy (Afanya)
Derleme Tarihi: 14 Mart 2006
Kaynak Kişi: Fatma Ekmekçi
Doğum Tarihi ve Yeri: 1924, Afanya
Eğitim Durumu: İlkokul mezunu
Mesleği: Ev Hanımı
Tekerleme IV (s.126) Kaynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
IV. Masal Nohutçuk Masalı (s.127-128) Nohutcuk Masalı tekerlemeyle başlar.
Masalın Epizotları: (s.128-129) Bu masalda 25 tane epizot yer vermiştir. Buna bir
tane örnek: "Zamanın birinde bir çift vardır."
Masalın İletisi: (s.129) Hiç kimseyi küçümsememeliyiz.

Bazen küçük insanlar da

büyük işler başarabilirler.
Masalın Yorumu (s.129) Burada masalda geçen narın kutsallığından,
göreneklerimiz

arasında nasıl bir yer tuttuğundan

gelenek ve

söz etmektedir. Örnek verecek

olursak; Kıbrıs'ta eski yıllarda yeni doğan bebeklerin ağzına ilk gıda olarak tatlı nar
suyu akıtılırdı. Bunu çocuğun tatlı dilli olması için yaparlardı. Günümüzde bilimsel
açıdan bakıldığında narın sarılığa karşı iyi bir önlem olduğu bilinmektedir.
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Kıbrıs'ta narla ilgili şu bilmeceler hala söylenir: (s.130) Bu başlık altında beş tane
bilmece yazılmıştır. Bir tanesi: "Çarşıdan aldım bir <lane eve geldim bin <lane."
V.MASAL (s.139-144)
Derleme Yeri: Y eniboğaziçi
Derleme Tarihi: 20 Şubat 2005
Kaynak Kişi: Emine Dede
Doğum Tarihi ve Yeri: 1926, Aytotoro
Eğitim Durumu: İlkokul mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme V- (s.140) Bu sayfada kaynak kişinin anlattığı
V.Masal "Sakızdan Adam" (s.141-143)
Masalın Epizotları: (s.143-144) Bu masalda 18 tane
zamanlar bir ülkede içine kapanık güzel bir kız yaşarmış.
Masalın İletisi: (s.144) Arzu ettiğini elde etmek için
muradına erebilir.
Masalın Yorumu: (s.144) Kıbrıs Türk masalları
varyantına rastlanmamıştır.

Fakat Pertev Naili

JJvı.u.u •.

tespit etmiştir. Eski yıllarda Kıbrıs adetlerinde
örneklerle anlatılmaktadır. Bunlara örnek;
yakılmaktaydı, elektriksiz yıllarda mum kullanılırdı
VI. MASAL (s.153-158)
Derleme Yeri: Lefkoşa
Derleme Tarihi: 4 Nisan 2006
Kaynak Kişi: Emine Taşel

ve mum
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Doğum Tarihi ve Yeri:T930Aya

- Agia (Dilekkaya)

Eğitim Durumu: İlkokul.Mezunu
Mesleği: Ev Hanımı
Tekerleme VI- (s.154) Ilusayfada

masal öncesi söylenen tekerleme yer alır.

VI. Masal "Çangar ile Padişah" (s. 15 5-156)
Masalın Epizotları: (s.157) bu masalın 17 tane epizotu tespit edilmiş, bunlara örnek:
"Bir zamanlar bir Çangar varmış ... "
Masalın İletileri: (s.157) Masalın 3 iletisi var. Bir tanesi şöyle; "Aza kanaat etmeyen
çoğu bulamaz."
Masalın Yorumu: (s.158)
VII. MASAL (s.167-172)
Derleme Yeri: Zümrütköy
Derleme Tarihi: 30 Temmuz 2006
Kaynak Kişi: Tekiye Abdurrahman Taşkıran
Doğum Tarihi ve Yeri: 1929, Hirsofu
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme VII - (s.168) Kaynak kişinin anlattığı masal öncesi söylenen tekerleme
yer alır.
VII. Masal- "Fesleğen" (s.169-171)
Masalın Epizotları:

(s. 171) masalın

babasıyla yaşayan bir prens vardır."
Masalın Yorumu: (s.l 72)

12 tane epizotu vardır. Örnek; "Anne ve
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VIII. MASAL (s.183-191)
Derleme Yeri: Lapta
Derleme Tarihi: 20 Eylül 2006
KaynakKişi:

Şükriye Erden

Doğum Tarihi ve Yeri: 1938 Baf
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme - VIII (s.184) Kaynak kişinin anlattığı masal öncesi söylenen tekerleme
yer alır.
VIII. Masal "Turunçlar" (s.185-189)
Masalın Epizotları:

(s.189-191)

Masalda 58 tane epizot tespit edilip yazılmıştır.

