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Sosyal Bilimler Enstitiisii'niin Onayi

oz
Kibns Turk Edebiyati 'nda
Muzaffereddin

ilk romanlann

Galip ile Kaytaz-zade

yaymlamasi

1890 yihrun basmda

Mehmet Nazim Efendi'nin

eserlerdir. lngiliz

oneminin ilk yillannda cikan bu eserlerden sonra 1930 yillara kadar romancihgrmiz bir
·

gunluk donernine girer. 1930 yillarda Hikmet Afif Mapolar'm

yayimladigi kisa

manlar, bizim ilk latin abecesiyle cikan batih anlamdaki eserlerimizdir. Mapolar 90k
- etken bir yazar olarak Kibns Turk Edebiyatmda ayn bir yeri vardir.

1980 yillardan sonra roman alamnda buyuk atilima giren edebiyatirmz, Bekir
Kara'run degisen toplum ve goc uzerine yazrms oldugu eserlerle farkh bir yone giderek.
Go9 ve gecmis konulanmn

irdelenmesi

toplumsal

bellek konusunu

ele almamiz

acismdan onemlidir.
Bu tezimizde yazann eserlerini ele ahrken, gelecek kusaklann onun romanlanm
tarumasmi ve okumasim limit ederiz.

of!.

ABSTRACT
In the Turkish Northern Cyprus literature, several novels had published by Muzaffereddin
Kaytaz - Zade Mehmet Nazim in the beginning of the 80s. After those novels published during
the England occupation up until 1930, writing novels halted. In the beginning of 1930, the novels
of Hikmet Afif Mapolar. Are part of those novels that are written with Latin alphabet and are
called western novels? Mapolar, is considered one of the great novelists of the Northern Cyprus
and he has been looked at with respect.

After 1980, we entered into major breakthrough in the novel field of literature, Bekir Kara,
changing society going in a different direction and he wrote the book on immigration. Examining
the migration and history are important issues we must address the issue of social memory.
This in dealing with the author's works in out thesis, we hope that future generation of
recognition and reading his novels.

II

ONSOZ
Bu tez cahsmarrnzi Bekir Kara' nm romanlannm

incelenmesi

uzerine yc:1.ptik.

Kavuni, Bellekteki izler .Askilar Acilar Torunlar ve Cocuklar, Unutma Bellekteki izler
ve Katircilar adh romanlanm okuyup inceledik.

Belirtmis oldugumuz romanlann

tahlilini; kisiler, yer-zaman, ana fikirlerini,

genel degerlendirmelerini yaptik .

Cahsrnarrun baslangicmdan sonuna kadar bana buyuk bir sabirla katlanan, bilgisi
ve tecrubesiyle yardimci olan,

yakm ilgi ve destegiyle beni yureklendiren,

degerli

hocam ve darusmamm Doc.Dr. Sevket Oznur'a tesekkur eder, saygilanmi sunanm.
Beni yetistiren, okutan ve en onemlisi ne olursa olsun bana olan inanclanm ve
guvenini kaybetmeyen, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, beni her konuda
gudulerneyi basarabilen ve yilmadan cahsmaya devam etmemin coskusunu duymarm
saglayan aileme; annem Shawnim' e, babam Sar bast eek tesekkur ederim.
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I.BOLUM
1.1. KIBRIS TURK EDEBiYATININ TARiH<;ESi

ctnts
Siyasi, toplumsal ve edebi etkenler isiginda, Kibns Turk Edebiyatuu alti donern
icinde incelemek mumkundur:

1.2. OSMANLI DONEMi (1571-1878)
1 Temmuz 1570'te baslatilan Kibns adasmm fethi 1 Agustos 1571'de Magusa
kalesinin

teslimiyle tamamlamr ve Ada, bir eyalet olarak Osmanh Imparatorlugu

ulkeleri arasmda yerini ahr. Fethi izleyen yillarda surgun fermanlanyla Ada'mn luzla
iskan edildigini goruruz, Anadolu'nun belli yerlerinden gelen insanlar Ada'mn dort bir
yanma yerlestirilmis

ve o gun bu gundur bu topraklan mekan tutmuslardir.

gecrneden de butun kurum ve kuruluslanyla

burasi Osmanh Imparatorlugunun

Cok
bir

parcasi gorunumundedir, Benzeri 90k az, cetin bir savas sonucu ve de uzerinde yasayan
insan sayisindan daha fazla sehit verilerek almmasmm yam sira Hala Sultan gibi Islam
dunyasmin ilk siralannda kutsal sayilan bir makarru bagnnda yasatrnasi, nihayet cografi
konumu,

Turklerin

gozunde

uzerine

titreyen,

ne pahasma

olursa

cikanlmamasi gereken bir yurt parcasi konumunu hep koruya gelmistir.

olsun

elden

1

U9 yuzyili askin bir sure fiilen Osmanh Imparatorlugu'nca yonetilen Kibns'ta,
kultur ve sanat bakimmdan Imparatorlugun
izlemek mumkundur.

Hatta Kibns'm

baska Osmanh lilkelerindeki gelismeleri

emsaline oranla, bilim ve edebiyat acismdan

istanbul'a daha bir yakm oldugunu da soylernek mumkundur. Nitekim Ada'dan aynhp
Baskentte ya da Imparatorlugun baska yerlerinde gorev yaparken, o gunlerin olculeri
icinde, bilim ve edebiyat alanlannda eserler veren Kibnslilann
Kibnsli

sairleri de tezkirelerinden

suretiyle yuzyihmizda

izlemek mumkundur.

sayisi az degildir. Yine

Butun tezkireleri taramak

olusturulmus son tezkire Tuhfe-i Naili'de (1949) Kibns asilli

sairler bakimmdan XVII. yy. kadar inilebiliyor. Fethin uzerinden henuz ceyrek yuzyil
Fedai,

1

Harid, Tiirkiye Drsmdaki Tiirk Edebiyatlan Antolojisi Cilt 9.s.183.

1

bile gecmeden Lefkosa'da kurulan Mevlevihane'nin divan siirimize ocakhk ettigi de bu
vesileyle belirtilmelidir.2 Baska sairleri ise gunumuze kadar intikal eden az sayidaki
defterlerden, conklerden, siir mecmualanndan izlemek mumkundur.

0-9 yuz yih askm Osmanli donerninde halk siiri bir varhk olarak ortaya
cikamamissa

da

Bulabildigimiz

divan

siiri

gelenegi

bir

butun

halinde

surdurule

gelmistir,

divan sairleri, olum tarihleri sirasma gore soyle siralanabilir: Misali

(1607), Zekai (1648), Siyahi (1710), Na'ib (1717), Arif Efendi (1725), Handiya da Hizrr
Dede (1727), Musib (Musib Meh-met Efendi 1754), Mufti Hasan Hilmi Efendi (1847),
Haci Hasan Tahsin Bey (1861), Yusuf Ziya (1869).
Yine XIX. yy. divan sairleri arasmda sunlar var: Handi (Eski Zagra'h), Sem'i,
Sezayi, Hakki, Hatif, Nadiri, Salim, iffet, Kerimi, Teki, Mufti Raci Efendi.
Adi gecenlerden bir bolumu Kibns dogumlu olduklan halde bazilan da Ada'ya
gorevle gelmis ve eserlerini burada vermislerdir: Misali, Handt (Eski Zagra'h) ve Sem'i
ikinci gruptan sayilanlar arasmda bulunuyor.

3

Fatih sonrasi Kibns'in gecmisine ana hatlanyla bakildigmda; salgm hastaliklann,
krthklann,

cekirge

surulerinin

ve dolayisiyla

ekonomik

bozukluklann

getirdigi

isyanlann bollugu dikkati ceker. XIX. yy.' ilk ceyreginden son ceyregine kadar ise
distan kiskirtilan Rum ahalinin rahatsizhklan,

yabanci elciliklerin el altmdan eylemlere

arka cikmalan ahp yurur. A~1k Kenzi'nin Kibns Destam, H. 1249/M. 1833 yihnda
yabanci parmagi ile cikanlan isyanlardan ucune tamkhk etmektedir.
Kargasarun, huzursuzluklann

butun olumsuzluklanna

karsm XIX. yy 2. ve 3.

ceyreklerinde siir acisindan Kibns'ta ilginc gelismeler yer alir:
Yunan

ayaklanmasmm

ardmdan

bagimsizlik

tutkusunun

Kibns'a

da

sicrayabilecegini hesaba katan Sultan II. Mahmud Lefkosa'de kendi adma bir kutuphane
yaptirarak kitap bagisinda bulunur (1828). Padisaha minnet ve tesekkur kabilinden bir
kaside yazmak da Kibns'm en eski ailelerinden Mentesizadelere

2

Lefkosa Mevlevihanesi, yayma hazirlayan: Harid Fedai, Mustafa Hasim Altan-Eser, T.C. Kultur

Bakanhgi yaymlan. 1992.
3

mensup, muderris

Harid Fedai, Kibrrs Destarn Uzerine, Kultur Sanat dergisi, Lefkosa, Ocak 1994.

2

Hasan Hilmi Efendiye duser. Kasidesinin begenilmesi uzerine istanbul'a cagnlan Hilmi
Efendi'nin, bu kez de, yeni kurulan ordunun gecit resminde iken dcgactan soyledigi bir
baska kaside ise o denli takdir edilir ki en usta saire verilen "Sultanu's-Su'ara'' unvamm
almasma

yeterli

durmayacak
dosenecektir.

olur. Hilmi

ve baska

Efendi

siirlerin

yam

istanbul'daki

misafirlik

sira Padisaha

gtmlerinde

birbirinden

guzel

de bos
kasideler

4

Y eniceri ocagnun kaldmlmasma

ofkeli, ilmiye simfina karsi o smifa mensup

Hilmi Efendi gibi birisini yanmda tutmak padisahm isine geliyordu. Bu yuzden her turlu
imkam saglayarak sairimizi istanbul'da

ahkoymak

karanndadir.

5

Gunlerin uzadikca

uzamasi Hilmi Efendi'de yurt ozlemini dayamlmaz bir kerteye getirecek, en sonunda da
padisahm degum gununu vesile ederek yazdigi ovguyu (Mevlid) birakip bir gemiye
atladigi gibi solugu Kibns'ta almasma yetecekti. izinsiz aynhsma ofkelenmek bir yana,
padisah, O'na anlayis gosterecek; dahasi, zamamn Kibns Muftusunu gorevinden ahp
yerine Hilmi Efendi'yi atayacakti.
Yukanda belirtilen sure icinde yer alan ikinci olay ise onde gelen edebiyat
adamlanndan Ziya Pasa'mn Kibns'a mutasarnf olarak atanmasidir (1862) Duzenledigi
Revan (Esnaf) Gecidi, ve onanmi dolayisryla Dali camii icin yazrms oldugu kitabe kisa
suren yoneticilik doneminin Kibns'ta kalan izleridir.
Ziya Pasa'nm Kibns gunlerinde gerci Hilmi Efendi hayatta degildi; ama, Ziya
Pasa en azmdan O'nun siirini yakmdan gorup tammak olanagiru bulacakti. Daha sonra
olusturdugu lie; ciltlik Harabat (1874), Namik Kemal Magusa'daki stir gun gunlerinde
ofke dolu elestiriler yagdmrken, Hilmi Efendi'yi de disanda birakmasina takilarak, her
sey bir yana, 'Sultan Mahmud kutuphanesinin

ic duvarlarma cepecevre yazilrms o

guzelim dizelerin goz ardi edilmesine yaziklandigmi vurgulayacakti.

6

4

Harid Fedai, Kibris Miiftiisii Hilmi Efendi, -Siirler-, Lefkosa 1987,s.14 7-155.

5

age., 27.-45. s.

6

Krbns'm yetistirdigi degerlerden Fadil Korkut'un (olm. 27 Ocak 1975) aydmlanci bilgiler vardir.

3

Ucuncu onemli olay ise bir numarali edebiyat ve kavga adarm Narmk Kemal'in
surgun olarak Kibns'a gelisidir (1873).7
Magusa gunleri (1873-76) Namik Kemal'in en verimli donemini olusturur.
Eserlerinin ccgunu hep burada kaleme alrrustir. Magusa'da gecirdigi 38 ay boyunca
yoneticiler katmda hep saygm bir misafir muamelesi gormus, Kibns'm

her yamm

istedigi gibi gezip dolasmak imkamm bulmustur. Bu yanardag gibi ofkeli adam gerci
maddeten Kibns'ta bulunuyordu; ama basim hicbir zaman kopup geldigi istanbul'un
kavga dolu ortammdan cekip alamayacakti, Baska deyisle Magusa gunlerinde adeta
istanbul'un tam ortasmda yasiyor gibiydi.
Narmk Kemal'in Magusa gunlerinde Muftu Hilmi Efendi uzantilanndan Kaytazzade Nazim (d. 1857) yeni yetme bir delikanli idi. Namik Kemal ile 90k yakm iliskiler
icinde bulunmus ve ustadm etkisinde kalrmstir. Bu etkiyi Kaytaz-zade'nin
duzyazilannda butun belirginligi ile gormek mumkundur,

siirlerinde,

8

Kaytaz-zade bu edebiyat tutkusu yuzunden Namik Kemal'den soma Kibns'tan
aynlacak;

eserleriyle

kendisini

istanbul

cevrelerinde

kabul

ettirmege

Tanzimat donemi II. kusaguun ustadi Recaizade Ekrem Bey sohbetlerinin
'mudavimlerinden'

sayilacakti. Nitekim konusunu istanbul'dan

Kibns gazetesi basimevinde kitaplastinlan
adim bu cevrelere duyurmak

cahsacak;
eksilmez

alan ve 1896 yihnda

Yadigar-i Muhabbet romammn onsozunde

iddiasiyla ortaya atildrgmi acikca belirtecekti.

Daha

somalan da Ustadi icin en icli mersiyeyi yazmak yine O'na nasip olur.
Recai-zade'nin

olumu ardmdan Kaytaz-zade oz yurdu Kibns'a donmus olur.

Yasammm geriye kalan yaklasik on yihm da Lefkosa Seriye Mahkemesi'nde verilen bir
gorevde cahsarak tamamlayacaktir.

7

Oznur, Sevket, Kibrrs'ta Namik Kemal Efsanesi, Kibns Ti.irk Yazarlar Birligi Yaymi, Lefkosa.Zu l-l.

s.12
8

Oznur, Sevket, Krbris'ta Narmk Kemal Efsanesi, Kibns Turk Yazarlar Birligi Yayim,
Lefkosa.Zu l-l.s. 17.

4

1.3.Gec;ici Donem (1878-1925)
XIX. yy son ceyregine gelindikten az sonra Kibns'm ingiliz lmparatorlugu'na
kiraya verildigini goruruz (1878). Ada, 93 Harbi diye bilinen 1878 Rus-Turk savasi
sonrasmda

imzalanrms

Berlin

Antlasmasiyla

lngilizlere,

guya

yaptiklan

destek

karsihgmda adeta bir bedel olarak birakilmisti. Muhtemel bir Rus tehlikesine karsi''
Osmanh'yi koruyacagi vaadi de bir baska avuntu vesilesiydi. Bu savasa katilip esir
dusmus Kibnsh Musevvid Osman Efendi-zade Mehmed Dervis Efendi savasi anlatan
44 dortluk destanmda butun sucu yoneticilere bulup, onlara lanetler yagdinr. Destanda
cephelerde silah dahi atilmadan askerlerimizin dusmana nasil tavla-teslim edildiklerinin,
hesaba gelmez cekilen eziyetlerin, horlanmalann urkutucu hikayesi vardir.9
Bu tarihten on yil sonra cikan, ancak 16 sayi suren ve sayilanndan bir teki bile
elimizde bulunmayan ilk gazete saded (1888) bir yana birakilirsa; onu izleyen Zaman
(1891), Yeni Zaman (1892), K1bns (1893), Kokonoz (1896), Akbaba (1897), Mir'at-i
Zaman (1901), Sunuhat (1906), Islam (1907), Kokonoz (1910), Vatan (1911), Seyf
(1912), Kibns (1913) gibi gazete/dergi sayfalanndan

edebiyat etkinliklerini izlemek

rnumkundur. Bu cahsmalar daha ziyade siir agirhkh olup hikaye, roman, tiyatro eseri
tefrikalannm yam sira aralannda edebi duzyazi orneklerine de rastlanmaktadir. Zaman
zaman Turkiye'den gonderilen siirler de gazete/dergi sayfalanna renk katmaktaydi."
90'11 yillarda ilk kulilbumtiz olan Kiraathane-i Osmani'nin kuruldugunu gorurtlz.
ilk kitabirmz olan Musameret-name

ki Emin Nihat'a ait kitabm (1871) yeniden

basirmdir bu kurulus eliyle 1892'de basilir. ilk tiyatro eseri Hicran-i Ebedi 1311 (1895),
ilk roman Yadigar-i Muhabbet 1312(1896'da yayimlamr. 1897 Turk-Yunan savasinda
Tesalya ile ilgili kamuoyunu aydmlatici - uyanci yazilan, siirleri yuzunden Ahmed
Tevfik Efendi'nin

gazete/ dergileri

gibi kendisinin

de Osmanli

ulkelerine

girisi

yasaklamr. Tesalya ile ilgili bir dolu siir ve di.izyazilanmn yam sira bu savasi konu
edinen

99

dortluk

uzun

bir

de

destam

vardir.

Yine

Kokonoz

ve

Akbaba

Harid Fedai, Krbris Tiirk Yazmmda itklerden Bir Roman: Yadlgar, Muhabbet, Halkbilim
Sempozyumu yayrnlan, KKTC Turizm ve Kultur Bakanligt Yaymlan-3, istanbul 1986,337-344 s.

9

10

Harid Fedai, Bekir Azgm, Rfih-i Mecruh, KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi Yaymlan - 26,

istanbul 1993,s. 236.

s

gazete/dergilerinde mizah ve yerginin ilk ve en guzel ornekleri sergilenir. Yerli adlardan
bu sayfalarda rastlananlar arasmda Kaydaz-zade Nazim ve Ahmed Tevfik Efendi gibi
tanmmislann yam sira Muhasebeci Sadik Efendi ile adliye Hakimi Ata Bey gibi imzalar
da vardi (Bkz.: Kibns gazetesi 20, 28 ve 32. sayilar). Mir'at-i Zaman'da ise Mehmed
Baki'nin ad1111 goruruz (202, 203 ve 210. sayilar), Butun bu sayilan adlar arasmda Zekai
Efendi (XIX. yy.), Handi (XIX. yy.) gibi "muretteb" divanlan ve Kaytaz-zade Nazrrn
gibi guldestesi (Ruh-i Mecruh - 1913) olanlar dismda bir tekinin dahi siirleri toplanrms
degildir.