Örnek; "Sultan ve karısı var ve bunların çocukları olmaz."
Masalın İletileri: (s.191) İki tane olarak verilmiştir. Bir tanesi; "Herkesten sakındığın
şeyin başına er geç bir şey gelir. Gözlenen göze çöp batar."
Masalın Yorumu: (s.191)
IX. MASAL (s.207-212)
Derleme Yeri: Boğaziçi
Derleme Tarihi: 25:Şubat 2005
Kaynak Kişi: İlmiyeAkbelli
Doğum Tarihi ve Yeri:1930 Aytotoro
Eğitim Durumu; İlkokul mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme -IX (s.208):Kaynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
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IX. Masal- "Dünya Güzeli (Yakışıklısı)" (s.209-212)
Masalın Epizotları: (s.211) Bu masalda 10 tanedir. Örnek; "Bir adamın üç kızı
varmış."
Masalın İletileri: (s.211) İki tanedir. Örnek; "Kaderin önüne geçilemeyeceği,
yazılmışsa onun yaşanacağı belirtilmiş."
Masalın Yorumu: (s.212)
X.MASAL (s.223-230)
Derleme Yeri: Mağusa
Derleme Tarihi: 1989
Kaynak Kişi: Muazzez Mustafa Garip
Doğum Tarihi ve Yeri: 1920, Larnaka (İskele)
Ölüm Tarihi ve Yeri: 1989, Mağusa
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme -X (s.224) Kaynak kişinin anlattığı
X. Masal- "Kedi ile Köpek" (s.225-228)
Masalın Epizotları:
oğlu olan yaşlı bir kadın varmışı"
Masalın İletileri: (s.230) 4
Masalın Yorumu: (s.230)
XI. MASAL (s.245-253)
Derleme Yeri: Değirmenlik
Derleme Tarihi: 20 Aralık 1995
Kaynak Kişi: Nadire Ali Öznur

ne
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Doğum Tarihi ve Yeri: 1916, Analiontas
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme: (s.246) Kaynak kişinin anlattığı tekerleme
XI. Masal- "Terzi Olan Şehzade" {s.247-251)
Masalın Epizotları: (s.251-253) 59 tanedir. Örnek;
padişahın üç oğlu varmış."
Masalın İletisi: (s.253)
Masalın Yorumu: (s.253)
XII. MASAL (s.269-276)
Derleme Yeri: Çatoz (Serdarlı)
Derleme Tarihi: 11 Ocak 2005
Kaynak Kişi: Ayşe Çimen
Doğum Tarihi ve Yeri: 1940 Çatoz
Eğitim
Mesleği: ~eıe ..sepet
Tekerleme:
XII.

kişinin anlattığı tekerleme

(s.271-274)
44 tanedir. Örnek;