11

Handi (XIX. yy.) divamnda Kaymakam Mesrur Aga'ya yaptiklan haksizhk,
gosterdikleri vefasizhktan dolayi Kibns'hlan hedef alan 1261 I M. 1845 tarihli bir de
yergi vardir.
XX. yy.

baslan kulturel etkinlikler acisindan canhlik gosterir. Kultur adami

Vizeli Riza Ibn Emin, Jon-Turk olmasi yuzunden istanbul'dan kacip Kibns'i mekan
tutar; ingilizlerin yonetiminde bulunan lngiliz Okulu'nda ogretmen olarak cahsmaga
baslar. Divan edebiyatim da cok iyi bildigi Muftu Hilmi Efendi'nin na't-i serifini
tahmisinden

anlasilabilir.

Sadi'nin Pend-name'sini

Gazete yazilarryla guctlnii kamtlayan
Osmanhca'ya

Riza Efendi, Seyh

cevirip kucuk bir kitapcik halinde ingilizce

metni ile birlikte yayimlar (1907).
Yine
yuzyilimizrn

Kibns'in

yetistirdigi

fikri

adamlanndan

Ahmed

baslannda

sosyal ve kulturel yasantirmzdan

Raik

Efendi'nin

kesitler veren yazilanm,

Ingiliz dilinden cevirilerini goruruz. Bunlan sonradan, 1926 yihnda, bir kitap halinde
toplayacaktir.

Y azilanndan

bazilan

Kibns

dismda,

sozgelimi

Misir'daki

Turk,

Baku'daki Fuyuzat ve Tiflis'teki Hayat dergilerinde de yayimlanrrus; Turk dunyasirnn
din, dil ve yazm gibi ortak konulanna 1~1k tutmustur, D1~ Turklerle iliski kuranlardan
biri de Jon-Turk yanhsi, gazeteci Ahmed Tevfik Efendi idi.
1908 Inkilabmm Kibns'ta da yankisi epey genis olur. 0 gune degin padisahci
olanlann birdenbire nasil koyu "lttihatci" kesildiklerini Ahmed Tevfik efendi ile Dr.
Hafiz Cemal (Lokman Hekim)' in yazilanndan ogreniyoruz. Ahmed Tevfik Efendi, Jon-

11 Lefkosah Katib-zade Mehmed Refik (Talan)'m ozel koleksiyonundan Prof.Dr. Fahrettin Kirzioglu
eliyle saglanan Defter-i Hasan Basri'nin fotokopisi -12.-19. ss.

6

Turkluk seruveni yuzunden basma gelenleri bir yazismda yana yakila anlatir. Dr. Hafiz
Cemal de istanbul'da bannamayip

Kibns'a geldikten ve Lefkosa'da doktorlugun yam

sira bir dil okulu ile sanat okulu actiktan soma tasidigi Jon-Turk damgasi yiizunden
Ada'nm onde gelenlerince

nasil perisan edilip maddi-manevi

"Kibns'ta Gecen Dort Senelik Tarih-i Hayatim (1325/M.1909)

zarara ugratildigim
adh amlannda

dile

getirir.
1911 Trablusgarb, 1912 Balkan savaslan ve nihayet 1914-18 I. Buyuk Savas;
uzun, suskunluk yillandir. Yerli gazete/dergi yayimlanmadigi gibi basta Anadolu olmak
uzere butun Osmanh ulkeleriyle iliskiler kesilmisti,
1919 bahannda

12

Anadolu Kurtulus Savasi baslatihr. Aym yihn sonbaharmda

Kibns'ta Dogru Y ol gazetesinin yayimlandigim

gortiyoruz. Bir yil soma onu Seiz

gazetesi izler. Artik arka arkaya gelen Irsad (1920), Davul (1922), Ankebut (1920),
Vatan (1920), Hakikat (1923), Birlik (1924) gibi dergi/gazetelerin tek bir hedefi vardi:
Anadolu Kurtulus Savasi'na destek vermek. Bunun icin de halki, oldugunca, bilgili ve
bilincli kilmaga cahstilar. Ancak siir adma yayimlananlar bir manzume duzeyini asacak
nitelikte olamarrnstir.i ' Ne ki Kaytaz-zade Nazim bu donemde de sair olarak gorevini
yapmanm mutluluguna ermis ve gene Turkiye Curnhuriyetinin kuruldugunu gordukten
soma gozlerini yummustur . Anadolu Kurtulus Savasi'mn en duyarh gunlerinde Namik
Kemal edasiyla yayimladrgi Neva-yi Zafer gibi siirleriyle nice kizgm yureklere su
serpmis; ofkeli, mahzun hatta umutsuz yuzlere bir nebzecik olsun soluk aldrrrmstir.Z?
Sanat etkinligi olarak da 1925 yihnda musiki cemiyeti Daru'l-Elhan kurulur.

14

10 Mart 1925'ten itibaren Kibns resmen bir Ingiliz somurgesidir
Temmuz

1923 Lozan

Antlasmasi'yla

tercih

hakki

verilmesinden

artik. 24

dolayi

Kibns

Turklerinden yedi bin kadar bir nufus Turkiye'ye goc eder. Kirsal kesimden gelenler
arasmda evinden baska bir seyi olmayan yoksul ailelerin koylerdeki evlerini yikarak
merteklerini

orada;

kap-kacaklanm

ise getirebildikleri

Lefkosa'mn

12

Dogan Atlay, Destanlarrmrz, Mart 1992,s.49-64.

13

Harid Fedai, Kibns Turk Yazmmda Bir Ceviri, Yeni Kibns dergisi, Mart 1985.

Sarayonu'nde

14 Harid Fedai, Ytlzyrhrmzm Baslarmda K1bns-01~ Tiirkler iliskisi, Cesitli TlirkToplumlan
Di! ve Kultur Bagi Sempozyumu'na sunulan bildiri, Lefkosa 5-6 Ekim 1990.
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Arasmda

(Ataturk Meydaru) harac-mezat teslimle yol paralanru nasil denklestirip bir an once
Ada'dan

aynldiklanru

goz taruklanndan

din-lemisizdir.

Geride kalanlar

ise Soz

gazetesinin yol gostericiligi ile T.C.'nin ilk Kibns Konsolosu Asaf Bey'in kisiliginde
Turkiye'ye yakm olmanm huzurunu duymakla yetineceklerdir. 1920'li yillann sonlanna
gelindiginde ise gene Turkiye Cumhuriyeti'nin
Kibns'hlar

buyuk olcude tamamlanrms

inkilaplanm yasama gecirme surecini

sayilirlardi.

1930'lu yillann

Masum Millet

(1931), Haber (1934), Ses (1935) ve Vakit (1938) gibi gazetelerinde de bir onceki on
yilm yaym organlanna
sutunlannda

tek

gozukmektedir.

oranla siir acismdan yine degisen bir sey yoktur. Gazete

ttik ogrencilerle

Turkiye'den

ara sira

gonderilenlerin

Bir farkla ki, Necmi Sakib Bodamyah-zade'nin

imzalan

siirleri, Ingilizce'den

cevirileriyle yine Suleyman Nesib adh bir ilkokul ogretmenin Ban yazmmdan cevirileri,
arada bir dahi olsa, sutunlan suslemekteydi.
1928'de Ingilizlerin muftuluk makammm kaldirmasi uzerine, buna siddetle tepki
gosteren Kibns Turk liderliginin 1931 'de muftuluge sectigi Baf'h Said Hoca (Ahmed
Said), istanbul'da hukuk ogrenimi gormus, Islam': bilen bir aydm idi. Said Hoca,
mesleginin

geregi toplumsal

calismalanni

surdururken,

tercumeler

yaprms, siirler

yayimlanus, bir de operet yazmistir; Elif Hamm Turk Edebiyati Tarihcisi Ismail Hikmet
Ertaylan da 1932-33 yillan arasmda Lefkosa Turk Lisesi mudurlugu yaprms, Efenin
Dugum; ve Kersan'm Gozdesi (1933) isimli operetlerini burada yazarak sahnelemistir.l
Muzik ve sahne cahsmalanmn bir arada ve daha uyumlu yiiruttllebilmesi icin de
1934'te TA VS (Tiyatro ve Ses Akademisi) kurulur.
1930'lu yillarda G. Blount Pusey adh bir ingiliz'in lngilizce-Rumca-Turkce
yazilara acik Embros'u olmasaydi Turk sanatcilan

eserlerini yayimlayacak

bir tek

dergiden bile yoksun bulunacaklardi. Dergide Turkce olarak da seviyeli yazilar, siirler,
ceviri ve hikayeler yayimlanrmsur.

Dikkati cekenler arasmda Necmi Sakib'm Turk

15

Ahmed Tevfik Efendi, Dogruyu Soyleyeni Dokuz Koyden Kovarlar, Mir'at-i Zaman gazetesi,
Lefkosa, 29 Mart 1909.
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edebiyatmdan

ingilizce'ye,

ingilizce'den

Turkce'ye cevirileriyle

Mapolar'm

an dille

yazilrms kisa hikayeleri amlabilir.16

Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulus ortammda yetismis, 'aydm kadm' tipinin
simgesi sayilan istanbul dogumlu Ulviye Midhat Hamm evlenerek Kibns'a yerlestikten
soma gerek sosyal etkinlikleri, gerekse kalemiyle halkirnizm yetismesinde unutulmaz
katkilarda bulunmus; O'nun Ses ve Embros gazete/ dergisindeki egitim-kultur
agirhkh,ozellikle kadmlanrmzm yetismesini hedefleyen yazilanyla an Turkce siirleri bu
durgun donemi renklendirmistir.Zf l 920'li yillann sonlanandan itibaren hikaye, oyun,
roman gibi duzyaz: alanmda bas gosteren ufak tefek kirmldamalarla; l 939'daki savasm
ardmdan T.C Lefkosa Konsoloslugunda gorevlendirilen Bursa dogumlu, gene bir
edebiyat tutkunu Hikmet Taskent'in hevesli gencler etrafma toplayip baslatngi "<;:1g
Hareketi", -1931 Rum Isyanmm ardmdan gelen sikiyonetimin de ustune tuz biber
ektigi- suskunluk donemini, bir olcude olsun bozmaga yetecekti.