Örnek; "İyi niyet

XIII.
Derleme

- 219 -

Derleme Tarihi: 4 Aralık 2006
Kaynak Kişi: Emine Kapısız
Doğum Tarihi ve Yeri: 1926 Aşağı Arodez
Eğitim Durumu: İlkokul Mezunu
Mesleği: Ev hanımı
Tekerleme XH. (s.292) Kaynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
XIII. Masal - "Bezirgan ve Aşçı" (s.293-295)
Masalın Epizotları: (s.295-296) 20 tanedir. Örnek; "Uzun boylu, genç bir bezirgan
vardır."
Masalın İletileri: (s.296) 2 tanedir. Örnek; "Borcunuzu zamanında ödeyin bugünün
işini yarına bırakmayın."
Masalın Yorumu: (s.296)
XIV. MASAL (s.307-312)
Derleme Yeri: Meluşa (Kırıkkale)
Kaynak Kişi: Ahmet Karaoğluları
Doğum Tarihi: 1920 Meluşa
Ölüm Tarihi ve Yeri: 2006 Meluşa
Derleme Tarihi ve Yeri: 1 O Ağutos 2005
Eğitim Durumu: Okula gitmedi
Mesleği: Çobanlık
Tekerleme XIV. (s.308) Kaynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
XIV. Masal- "En Büyük Yalan" (s.309-311)
Masalın Epizotları: (s.311) 14 tanedir. Örnek; "Ülkesinde en büyük yalancıyı merak
eden bir padişah varmış."
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Masalın Yorumu (s.312)
XV. MASAL (s321-327)
Derleme Yeri: Kozan
Derleme Tarihi: 1 Mart 2007
Kaynak Kişi: Öznever Vurguncu
Doğum Tarihi ve Yeri: 14.3.1947 Tera- Çakırlar
Eğitim Durumu: Lise
Mesleği: Emekli Memur
Tekerleme XV. (s.322) Kaynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
XV. Masal- "Dilencinin Kaderi" (s.323-326)
Masalın Epizotları:

(s.326-327)

40 tanedir. Örnek; "Yalnız başına yaşayan bir

sandalyeci varmış."
Masalın Yorumu (s.327)
XVI. MASAL (s.339-344)
Derleme Yeri: Lefkoşa
Derleme Tarihi: 4 Aralık 2002
Kaynak Kişi: Şinasi Tekman
Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Aralık 1933 Arçoz (Yiğitler)
Ölüm Tarihi ve Yeri: 23 Temmuz 2005 Lefkoşa
Eğitim Durumu: Üniversite mezunu
Mesleği: Emekli öğretmen, heykeltıraş

Tekerlemeyi öğrendiği kişi: Nurettin Ahmet (II B sınıfındaki öğrencisi 29 Kasım
1955) Baf
Tekerleme XVI. (s.340)J(aynak kişinin anlattığı tekerleme yer alır.
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XVI. Masal- "Terzinin Eğlencesi" (s.341-343)
Masalın Epizotları: (s.343-344)

26 tanedir. Örnek; "Evi Sultan'ın

sarayına yakın

olan fakir bir terzi varmış."
Masalın İletisi: (s.344) Gün doğmadan neler doğar. Her işte bir hayır vardır.
S.355 M.İslamoğlu'nun

kısa biyografisi yer almaktadır.

"Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Sunduğu Bildiriler"
Önemli Toplantılar"
Paneller"

(5 tane); 357 ve 358.s.'da

(12 tane); 358'de

"İki Ayrı Çalışma"

Kitapları" (9 tane) ve "Şiir Çalışmaları" yer alır.
371 ve 372.s.'larda "Kaynakça" yer almaktadır.

355-356

ve 357.s.'larda

(20 Tane); 357' de "Öteki

katılmış olduğu "Konferans
(2 tane); 359'da

ve

"Yayımlanan
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IV.2. Sonuç ve Öneriler