1.3.Hareketlenme Donemi (1939-1955)
lkinci Buyuk Savas (l 939-l 945)'m arefesine gelindiginde o zamana degin
rastlanmayan yogunlukta bir yaym etkinligiyle karsilasmz: ilk oyunu Duman'i l 935'te,
ilk romam Kahraman Kaplan'! l 936'da yayimlayan Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer
Gokmen) in Son Damla (1937), Diken Cicegi (1938), Son Cildms (1939) adh kucuk
oylumlu romanlan arka arkaya siralamr. Yam sira, Ismail (Anlar, Alptekin)
Karagozlu'nun Kalpten Damlalar (1938) siir kitabi ile Saadet Yolculan ( 1940, aslmda
uzun hikaye) adh romam var. Onu Nazif Suleyman Ebeoglu'nun Beyrut Rihtimlarmda
(1942) adh siir kitabi ile Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer Gokmen) in milli oyunu
Mesale (1942); tiyatroya uzun yillar aktor ve yonetici olarak buyuk hizmeti gecmis
Osman Talat (Alkan: l 902-l 959)'m milli oyunu Yuksel (1942) izler. Rauf R. Denktas'm
ahlaki-felsefi ozellikteki iki kitabi Saadet Sirlan (1943,2. baski 1973) ile Atessiz
Cehennem (1944)'ten soma, yine Mapolar'a ait bir milli oyun olan Mucize (1943) ile
hikaye kitaplan Toprak A~k1 (1943) ve Kahve Fincanmdaki Ask (1943), aym yil

16

Harid Fedai, Dr. Hafiz Cerna! (Lokman Hekim'in Kibrrs'taki etkinliklerini Kibns Sanayi Mektebi

adli bir kitapta toplarmstir. Basim?

9

yayimlanan Kendime Donuyorum (1943) romam ile Kemal E. Sakarya'mn Dogus'e
Hasret.17
(1944)

piyesi;

Mapolar'm

milli

oyunu

Allin

Sehir toplanacakti

(1943).

Gtildestede; Hikmet Taskent, Urkiye Mine (Balman), Nazif Suleyman Ebeoglu, Emine
Otan (Engin Gonul), Celaleddin Yermen ve Ismail Hakki Yesilada'ran siirleri; Hikmet
Arif Mapolar,

Semih Sait Umar ve Resat Kazmi (Ismayj'in

dtiz-yaztlan

Duzyazalardan Mapolar ve Umar'a ait olanlar ikiser hikaye, Isma

vardir.

ise "nesir halinde

siirlerdir.
<;1gc1lann guttukleri bir tek hedef vardi: Seslerini Turkiye'ye duyurmak. Bu
dilekleri Glildestenin sunu yazismda soyle belirtilir: "Kibns Turkleri arasmda dogan bu
edebi varlik bizim dar muhitimizi asacak ve anavatan ufuklanna kadar yayilacakttr.
Oradan duyacagirmz yankilar bize daha iyi, daha guzel ve daha guclt; eserler yaratmak
imkamm ha-zirlayacaktir."
1942 yihna gelindiginde savasm lehlerine bitecegine artik iyice kanaat getiren
ingilizler Kibns'ta da kemerleri iyice gevsetmeye baslarlar. ilk adim olarak da o gunlere
kadar guduk biraktiklan Turk hal-kim ayakta durabilecek bir hale getirmek ve Rumlar
karsismda bir denge unsuru olmasim saglamak icin el altmdan, ingiliz yanhlan eliyle
Turk halkim orgutlemek maksadiyla KA TAK'1 (Kibns Adasi Turk Azmligi Kurumu)
kurdururlar (18 Nisan 1943). Yam sira, bir dolu gazete ve derginin yaym alanma atildigi
gorulur. Uzun omurlu gazetelerden Halkm Sesi 14 Mart l 942'de; o gunlere degin en
uzun omurlu gazete olan Soztm sahip ve ad degistirmesinden

dogan Hur soz ise 17

Haziran l 946'da yaym yasamma anlatir. Gazetecilikte hem sayfa sayisi hem de icerik
bakirrundan atihm sayilan Istiklal'in

dogmasi icin de 28 Ekim l 949'u beklemek

gerekecekti. Kisa omurlu gazetelerden en doyurucu olam ise Yanki idi.18

Harid Fedai, 40'1ardan Bir Gazete: Yanki, Bozkurt gazetesi, Lefkosa, 1.2.1985. (Gazete, Ocak
1945'ten 18 Ocak 1946'ya kadar 4 7 sayi cikrmstrr.

17

18 Cavit H. Avni'nin gazete/dergi sayfalan arasmda kalmis siirlerinden bazilan: Annemle Babam, inkilap,
9.12.1945; Cabalar, Halkin Sesi, 2.9.1946; Sevgiliye Bakislar, Hursoz, 6.9.1946; Daglar, Hursoz,
9.9.1946; Kamer, Hal km Sesi 29.7.1946; Sevdigim, DUnya der gisi, Ekim 1946; Kista, Hursoz,

9.12.1946; Koyumuz, Ates, 28.6.1947.
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Dergilerden Yeni Mecmua, 29 Ekim 1944'te; Dunya, Temmuz 1945'te; Ocak, 15
Arahk 1945'te; Yeni Fikirler, Mayts 1946'da ve mizah dergisi Zmlti, 15 Subat 1947'de
yayimlarur. 0 gunlerin edebiyatcilan

Cigalann yam sira Pembe (Yusuf) Marmara,

Nevzat Yalcm, Cem Sual, Ahmet Esat, Necla Salih Subhi, Cevdet (Huseyin) Cagdas,
Rauf R. Denktas, Ismail Edip Anlar (Karagozlu), Ahmet Muzaffer Gurkan ve Necmi
Sakib Bodamyah-zade'den baska bir dolu heveslinin siirleriyle gazete/dergi sayfalannm
doldugu gorulur.
<;1g guldestesinde

hikayeleri bulunan Hikmet Afif Mapolar ile Semih Sait

Umar'm siir dalmda da etkinlikleri oldugu hatirlatilmahdir.

Duzeyli siirleri, arada bir

dahi olsa, gazete/dergi

Solya bolgesinden

sayfalannda

gorulenler

arasmda

Flasa

dogumlu bir de Cavit Huseyin Avni vardi. Turkiye'de yuksekogrenim gormus, Nazim
Hikmet'in etkisinde kalrrusti. Atihm yapmasi beklenen bir donemde ailece uzak ulke
A vustralya'ya gos; etrnis, Kibns'tan ve edebiyattan kopmustur,
1940'h

yillar biterken hececilere

Ramadan Sonyel, gazete sayfalannda

oykunen ingiliz Okulu ogrencisi

Salahi

arada bir rastlanan siirlerine yenilerini katarak

onlan bir kitapcikta toplayacakti: Bir Kalb Haykmyor (1948). Bu tarihten bes yil kadar
soma 17 Eylul 1953'te 90k siddetli ve bircok yikimlara neden olan depremi konu edinen
siir kitapcigi Canavar Toprak'i (1953) yayimlar. Somyel o gunlerde kamu gorevlisi iken
soma gos; ettigi ingiltere'de

siiri birakip bilim adamligma yonelecek ve daha 90k

Kibns'la ilgili yazilan/kitaplanyla

tanmacaknr.j'"

Bu "bosalma'', edebiyata emek verenler arasmda Nazif Suleyman Ebeoglu'nu
rahatsiz edecek ve O'na su satirlan yazdiracak: "Son birkac yil zarfmda memlekette bir
suru sairler turedi. lnsan gazetelerdeki siir diye one surulen vezinsiz, kafiyesiz, bircogu
manasiz, bir nesir bile olamayacak kadar bozuk kelime topluluklanm

gorunce icinde

siire ve sanata karsi bir nefret hissi duyuyor, Nazim sanatimn bu kadar acibeler diyan
Ada'da bulmak tabiidir."
Aym kaynakta yer alan Ferhat Can takma adh Resat Kazim'm yazisi da artik
bilincli olarak dile onem vermenin gerekliligini gostermesi bakimindan ilginctir. Y azi

19

Mustafa Bitirim, Birinci Cephe, Lefkosa 24 Mart 1944, Nazif Suleyman: Siir Bollugu, s.25-30.
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soyle bashyor:

"Bu memlekette

gramer ve sentaks -dilbilgisi ve sozdizimi- hatasi

yapmadan, mugalataya sapmadan ve totolojiye dusmeden; hissettigini, dusundugunu ve
duydugunu di.izgi.in cumleler icerisinde ve her kelimeyi hakiki mevkiinde kullanarak soz
ve yazi yollan ile ifade edebilecek adama neden pek nadir olarak rastlamyor?
Gorulecegi gibi Nazif Si.ileyman, duzey dusuklugunun yam sira, ol<;i.isi.iz uyaksiz
dizelerin siir olamayacagi inancinda.i'' Bir baska sair Engin Gonul ise serbest siire pek
yatkm degildi:" ... Ben kendi hesabima yeni siiri eskisi ile mukayese etmeden, bir baska
alern olarak kabul ediyorum.
vadirgamamakla

beraber,

Bu her halde eskinin tesirinden

ol<;i.isi.iz

oldugu

icin

kolay

olacak. Bu alemi

yazildiguu

kabul

eden

arkada~lanmm verdikleri orneklere siir demeye dilim varrmyor."
Edebi etkinliklerin ycgun oldugu Dunya ve Ocak dergilerinde en cok Urkiye
Mine, Semih Sait Umar, Engin Gonul, Cem Sual, Hikmet Afif Mapolar, Pembe
Marmara'nm siirleriyle; Semih Sait, Hikmet Afif ve ismail Edip (Anlar)'m hikayeleri
yayirnlanrmstir. Yine, ingiliz edebiyatmdan Necdet Nerdi, Nazif Ebeoglu, Semir Umar
ve Selcuk Selim'in

basanh cevirileri

vardi.

l 940'h

Ti.irkiye'deki 1920'lerin hececileri uzantisi gortmumunde
gozlemlenmektedir.

yillarm

siiri her ne kadar

ise de bazi aynksilar da

Sozgelimi, Nevzat Yalcm zaman zaman aruz olcusiine ozenirken;

Buy-i Sevda, Pembe Marmara, Macit Selen, Hikmet Afif Mapolar imzali serbest siirler
de dikkati cekmektedir. Hele Mapolar'm bir efsaneyi konu edinen Sibel Antis siiri ise o
gunler icin, i.izerinde durulmaya deger niteliktedir.31 Mapolar bu alandaki basansuu
1950'li yillara da tasiyacak ve az da olsa, o zamana gore, serbest siirin nefis orneklerini
vermege devam edecekti.32 Dahasi, Iscinin Yolu Sas-maz dergisinde Ti.irkiye'deki
Gi.in'den aktarma ola-rak yayimlanmis Mustafa Borkluce'ye ait 'Tarih ile Memurlugum'
bashkh iki siiri gordi.ikten sonra Garip gibi Nazim Hikmet akimmm da burada uc
verdigini soylemek mumkundtir."
1940 kusagrmn onde gelen imzalanndan

Urkiye Mine, Pembe Marmara ve

Engin Gonul vb'nin istanbul'da Nihad Sarni Banarh gibi bir ustadm dik-katini cekerek
siirlerini 7 Gun dergisinde yayimlatmalan

o gi.inlerde Kibns nam ve hesabma buyuk

20

age., Sanat Turedileri ve Turedi Yazicilar, s.9.

21

Siirde Yenilikler, Serbest Nazim, lscinin Yolu Sasrnaz dergisi, Lefkosa Ekim 194 7.
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basan sayilrmsti. Ancak bu egilimin, bir bakima, serbest siire gecisi bir tur geciktirme
oldugu da daha sonralan anlasilacakti.

22

29 Ekim 1949'da Istiklal gazetesi yayim yasamma atihr ve sayfalanm comertce
edebiyatcilara acar. Boylece yerli ve Turkiyeli imzalar sayismda bir kabarma olur. Obur
gazetelerden Hursoz ve Halkm Sesinin de sayfalan edebiyatcilara aciktir. Simdi Kibns'ta
Nairn Buluc, Mehmet Durulan ve Ibrahim Zeki Burdurlu gibi edebiyat ogretmenleri var.
Gazete sayfalan bunlann yazi ve siirleriyle suslenmekte. Hele Burdurlu'nun her gun iki
gazetede (Istiklal, Hursoz) yazilan, siirleri cik-makta. lnceledigimiz

Bozkut gazetesi

ciltlerinde de (26 Ekim 1951-11 Ocak 1954) Burdurlu'nun her gun ya bir yazismm ya da
siirlerinin yayrmlandiguu

gorduk, Aynca Istiklal'in haftada bir yayimlanan edebiyat

sayfasma da katkilan var. Boylesine uretken bir sanatciyi Kibnshlar ilk kez goruyorlardi
ve baska temalann yarasira, buram buram Turkiye ozlemi kokan siirlerinden ziyadesiyle
etkil enecekl erdi. 3 4
Cigcrlar'dan
Celaleddin
gocmus,

Hikmet

Taskent,

Ada'dan

Y ermen edebiyatla ugrasmayi
Resat

Kazmi

ise edebiyattan

aynlrms

biraknus,
uzaklasarak

(1945),

zaten

yash

olan

Semih Sait Umar ingiltere'ye
kalemini

egitime,

toplumun

kalkmmasma, siyasi polemiklere adarmstir. "Bursah" takma-adiyla tin yaprms Hikmet
Taskent'in Kibns'tan aynldiktan soma ilginc bir yasam macerasi olmustur.Sf Cigcilar'm
dismdaki

sanatcilardan

Nevzat

Yalcm

Ankara'ya

yerlesip

oradaki

Hisar dergisi

cevresinde yerini almis; Rauf R. Denktas ile ismail Edip Anlar (Karagozlu) de, her biri
ayn ayn nedenlerle, istemeden dahi olsa edebiyattan kopmuslardir.f
l 950'li yillara edebiyatnmz

acismdan hizh girilir: Liseyi Istanbul'da Eflatun

Cem Guney ve Resad Ekrem Kocu gibi ogretmenlerin ellerinde okuyan Ozker Y asin,
1950'de Kibns'a

dondugunde,

en azm dan, zamanm onde gelen sairlerini, Nazim

Hikmet'i, Garip akmum biliyordu. Cok gecmeden Kibns'in siir dtmyasma 01 Alem
(1952)

kitapcigiyla

merhaba

diyecekti.

Bu topraklann

cocugu

olarak

somurge

yonetiminden dolayi Turk halki uzerindeki asnrrum farkmdaydi. Ve yine farkmda idi ki,

22

Bkz.: Ibrahim Zeki Burdurlu'ya Agrt, Ozker Yasin, Once Kuslar Uyarur, s.171.

23

Fatih Gullapoglu'nun roportaji: Diplomat Geldi Aska, Rum Kizmm A$kI Baska, Milliyet gazetesi,

Istanbul, 5-7 Ekim 1986.
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yasamak icin bu topraklara saglam basmamiz, gecrmsirmze siki sikrya tutunmamiz
konusunda

epey

kuvvetlendirmek

gee kalmrmsti.

Evvelemirde

yapilacak

is Turkiye

ile baglan

olmaliydi. Cok gens; yasta olmasma karsin halkim bilinclendirmek,

ona koklerini hatirlatmak,

Turkiye ve Ataturk sevgisini dile getirmek misyonunu

yuklendi. Bayraktan Destam (1953), Kibns'tan Ataturk'e (1953), Namik Kemal Kibns'ta
(1957), Mehmetcik Kibns'ta (1960), Ataturk'e Saygi Durusu (1963 ), hep bu temalan
isleyen, o gunlere dek gorulmemis

saglam orgulu dizelerle doludur. Artik gozler

onunden fetih gunlerinin dalkihc sehitleri, gazileri gecer; Bayraktar gecer, Canbulat
gecer, Namik Kemal gecer Vatan Kasidesini soyleyerekten; ve nihayet Ataturk gecer:
1 Nisan 1955 gecesi saatler tam 24'li gosterirken, yeralti tedhis orgutu EOKA'mn
eylemleri basladiginda, 27 Ocak 1958 olaylannda, 1963'lin Kanli Noel'inde, 6 Agustos
1964

Dillirga

saldmlannda,

bolgesindeki
20 Temmuz

soykmm

girisiminde,

1967

Gecitkale-Bogazici

1974 Bans Harekati dolayisiyla yasanan donemlerde ...

Kibns Turk halkmm yuregi, oncelikle, Ozker Yasm'm dizelerinde

atmaktadir.

Bu

topraklarda direnirken sehit dusenler icin agrtlar yakar:
Oglu Savas, Kanli Noel'de gozlerini acrrusti bu di.inyaya. Rumlar tarafmdan esir
ahrup goturulen karm bumunda anne, dogumunu Lefkosa hastahanesinde

yaprrusti.

Ozker Yasin onlardan umudu kesmis, cephede kum torbalan arkasmda, olup bitenleri
dizelere dokmege cahsiyordu:
Erenkoy

bolgesinde

6 Agustos'ta

girisilen

soy-kmrm

durdurmak

icin 8-9

Agustos 1964 gi.inlerinde Turk savas ucaklanrun Kibns semalannda ucuslan var.
Sairimiz, Gemi konagi aciklannda ucagi isabet alarak dusen, sonra da iskenceyle
oldurulen pilot yuzbasi Cengiz Topel'le sehitlere selam gonderir.
Ozker Yasin, ulusal konulann

yarasira

ozgun Kibns

Turk siirinin baska

orneklerim de vermistir. Bu cizgideki birinci ve ikinci asamalan 01 Alem (1952) ve
Limanda Bir Gemi (1956) ile gectikten sonra Babil Daha Uzakta (1963) ile guctmu daha
bir karutlarms olur.
Her gercek sanatci gibi Ozker Y asin da icinde yasadigi ortamm sorgulamasuu
yapacakti. Uzun yillar sornurge yonetiminde guduklestirilen bir hal-km bir gun kendi

14

basma kahp toparlamna surecine girmesiyle bas gosteren aksakhklara; kucuk yerde
yasamamn, hele de Akdenizli olmanm, duyarhklan da eklenince buhranlar insan sabnm
daha cabuk tuketir. Terzioglu takma-adiyla yayimladigi taslamalar (Hodukname, 1971)
boyle bir duyarligm
ornekleridir.

sergilenmesi

olup, toplumsal

elestirinin yaraya nester vuran

1974 sonrasi olusan ortamda, daha az yazsa bile, Ozker Y asm'in siir

seruveni gunumuzde de surmektedir.
1946'lann yanlanna

dogru Hececiler

ortammda

boy gosterenlerden

biri de

Osman Turkay'dir, Ancak, eek gecmeden o havadan cikip serbest siirin acihmma
241950'lerin
kapihr; Nazim Hikrnet etkisinde siirler yazar.
baslannda birkac yil
Turkiye'de cahstiktan sonra ingiltere'ye gocup gazetecilik ve felsefe ogrenimi yapar.
Dogup buyudugu Girne ilcesine bagh Ozankoy (Kazafana), Besparmak'lann

denize

bakan eteklerinde Lusignan ortacagina ait gorkemli saray ve kalelerin, cam agaclanrun
cevreledigi bir yerdedir Osman Turkay'm siir dunyasi boyle bir ortamda yetismis
olmanm derin izlerini tasir; son siirleriyle dunyadan kopup uzaya uzanana kadar da hep
bu yerlerin ruyalan icinde yasayip gider. Turkay yaklasik yanm yuzyildir Londra'da
yasadigma gore; kendisini birdenbire icinde buluverdigi ingiliz yazmmda, acaba ne
olcude bir yer edinebilmistir?