Mahmut İslamoğlu'nun Hayatı ve Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarındaki
Yeri" isimli yüksek lisans tezi, Kıbrıs'ta Halk Bilimi konusunda ilk araştırmaları
yapan, ilk yazılı yayını, ilk kitabı yayınlayan Sn. Mahmut İslamoğlu'rıun, Kıbrıs
Türk Halk Edebiyatındaki yeri ve bu alanda yapmış olduğu çalışmaları temel
alınarak hazırlanmıştır. Araştırmacının çocukluğundan başlayarak; kendisi, ailesi,
doğduğu yer, çevresi, arkadaşları, eğitimi, mesleği, kişiliği, eşi, özel hayatı, halk
bilimi alanındaki çalışmaları, bu alana koyduğu katkı, araştırmalarında kullandığı
yöntemler, bu konularala ilgili kendisinin anlattıkları ve yaşamının kesitlerinden
kendisiyle yüz yüze yapılan söyleşiler bu çalışmada yer almaktadır. Yine bu
çalışmada, KKTC'yi temsilen yurt içinde ve yurt dışında katılmış olduğu bilimsel
toplantılara, konferans ve panellere yer verilmiştir. Kendisinin yazmış olduğu
kitaplara, derlediği konulara, taşlamalarına, katıldığı tv çekimlerine, bazı kitap ve
dergilerde çıkan yazılarına da yer verilmiştir. Kıbrıs Türk Halk Bilimi alanındaki ilk
araştırmacılardan olan ve Kıbrıs Halk Edebiyatı alanında önemli yer tutmakta olan,
İslamoğlu'nun yapmış olduğu derlemeleri, kitapları ve araştırma yöntemlerini
inceleyerek, bütün bu çalışmaların Kıbrıs Türk Halk Bilimindeki ve Kıbrıs Türk
Halk Edebitı'ndaki yerini ve sağlamış olduğu katkılarını ortaya koymaya çalıştım.
Yıllar içerisinde yok olmakta olan Kıbrıslılık kültürü ve kültürel değerlerimizin
büyük bir çoğunluğu, araştırmacımız tarafından derlenip, yine günümüzde artık
unutulmakta olan Kıbrıs ağzıyla kayıt altına alınmış ve yayınlanmıştır. Bu alandaki
çalışmalar, adadaki Türk varlıklarının kayıt altına alınması, bunların belgelerle
kanıtlanıp, geleceğe ışık tutması açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.
Bu araştırma belli sınırlılıklar içinde tutularak yapılmıştır. Yayınlanmış kitapları,
şiirleri, taşlamarı, katılmış olduğu toplantılarla sınırlı tutarak bu araştırma
yapılmıştır. Araştırmanın ilk başında bir taslak hazırlanıp bir plan çerçevesinde
sıraya konulmuştur. Bu taslak kendisi ve çalışmaları hakkında bize yön verecek
çeşitli sorulardan ve ana başlıklardan oluşmuştur. Daha sonra ise "Kıbrıs Türk Halk
Bilimi" alanında yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Araştırma ikili görüşme ve
daha çok yazılı kaynaklar taranarak yapılmıştır. İkili görüşmelerde, önceden
hazırlanmış bir takım sorular araştırmacıya sorulmuş, elde edilen veriler ise kayıt
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edilerek düzenlenmiştir.

Düzenleme sonucu yazıya dökülen veriler incelenmiş ve

tespit edilen eksikler bir sonraki görüşmelerde tamamlanmıştır.

Bunları yaparken de

kayıt cihazı, bilgisayar, kamera gibi araçlar kullanılmıştır.
İslamoğlu halk bilimi alanındaki çalışmalarına üniversitedeki öğrencilik yıllarından,
1960'lı yıllardan başlamıştı.

Mezuniyet tezinin konusu ise "Kıbrıs Ağzı" isimli

çalışmasıydı. Kıbrıs Türk Halk Bilimi'nin ilk yayını olan ve 1969 yılında yayımlanan
"Kıbrıs Türk Folkloru" isimli kitap da Mahmut İslmaoğlu'na aittir. Yıllar geçtikçe bu
alandaki araştırmalarına devam eden İslamoğlu, bu konuda yaptığı çalışmalarının bir
kısmını şöyle özetleyebiliriz; Kıbrıs Türk Bibliyografyası,
araştırmacı,

kitaplarının

bir kısmında

İngilizce,

Rumca

ilk çok dilli yayını yapan
ve Almanca

çeviriler

yapılmıştır. Araştırmacı kimliğinin yanında, çok değerli bir hoca olan İslamoğlu,
öğretmenlik mesleğini hala daha çok sevdiğini ve onun gönlünde apayrı bir yeri
olduğunu özellikle vurgulamaktadır.
Halk Bilimi ve Kıbrıs'ta Türk Halk Edebiyat'ı

konularında

yıllardan

beridir

araştırma yapmakta olan, İslamoğlu ve onun gibi, bu yolda özveriyle çalışan değerli
araştırmacılarımızın

değerlerinin bilinip unutulmamaları gerekmektedir. Yeni yetişen

nesillerin onları tanıması yokluk ve savaş yıllarından bugünlere nasıl özverilerle
gelindiği, aylarca maaş almadan nasıl öğrencilerini yetiştirmek için çaba verdikleri,
kimliğimize sahip .çıkıp bunları belgelerle yayınlayıp geleceğe ışık tutarak; bunları
sadece çok sevdikleri .yurtları için yapan bu kişileri artık toplum ve devlet olarak
ödüllendirmeıiin, z:an:ıanı gelmiştir. Devletin öncülüğünde
Bakanlığı'nın

yp11.leııdhn:ıesiyle ilkokullardan

üniversitelerimizde

Türkçe

çalışmalarına

verilmelidir.

y~:ı-

ve

Edebiyat

Milli Eğitim ve Kültür

başlayarak,
derslerinde

Okullarda

ortaokul,
yerli

düzenlencek

lise

ve

araştırmacıların

toplantılara

yerli

yeni nesillerle tanıştırılmalı ve gençlere bugüne kadar
anlatılmalı,

neler

medya yoluyla topluma daha etkili

tanıtılmalı dırlar.
Bu tez

ı,,aıı,;nıı"'"J.J

eserlerinin
gelecek
inanmaktayım.

gibi değerli bir Halk Bilimi araştırmacısının
tanınmasına

katkıda bulunulmuştur.

için bu tez çalışmasının

Unutulmayıp

çok önemli

f'"'wwı hatırlanmaları en büyük dileğimizdir.

ve

olduğuna
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SÖZLÜK
aba: Abla,
evlilik dışı çocuk, piç.

basdarda:
basdiş: Nikah

u •.•. 5w,ı.ıı.,,,ı. ••.•.••.

dağıtılan bir tür pasta.

baypas: Ana cadde.
bendo: Kadınların boyunlarına astığı Osmanlı altını.
Bindallı: Sim işleınçli.bir tür gelin elbisesi. Harba. Tepe başı.
boro: Aynalı, çekmeceli, üstüne süs eşyası konulan yarım dolap.
burma bilezik: Burularak yapılmiş altın bilezik.
cırıltı: Gıcırdama.
çerçelluhga: Bir çeşit hamur tatlısı/
çıngı çıngı: Küçük parça.
dana: Bilen, bilici, bilgiç.
dayre: İş yeri.
departman: Bölüm.
distinction: Üstün başarı derecesi
dügürcülüg: Evlenme işinde aracı.
enan lepton (Rumca): Bir dakika.
epizot: Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece v.b. bir metnin bir eserin aslından
çok az ayrılan değişik biçimli olanı.
fırına salmag: Pişirmek için fırına koymak, furuna salma.
flat: Apartman dairesi.
fors: Sözünün geçerliliği, saygınlık, makam gücü.
fultayım: Tam gün. (İng. full time.)
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galloş: Eskiden kadınların-giydiği, yürürken gıcırdayan bir tür ayakkabı.
garabina: Ağızdan dolma tüfek.
garaçoçço: Çörek otu.
garotsa: At arabası, fayton.
gavur: Rum.
gay: Kusma.
gaza bezi: Yara bezi.
gazanç: .Gelir.
gınnap: Kiremit renginde zeytine benzer meyveleri olan bir ağaç, hünnap.
giriya: Rumca bayan, hanım.
goggo: Yemiş.
goncoloz: Masallarda-geçen korkunç yaratık.
grade: Derece
gubur: Eskiden kullanılan bir tür tabanca.
gulluruhga: Hamur, pekmez içine atılarak yapılan bir tatlı.
gülümdanlık: Gülsuyu ve kolonya şişesi.
gümüşlemek: Para vermek, bahşiş vermek.
hanay: İki katlı ev, iki katlı evin üst katı.
hellim: Kıbrıs'a özgü bir tür beyaz peynir.
idare: Tire, bürümcük ve kıvrak iplikten dolrnnınuş kumaş.
istop: Fren, dizgin.
iptidaları: Önceleri.
kavurga:

Buğday,

kavrulmuşu.

mısır gibi tahılların

kuru yemiş

gibi yenilmek

için
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kuşatılmak: uc;.rwc:;
lingiri:
macun: Reçel; ıuaUJ.J.\;,.LQ,L,

pişirilerek yapılan bir tür tatlı.