Uzerinde

durulmah,

bakihp arastmlmahdir.

Ancak,

inamyorum ki, uzaklarda oldugu gunlerde dahi bu atmosferi, bu efsaneleri anlatan
Besparmak melodileri yine de kulaklannda hep yankilanmaktadir.
Anavatan bildigi Turkiye'nin parlak gelecegini dusundukce ici icine sigmaz oluyor
Turkay'm; bir soluklansa bast goge erecek; koca dunya onunde bir futbol topu gibidir
sanki.
Turkay, Kibns'tan sonra go<;: ettigi Londra'da eskiden beri hayranhk duydugu
Ingiliz edebiyatmm
yayimlanan

daha da etkisiyle

Uyurgezer

kendi siirinin ufuklanm

(1969), Beethoven'de

Aydmliga Uyanmak

acacak; pes pese
(1970), Evrenin

Dusunde Gezgin (1972) ve Kiyamet Gunu Gozlemcileri (1975) kitaplannda sergilenen
siirleriyle evrenimizin

boyutlanm

asip uzaya uzanacak,

"ultra modernist" iddiasim

surdurecektir.

24

Edebiyatta Kibrish Tiirk Kimligi, Varhk Yayinlan, istanbul 1988,s. l 1.
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Kibns'la baglan bakimmdan, 1987 yilmda Londra'da duzenlenen ve kendisinin
de konuk olarak kanldigi bu panelde Osman Tiirkay, siiriyle ilgili olarak sunlan
soyleyecekti: "Kibns'ta saglam bir kokum yok; bir dahrn kopmus Turkiye'de kalmis, bir
dalim kopmus Ingiltere'de kalmis, bir dalim kopmus Hindistan'da kalmis, bir dahm kopmus Kuzey ya da Guney Amerika'da kalrms. Bu durumda olan ben, yeni yetisen Kibnsh
Turk sairlerine ya da Kibns Turk edebiyatma ne verebilirim?"
Asil olan, bir agacin dallanndan 90k govdesi ve kokleridir. Bir sanatci baska
ulkelerde dal-budak salabilir; ancak eski dizelerindeki

bize donuk yuzuyle Osman

Turkay'm Kibns Turk siir menzilinde mil-taslanndan biri oldugu da yadsmamaz.
1952 yihrun 2 Subat'mda bir siir gecesi duzenlenir ve geceye katilanlann siirleri,
o etkinligin hatirasi olarak ilk Demet adi altmda yine aym yil basihr, Kitapciga bir sunu
yazisi yazan Ibrahim

Zeki Burdurlu

ile birlikte

geceye on il9 sair ucer siirle

katilrmslardrr: Mustafa lzzet Adiloglu, Urkiye Mine Balman, Taner Fikret Baybars,
Ibrahim Zeki Burdurlu, Cevdet Huseyin Cagdas, Ahmet Cemal Gazioglu, Engin Gonul,
Pembe Marmara, Ozdemir Mustafa Ozon, Hami T. Ozsaruhan, Cem Sual, (Mustafa)
Ozker Yasin ve Selma Yusuf.
Engin Gonul de siirlerini yillardan sonra nihayet kitaplastirmak olanagim bulur.
Ustad Nihad

Sarni Banarh'ya

armagan

edilmis

Sana Dogru (1952) kitapcigirun

onsozilnde, bu "vatandan kopmus vatan parcasmda" Tilrkiye ozlemi ceker; Ada'da
tutunabilmemizin

temelinde, varhgirmzm devammda dilin esasi oldugunu vurgulayip

onu islemeyi gorev sayar; ve siirlerinde bunu yerine getirmenin mutlulugunu duyar. Bu
kitaptan sonra is hayati icinde Engin Gonul'un siire ilgisi gittikce azalacak, l 960'lara
vanldigmda da butunuyle kopacakti.
Siire onunla birlikte baslayan Urkiye Mine Balman'm
yayimlamasi

yine aym yila rastlar. Anavatan'la

kurulabilecegine

inandigmdan,

kitabmm

adim

da ilk siir kitabmi

ortak bagin dil, yani siir yoluyla
Yurduma

Giden

Yollar

(1952)

koyrnustur. Mine'nin kitabmdan aym adi tasiyan siiri, Kibns'ta serbest siirin hem ilk
guzel omeklerinden

olmasi hem de Anavatan'a

getirmesi bakimlanndan dikkat cekicidir.
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kavusma

ozlernini ictenlikle

dile

Ibrahim Zeki Burdurlu'nun ( 1922-1984) ogrencileri Mustafa izzet Adiloglu ile
Taner Fikret Baybars, ilk Demet'te kendilerini
kitaplan

yayimlayarak

surdureceklerdi.

kamtladiktan

Adiloglu'nun

sonra hasanlanru

siir

ilk siir kitabi Bacadan Tuten

Duman'i (1952) bir yil sonra insanlardan Ayn (1953) izler. Adiloglu o zamanlarda

henuz Lise son s1111f ogrencisi, ya da Liseyi yeni bitirmisti. Ondan iki yas kucuk olan
Taner Fikret Baybars da 1953'te Mendilin Ucundakiler'i yayimlar.
Siir yasamma Hececiler'i ornek alarak baslayan, sonuna dogru yer yer serbest
sure de yonelmeye gayret eden 1885 dogumlu Ahmed Esad'm da dizeleri Cardak
dergisinin onculugunde Dusunce ve Siirlerim ( 1956) adh kitapcikta bir araya
getirilecekti. Ahmed Esad 1940'h yillarda haftahk Inkilap gazetesini cikarrms ve
gazetesinde, tin yaprms edebiyatcilarirmzi tamtan bir dizi yazi ya-yimlarmstir.
Kibns halkmm en uretken, "velud" sanatcisi Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer
Gokmen), gazetelerde, oncelikle istiklalde kose yazarhgmm yanmda hikayelerini,
romanlanm ve Hulki Seza takma adi ile serbest siirlerini yayimlamayi sur-durmektedir.
Yam sira bu donemde iki romam Ko Nall (1953) ve Ucumuz (1956), Cardak
Yaymlan'nm birinci ve altmci kitaplan olarak boy gosterirler. 1940'h-50'li yillarda
Mapolar'm gazete sayfalan arasmda unutulmus daha onlarca hikaye ve romam vardir.
(Mermer Kadm, istiklal gazetesi 28.10.1949 -3.2.1950; Ask Vadisi, istiklal gazetesi,
14.2.1950 -20.5.1950 ve Gunah Cenneti, istiklal gazetesi 9.7.1950 - 28.10.1950; Sabah
Lambalan, Hursoz gazetesi, 19.5.1952 - 3.10.1952 ... gibi.) Romanlanndan bir
bolumunun de tefrikasi yanda kalrmstir. Soz-gelimi Ay1$1g1 (Inkilap gazetesi,
19.12.1945) ile Kiyamet (Memleket gazetesi, 14.11.1950 - 23.1.1951) bunlardan sadece
ikisidir.25
Edebiyatrmizm yerli dokularla islenmesini, yerel olmasim Mapolar daha 1950'li
yillann ortalannda gormus, baska sanatcilan da kendi cizgisine cekmege cahsmistir:
"Sair var, siir yok; hikayeci var, hikaye yok. Siir yaziyorlar; fakat bizi, bizim
insanlanrnizi, bizim toplumumuzu, bizim hayanrmzi, bizim havamizi, renklerimizi

25

Yeni Eserler: Girneli Bay Muzaffer Gokrnen, "Kahraman Kaplan" admda bir eser nesretmistir. Roman

kiligmda olan bu eseri okur lanrmza tavsiye ederken, genclerimiz arasmda bir 91g1r acan Bay M.
Gokrneni de tebrik ederiz. - Sbz gazetesi, 3 Mart 1936, 933. sayr.
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bulamiyoruz o sairlerin siirlerinde, Asktan bahsedenler, denizi dile getirenler, agacla
konusanlar, istiraplanm yasayanlar var ama bizi yazanlar yok. Daha acik konusahm, bu
siirlerde Kibns yok, yesil yurt yok. Sanatci ozgttr olmah, diledigini yazmah; fakat bizi,
bizim insanlanrmzi da dile getirerek bir yerli sanat yaratma yolunu tutmah."
[Mapolar'm ilk basilan romanlanndan iki ta-nesi de kayiptir: Kahraman Kaplan
(1936) ve Kasirga (1939). Bunlardan ilkini Soz gazetesinin ha-berinden39, ikincisini de
romam ya da uzun hikayesi Son Cildms'm -1939- arka kapagindan ogreniyoruz.]
Yukanda deginilen kitaplarm yam sira 1952 yihmn bir baska onemli olayi ise,
Cardak ve Genclik dergilerinin yayimlanmalandir.
dergisinde