mahmudiye altını:If..Iy{alu;rıutzamanında basılmış, ince altın sikke.
mantin: İpekli birtürkunıaş, kurdele.
medar-ı iftihar: Övünülen, onur duyulan, iftihar edilen şey veya kimse.
mes: Kısa konçlu, üzerine abdest alınırken mesh edilen ince derili ayakkabı.
mübareki: Evlenme töreninden sonra gelinin kutlanması ve çeyizinin görülmesi.
müsellim: Osmanlı Devletinde eyalet ve sancakta yönetimi elinde bulunduran
kişilere verilen ad.
önge: Okkanın dörtte biri.
pahıl çağırmak: Beddua etmek, birinin kötülüğünü istemek.
palaz: Yenebilecek büyüklükte kuş yavrusu.
pantatif: Elmas göğüs iğnesi.
partner: İş arkadaşı, ortak.
parttayım: Yarım gün, belirli saatlerde.
peşkir: Yemek yerken kullanılan ketenden yapılmış el bezi, havlu.
pirilli: Misket, bilye.
refer: Referans.
rest çekmek:İtiraz etmek, kabul etmemek.
restore etmek: ,Onarıpeski durumuna getirmek.
ruf: Çatı, danı.
sade: Yalnızca.
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samsı: İçerisine badem veya ceviz içi konarak hazırlanan şuruplu
sandıklı altın: Süs olarak kullanılan altın para.
sayma: Saygı duymak.
sele: Buğday çöplerinden yapılan sepet.
sesda: Buğday çöplerinden yapılan sepet.
sight plan: Bölge planı
simit helvası: İrmik helvası.
sister: Hemşire
sürmedenlik: Pirinçten mamul bir çeşit pudra.
Şefdali Kebabı:

Kıyma,

soğan,

organlarından çıkarılan zara sarılarak yapmuı
Türk kebabı.
topag helvası: Harnup pekmezi ve unla
urubiye: Çeyrek altın lira.
varyant: Masal, efsane, bilmece,
çok az ayrılan değişik biçimli olanı.
veran: Yıkık dökük, verimliliği kalmam
yes sörcü: Evet efendimci.
yütmek: Oyunda kazanmak. Ütmek.
zılgıç: Kuşbaşı biçiminde kesilmiş
zülbiye: Özel şekiller verilip µc;ıum,L.

tatlı, samsa.
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C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti
: Türk Silahlı Kuvvetleri
:Bayrak Radyo Televizyonu

KL: Kıbrıs Lirası
TL: Türk Lirası
GCE: General Certeficate Examinations
S.: Sayfa
Ö.S.S.: Öğrenci Seçme Sınavı

EKLER
Ek.1: Academy (American Academy): Lamaka'da 1908 yılında kurulan, özel
ortaokul ve liseydi. Günümüzde hala eğitimine devam etmektedir.
Ek.2: Ayasofya Camii: Lefkoşa'da 1209'da Aya Sofya kilisesi olarak yapımına
başlanmış, 1571'de Kıbrıs'ın en büyük camisine dönüştürülmüştür. 1954'de adı
Selimiye Camii olarak değiştirilmiştir..
Ek.3: Cemaat Meclisi - Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi: 16 Ağustos 1960 yılında
bağımsızlığını ilan eden ve anayasası uyarınca . iki kesimli bir yapıya sahip olan
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, Türkler arasından.seçilen-kişilerden oluşan meclis.
Ek.4: CTP: Cumhuriyetci Türk Partisi.
Ek.5: Denktaş: KKTC'nin kurucusu, 1. Cumhurbaşkanı, politikacı.
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Ek.6:

kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı

.uvı,ı._cvı. n. .. uyı.uı....

yardımcısı
sonra yapılan sınav. Bu sınavı geçebilenler

Ek.7: Duhul
ortaokula

erkezde, Lefkoşa'da yapılırdı.

Ek.8: Ll:,1~11\-~

Rum bölgesinde bir semtin adı.