Mapolar'm sahibi oldugu Cardak

Samet Mart (Sacit Tekin), Numan Ali Levent, Huseyin

Senol, Sinasi

Tekman ve Mustafa Tangul gibi imzalar dikkati cekmekteydi. Bunlardan ikisi, Samet
Mart ile Numan Ali Levent hikaye alanmdaki cahsmalanru

surdurmusler ve ilginc

ornekler vermislerdir. Samet Mart'm hikaye kitapcigi Hokkabaz, Cardak Y aymlan'nm
besincisi olarak 1954 yihnda yayimlanir, icindeki 18 kisa hikaye, gerek kurgu ve
gerekse icerik bakimmdan o gune degin az rastlanan bir duzeydedir. Samet Mart (Sacit
Tekin) daha sonra kendisini muzige verecek ve Ankara Gazi Egitim Enstitusu'nun
muzik bolumunu bitirerek orta dereceli okullarda ogretmenlige baslayacak; ancak, 1963
olaylan

yuzunden

kopacaktir.

gelen bunalimh

gunlerde muzikten oldugu gibi edebiyattan

da

26

Numan Ali Levent'in (Ferid Goren) ilk hikaye kitapcigi Her ikisi 1955'te, Samet
Mart'm Hokkabaz'mdan
(1960) izler.

bir yil sonra yayimlanir. Onu ikincisi, Bir Gelin Aramyor

1963'teki Kanh Noel'inin

ardmdan

direnisi konu alan iki perdelik

Hucredekiler (1965) oyunu, yine aym yil direnis oykulerinden olusmus Kanh Noel'i
(1965) yayimlamr. Her ikisi de Ferit Goren takma-adiyla

yayimlanrrus, birincisi o

yoksunluk gunlerinde teksir olarak dagmlnustir. Yazann, Sen de Direneceksin (1977)
adh bir de romam vardir. Daha sonralan kendisini butunuyle gazetecilige verdiginden,
edebiyat cahsmalanna uzak kalacaktir, Bir baska hikayecimiz ise Argun F. Korkut'tur
(dog. 1930). Hukuk ogrencisi iken babasiyla anlasmazliga duserek Kore savasmm en
siddetli

26

gunlerinde

ingiltere'den

aynhp

oralarda

Bozkurt gazetesi, 6.11.1951-4.3 .1952,98 tefrika.
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askeri

cevirmenlik

yaparken

izlenimlerini Kore Y ollannda (1951) adh eserinde anlatrrustir. Eser, bir yandan da
Bozkurt

gazetesinde

'Esrarh

Ulkeler' adiyla tefrika edilmege

baslanrmsti.

*

Zaten

kitabmm ikinci bas-hgi da 'Esrarh Ulkeler'dir. Yine, 1952-53 yillannda Kibns'ta kaleme
aldigi yedi kisa oykuyu de Kizlar Kocasiz Kaldi (1953) aldi kitapcikta toplamistir.
O'nun, aynca, Temmuz 1948'de yazip tamamladigi, gazete sayfalan arasmda kalrms bir
de romam var-dir. The Cock Shall Not Crow (Horoz Otmeyince), onun ingilizce olarak
kaleme aldigi, ancak henuz yayimlayamadigi romanmm adidir. Roman, 1963 oncesi ve
sonrasmm olaylan uzerine dayandmlrmstir.
Argun F. Korkut 1959-60 yillannda Kibns televizyonu, 1972'den sonra da bir
sure Bayrak Radyosu icin oyun ve skecler yazrmstir.
1950-55 arasi siirimizin filiz surmesi ortammda tic; kisinin, Oguz Kusetoglu, Ali
Sedat Hilmi (Torel) ve Bener Hakki Hakeri'nin de imzalan gorunmege baslar
gazete/dergi sayfalannda.
50'li yillann ortammda Oguz Kuseteoglu'nun sair bir ogretmen olarak
ogrencilerine ve halka milli bilinci ve yurt sevgisini asilamak icin gosterdigi cabalar
unutulacak gibi degildir. Daha sonralan serbest siire yonelerek ask temasmi da isledigi
gorulen Kusetoglu edebiyat cahsmalan, az dahi olsa, gunumuzde de surdurmektedir.
Ali Sedat Torel ise, Larnaka'daki American Academy misyoner okulu
cevresinde yetistiginden ilk siir kitapcignu ingilizce yayimlarmsur.
Bener Hakki Hakeri'ye gelince: Sairden cok, bilimsel arastirmalan, sanat
konulanndaki yazilan ve cok sayida kitaplanyla tamnmaktadir. Arnk Hececiler'in
etkileri hemen hemen kaybolmus, serbest siire iyiden iyiye yonelimler baslamistir.
Ancak ulusal temalar, anayurt ozlemi, yurt sevgisi yine bas yerdedir; dogalhkla,
romantik siirler de eksik olmaz.
1955'in 1 Nisan'mda baslayan silahh Eoka eylemleri ile ertesi yil bas gosteren
Suveys buhranmda Kibns'in tis olarak kullamlmasmm getirdigi olumsuzluklara karsin;
basm-yaym olanaklannm artmasi; yarasira, radyonun da devreye girmesiyle edebiyata
ilgi daha bir ccgalacak, sanatci sayisinda artis bas gosterecektir. Turkiye ile temaslann
siklasmasi, Ada'ya cok sayida ogretmen gonderilmeye baslanmasi, Anavatan
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yuksekogretim kurumlannda

Kibns'h ogrencilere parasiz yatih ya da burslu ogrenim

olanaklannm saglanmasi onde gelen destekleyici ogelerdir.
K1bns-Ttirkiye arasmda karsihkh duygulanmalara

sonra da olumlu sonuclann

almmasina neden olan ilk temaslardan birkacma, bu vesileyle, deginelim:
Ikinci Buyuk Savas (1939-45) sonrasi ilk toplu temas Istanbul ogretmenlerinin
24 Temmuz - 7 Agustos 1948 arasmda Kibns'i ziyaretleriyle ger9ekle~tirilmi~tir. Bu
ziyaret, sozcugun tam anlarmyla bir "olaydr. iki haftahk siirede gelenlere 90k sicak ilgi
gosterilmisti ve onlann kisiliginde adeta Anavatan'a kavusulmus gibi oldu.
Ikinci cosku yaklasik bir yil sonra 20 Haziran 1949 yilmda Turk havac1lannm
ziyaretleriyle yasandi. Som-Urge yonetiminin
Kibnshlar,

ozlemini duyduklan Mehmetcik'in

cagnsiyla

gelen havacilann

kisiliginde

bunca yil sonra Ada'ya yeniden ayak

basmasmm heyecamm duydular. Ge-lenler ay-yildizli kanatlarla gelmislerdi.
Ankara -Oniversitesi ogrencilerinin Kibns'a dtizenledikleri gezi ucuncu coskuya
neden olur. Ara tatilinden yararlanan bir grup ogrenci 18 Subat l 950'de Kibns'a gelirler.
But-Un bu toplu

temaslar,

1948'deki

Turkiyeli

ogretmenlerinkine

karsihk

l 950'deki Kibns ilkokul ogretmenlerinin Turkiye ziyaretleri, Yesilada dergisinin (19481951) yaymlan, K1bns davasmm Turk kamuoyunca taruulmasma yetecek, 1957-58'deki
Kibns mitinglerinde meydanlar "Ya Taksim, Ya Olum!", "Ya Bolecegiz Ya Olecegiz!"
sedalanyla inceleyecek; o denli ki, izmir mitingine yetismek icin yollara dokulenlerin
Bornova'da

bindikleri

tren, an ogulu

gibi vagonlardan

sarkan halkin

agirhgiru

tasryamayacakti.
l 950'li yillann ikinci yansmda edebiyatnrnza yeni adlar eklenir. Kutlu Adah,
Fuat Veziroglu, Hizber M.Hikmet (Hikmetagalar),

Neriman Cahit, Fikret Demirag,

Mehmet Kansu bunlar arasmdadir.
Antalya lisesini bitirip l 955'te Ada'ya donen Kutlu Adah lisede baslattigi
edebiyat ugrasim geldigi tarihten itibaren kesintisiz olarak surdurur; siir alanmdaki
cahsrnalannm
bilincimizin

yerini

giderek

derinlesmesine

duzyazi
katkida

al-maya

bulunmustur.

baslar.