Ek.9:

J....,UV>,)ıCJ

.•. ,-..,.,,ımuıu

ve Yunanlıların Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirme

hayalidir. Megalhid.eaX
Ek. 10: EOKA: J950.yıhnda Kıbrıslı Rumlar tarafından, Kıbrıslı Türkleri yok etmek
için kurulan gizli örgüt.
Ek.11: Erenköy Bombardımanı: 1964 yılında vatanlarını korumak için Türkiye' de
öğrenim gören binlerce Kıbrıs'lı Türk öğrenci Erenköy köyüne çıkıp orda aylarca
savaşmış, Türk uçakları destek için bombardımana katılıp Rum mevzilerini
bombalamışlar, Türk pilot Cengiz Topel şehit edilmişti.
Ek.12: Golf Sahası: Lefkoşa'nın Köşklüçiftlik bölgesinde, şu anda Türk askerinin
kontrolünde olan, Türk-Rum sınırındadır.
Ek.13: Hala Sultan Tekkesi: Larnaka'daki Tuz Gölü yakınlarında bulunan, Kıbrıs'ın
7. ve 1 O. yüz.yılları arasında Araplar tarafından fethi sırasında Hz. Muhammedin bir
yakınının şehit olduğu yerdir.
Ek.14: Ledra Palas: Lefkoşa'daki ara bölgenin adıdır. Türk tarafında oraya yakın
mahallelere de halk kısaca Ledra Palas demektedir.
Ek.15: Makaryos (Makarios): Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu ve 1960 yılında
kurulan ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı.
Ek.16: Mart Dokuzu: Larnaka ve civar köyleri baharın gelişini kutlamak için her yıl
dokuz martta kırlara çıkarlar.
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Ek. 17: Mustafa Çağatay: KK.TC'nin ilk başbakanıdır. 1989 yılında yolda
bir arabanın çarpması sonucu yaşamını kaybetmiştir.
Ek.18: Necati Özkan Vakfı: Kıbrıs'ta kurulmuş olan ve her yıl
alanında çeşitli ıuucıguıııı;;ı

Ek.19: Olgunluk

uu.uııı;;ı

bitirdikten sonra üniversiteye ve yüksek

edebilmek için geçıııııı.;::sı gı;;ıı;;l\.ı;;u
Ek.20:

vermektedir.

sınavdı.
1937-1938
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RESİMLER

Hayatta en çok sevdiği torunları.
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Üstteki fotoğraf; Makedonyada katılmış olduğu bir toplantıda İngilizce çeviri yapmaktadır.
Alttaki fotoğraf Makedonya'da soldan sağa; I. Mirjana Teodosivic,2. Harid Fedai,3.M.İslamoglu, 5.
Prof.Dr. İrfan Ünver Nasraddınoğlu.
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"Kıbrıs Türk Kıyafetleri" isimli bildirisini sunarken.
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Kıbrıs Türk Kıyafetlerini sunarken.

- 9£Z-
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HISTORY
Right after the intercommunal fighting between the Turks and Greeks in December
1963,• the School was originally founded on 27th January 1964 by late Mr. Hasan
Nevzat and two devoted teachers- Mr. Behzat Gürsel and Mr. Mahmut Islamoglu- all
tea~hi~~/l1'l.~l1'le~.r~i ~T .lhe .English School on the Greek side. The. Sch?9f
estapli~h~dasa,,ıprivateschool" in a rented house in the Kösldüçiftlik area and1at~~
extende~int? ~ .rui~.~.'! 9hu.rchwith four classrooms. The school was primarHys~~
up a-s.. ~Il>.;:ıı.~ljS~<:ııı~cl!µın. Sfhool designed on its model on the Greek şicl~,
prepar~~C~~-.ı.~~.ııtş
f~r thç London GCE examinations. It was then callecl
KöskfüçiftlikEn.gUslıŞ<!b<>ol..ltventually,
the school moved to the Victoria Girls
High School near · the Atatürk Square and then transferred to the old
Commercial Lycee next to the Haydarpaşa Mosque. In 1968 it was turned over
to the Türkish Education Office and its name was changed to the EngHsh
College.Untif 1973, the School did not award a diploma to its graduates. Duet~
the changes ın.aclçintlı~ entrance to Turkish Universities, the school's name wa.s
re-changed to Turk Maarif Koleji ( 1973) and th,e School was authorised to a•ş~.
award high school diplomas to its graduates. The school moved to the present
building after 1974 and continued to progress and flavorish in many ways. Afte.17
1991, the secondary school part (first forms, second forms and third tor:ıııs)
moved to another building (as a separate school - called Bayraktar Turk Maar~
Koleji) and currently only the high school part (fourth, fifth and sixth forms) iş
present.

.1ı~~.

Kuruluşunda bulunmuş olduğu Türk Maarif Kolejinin internet sayfasından alınmıştır.
Altı çizili kısımda okulun kuruluş sebebinden, okulu kuran kişilerden, ilk ne:rg~
açıldığından söz edilmektedir.
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ıllardan beri kayıp olarak biliıiell kutsalbir Hat, Kıbrıslı Türk
raştırınacılar tarafından Larrıaka · . Camii'nde bulundu. Hat'ın
rijinal mekanı olan Hala SultanTekkesi'ne konması için girişim
aşlatan Kıbrıslı Türk araştırmacılar, bayrama kadarHat'ın yerine
anacağı konusunda Rum Müzeler Dairesi Müdürü Dr. Pavlos
ourentzos'dan teminat aldı.

Ar!<i'ld.i'l.SJna . . Gönder

[12l]

yıllardan beri orijinal mekanı Hala Sultan Tekkesi'nde bulunmayan ve kayıp olarak bilinen
Islamoğlu, Şevket Öznur, Eralp Adanır ve Altay Burağan'ın Güney Kıbrıs'a yaptıkları kültür
"Ya Hazret-i Ümmi Haram Binti Milhan Radiy Allah-Ü Anha" hat'tmı gezileri
araştırmacılar, Rum Müzeler Dairesi Müdürü Dr. Pavlas Flourentzos'u ziyaret ederek, söz konusu
'T'r:ılilrr:ıd'nı:,, konmasını rica etti.

araştırmacılar Mahmut İslamoğlu, Şevket Öznur, Eralp Adanır ve Altay Burağan, yaklaşık bir aydan beri Güney Kıbrıs'a
)smanlı-Türk eserlerini ve 74 öncesi yerleşim yerlerindeki sosyal yaşama ait bilgileri araştırıp kayıt altına alıyorlar.
imkanlarıyla Güney'deki Osmanlı-Türk eserlerini, sokakları, köyleri dolaşan araştırmacılar, bölgedeki tüm eserleri ziyaret

Kıbrıs Gazetesinde Sn.İslamoğlu ile ilgili çıkan bir haber.
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.bnslı Türk araştırmacılar; Mahmut İslamoğlu, Şevket Öznur,
Dr.Ejdan Sadrazam ve Eralp Adanır, Makedonya'nın başşehri
Üsküp'te yer alan "12. Uluslararası Türk Halk Kültürü
Sempozynmu"nadavet edilerek, söz konusu sempozyumdaKıbrıs
Türk kültürüyle ilgilibildirilerini sundu.

Cuma
08:55
18 Mayıs 2007
YQrnmYa:ı:[l±l]

nı:ı:clır[lal)

Arkç1daşına.. Gönder[!S'l]

4-7 Mayıs tarihleri arasında, Valandova belediyesine bağlı Çalıklı köyünde yer alan "16. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri
Festivali"ne, T.C.Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu tarafından davet edilen araştırmacılarımız, bu festival çerçevesinde düzenlenen
ye toplam 27 bildirinin sunulduğu sempozyumda; "1891'de Yayınlanan Bir Ağıt ve O Dönemde Kıbrıs'ta Sosyal Hayat"(Mahmut
Islamoğlu/Şevket Oznur),"Orta Çağ Kıbrıs Halk Söylenceleri Uzerine Bir Çalışma"(Dr.Ejdan Sadrazam) ve "Kıbrıs Türk Düğün
Geleneğinde Müziğin Yeri"(Eralp Adanır) başlıklı bildirilerini sundu.
Söz konusu bildiriler, sempozyum kitabı içerisinde yer alarak üniversitelerin Türkoloji bölümlerinin arşivlerinde araştırmacılar için
bir kayııak oluşturacak.

Yine Kıbrıs Gazetesinde çıkan Srı.İslamoğlu ile ilgili başka bir haber.

Üstte ise Sn.İslamoğlu'nun kendi
şiirinden bir bölüm.
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