Adah

Sozgelimi,

siirleriyle
Tutsak

ulusal

Bagirh'da,

ingiliz'in Ada'ya o ugursuz gelisiyle ugramlan saskmligi anlatir, 27-28 Ocak 1958
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direnisinde

ozgurlugumuze

Cumhuriyetinin

yaptiklan

kurulmasmi

sevincle

saygisizliga
karsilar

deginir; 82 yil soma
Y
ve siirini
asasm Turkiye !
11

1960
11

diye

noktalar.
Duzyazi cahsmalanndan;

1961-63 yillannda bir bir dolasarak gordugu koylerin

yasantisiru, folklorunu anlatan yazilanrn topladigi Dagarcik ( 1963 ); 1974 oncesi erksiz
yoneticiler yuzunden yasamlan aksakhklann

bir aydm gozuyle desilmesini sergileyen

Soylesi ya da 9 Mart Diyalogu (1968); kendi kendimizi yonetmege basladiktan soma
bircok ulkede oldugu gibi bizde de tiireyen oy avcisi, cikarci, dernagog politikaci tipini
canlandiran

Cirkin Politikaci Pof (1969); carpik bir yonetimin davetiye cikardigi

Hayvanistan (1969); karsnmzdaki dusmam tammayan, asm sol ideolojilere koru korune
bagli kisileri yamtlayan, hemen tumu gazete yazilanndan olusturulmus, onunde sonunda
Turkiye ile birlesecegimizi

ongoren Sancih Toplurn (1970); direnisimizi oyunlastrran

Kopru (1969); Limasol savunrnasmda,

"dusman bagnnda

bayragumzm

gunes gibi

dogmasuu" hedeflerken bes gencin gill bahcesine girer gibi sehit olmalanm konu edinen
oyun Sago (1970); Kibns'ta yasanan carpikliklan Nasrettin Hoca'nm fikralan acismdan
rnanzum olarak yorurnlayan Nasrettin Hoca ve Kibns (1971) vardir.
Yukanda sergilendigi gibi ulusal cizgideki eserleriyle halkim bilinclendirmege,
ozelestirilerle insanlanm toplumsal hastahklardan antmaga cahsan Kutlu Adah; 1974
Bans Harekau'ndan
yazilanyla

bir

soma dogan yoz ortamda hak arayan, elestiri agirhkh

butun

olarak

Kibnsh

kimligini

Akdeniz

uygarligmm

gazete

potasmda

mayalamaga cahsan, bansci bir insan tipi olarak belirginlesecektir.
1955 sonrasi, sevgi siirleriyle, sevgilisi olanlann dunyayi bir pula degisen, her
seye karsm ya sama bagli tutumlanm yansitan dizeleriyle dikkati ceken Fuat Veziroglu,
hukuk ogreniminden soma politikaya bulasacak, siirden uzaklasarak gazete yazilannda
agrr polemiklere girisecektir. Siirlerinden bir bolumunu Cukur Yanakh (1961) adiyla bir
kitapcikta toplayan Fuat Veziroglu'nun,

1985 ve 1990 milletvekili secimleri oncesinde

kalerne aldigi Dizleri Titreyenler ile Makine, siyasal elestirileridir, »
Yine bu yillarda Hizber M. Hikmet'in (Hik-rnetagalarj'de

11

edebi duzyazi ve

siirleri gazete/ dergi sayfalannda gorulmege baslar. ilk kitapcigi edebi duzyazilanndan
olusturulan Asksiz Yasanmaz (l 957)'d1r. Onu siir kitapcigi Eylul Misafiri (195 8) izler.
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Edebi duzyazilanru iceren Teselli ise dart yil soma 1962'de yayimlamr. Butun ailesini
buyuk olcude etkileyen talihsiz bir olaydan soma Hizber Hikmetagalar

uzun sure

suskunlugunu koruyacak, siirini gunumuze tasiyamayacakttr. Ancak olumunden (4 Mart
1993) kisa bir sure once arkadaslanmn yureklendirmesiyle

Kibns gazetesinde Semtler

ve Amlar genel bashgi alunda Lefkosa'yi ve insanlanm anlatan nostarji dolu bir yazi
dizisine baslayacakti, Bunlan bir kitapta toplama hazirliklan surdurulmektedir.
1950'li yillardan gunumuze edebiyatm icinde olan; ask, ihanet, kavga siirleri
yazan Neriman

Cahit, Akdeniz

kulturu

olgusunu

hep gundernde

tuta gelmistir.

Gazetecilik, duzyazi, roportaj, siir hep birlikte ·ortti$mil$lerdir yasarm boyunca ... Arna,
Neriman Cahit ille de siir, dedi; ve o uzun, belali, dikenli yolun hep cilesini cekti;
diyetini de horlanmalarla, harcanmalarla, ezilmelerle odedi, Cekilmez donemeclerde at
degistirir gibi takma-adlarla

(Hasan-Huseyin

Eser, Emel Yasar, T. Toyga, Cemil

Cemiloglu vb.) macerasim odunsuz siirdurerek, hedefledigi doruklardan gozunu hie
ayirmayacak;

cagma karsi duydugu sorumlulugun

bilincinde

olarak bast hep dik

yuruyecekti.
Siir cizgisi duygu ve imge dunyasmdan giderek toplumsalliga yonelir. Arna,
ozde, onun felsefesi insandir, insana <lair herseydir; kendisine en 90k dokunan da
kadinlanrmzm

ezilmisligi.. Bu ugurda yurekli

savasimlanm

gunumuzde

de stir-

durmektedir.
Siirlerinin bir bolumunu topladigi Ay seferinde (1995) gerek dil, gerek imge
acismdan gelistirilmis,

darrutilrms dizelerle cikar okuyucunun karsisma; bu cizgide

gecmise oranla yaptigi atihmi kamtlar.
1950'li
gorulenlerden

yillann

ikinci

yansmdan

baslayarak

siirleri

gazete/dergilerde

biri de Mehmet Kansu'dur. Arna siir cizgisindeki belirgin degisiklik

Ankara'mn ogrencilik yillannda tarnstigi soyut akimla baslayacakti, Kansu, kendisini
kaptirdigi

yeni siir cizgisini istedigi gibi surdurerneyecek;

sorumluluk

yuklendigi

mucahitlik gunlerinde halkmm icinde bulundugu ortamda bir durum degerlendirmesi
yapacak ve yayimladigi Direnisten Once ( 1967) adli siir kitabmda ulusallrgi on plana
cikaracakti,

Bir Mucahit

(1965)

monologu

da yine bu sorumlulugun

etkisinde

yazilrmsti. ilk siir kitapcigi Ikinin Yasanu (1959) Fikret Demirag'la ortaklasadir, Ikinci
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kitapcigi Piramit Ac1s1 ( 1963) Tlirkiye'deki Ikinci Y eni akimmm etkisindeki dizelerden
olusmaktadir. Mehmet Kansu 1967'de yayimladigi Direnisten Once kitabmdan soma
uzun

sure sessizligini

koruyacak,

ancak son yillarda

cabalanm

biraktrgi

yerden

surdurmege, kitaplar yayimlamaya ba$layacakt1. Siirin yam sira piyes, kisa oykuler ve
denemeler uzerinde de cahsmalan vardir. Cagdas Ban edebiyatmdan ceviriler yapmakta
olup, son yillarda daha 90k bu cevirileriyle dikkati cekmektedir.
1960'11 yillann baslanna vanldiginda sairlerin II. Demetle bir kez daha bir araya
geldiklerini ve siirlerini yay1mlad1klanm goruruz, I.Demet'ten (1952) 8 yil soma 16
Nisan 1960'ta yine Lefkosa'de yer alan bu etkinlikte $iirimizin uzun yolculugunu
si.irdi.iren Urkiye Mine Balman, Osman Turkay ve Ozker Yasin var. Yam sira Kutlu
Adah, Sacide Aktug, Senay Cahit, Cevdet Cagdas, Nazim Ali Ileri, Sinasi Tekman'm
adlan gori.illir. On dart kisilik listeyi Ti.irkiye'den Turkce/Edebiyat

ogretmeni olarak

Ada'da gorev yapan Halid Akarca, Arif Nihad Asya, Lutfu Gulsen ve Mehmed Oner
tamamlar. Etkinlik, Maarif Dairesine bagh Halk Egitimi Burosu Gi.izel Sanatlar Kolu
Edebiyat Bolumu gorevlilerinden Arif Nihad Asya, Halid Akarca ve Ozker Y asm'm
onculugundc ger9ekle$tirilip "Siir Gecesi Hanrasi" olarak bir demet halinde yayimlamr,
Engin Gonul artik siiri biraktigi,

Pembe Marmara

ise Ada'da bulunmadigi

icin

"Demefte yer almam1$lardu.
Kibns'taki siir ve edebiyat geli$melerini etkileyen hocalardan biri de Arif Nihat
Asya'dir. Kibns rubailerinden birkaci:

Y eni acihmlar pesindeki soyut siire Ti.irkiye'den on yil kadar sonra Kibns'ta da
oykunmelerin
vayimladtklart,

baslamasi 90k dogaldi, Fikret Demirag, Mehmet Kansu ile ortaklasa
siir kimliklerini

henuz belirlemeye

yeterli olmayan ikinin Y asami

(1959) ile Tutku (ilhan Tezel'le birlikte, 1960) bir yana birakihrsa Esperanza (1962),
Acar Yori.ingeler Cicegi (1963), Askirmzm Sarkilan (1965), Kisa Siirler Duragi (1968)
arka arkaya yayimlanan siir kitaplandrr. Esperanza 90k acikhkla Attila Ilhan'm, Acar
Yorungeler Cicegi ise Attila llhan'dan soyut siire gec;i$inin izlerini tasir; Otme Keklik
Oltirum'de (1972) soyut siirin nahif omeklerini verir; Dayan Yuregimde (1974) bu
cizgiyi si.irdi.iri.irken toplumsala

siire yonelisin ilk belirtilerini

gosterir; ozgi.in siirin

pesinde birtakim arayislarla siir seri.ivenini surdiirur. Bunlan Umut ve Dehset Cagmdan
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Siirler (1978), Dinle Sarkmu ( 1981 ), Akdenizli Siirler ve Sarki Sozleri (1984 ), Adiyla
Yarah (1986), Ruzgarda Ozan Turkuleri ya da Siirin Uzun Yuruyusu (1986) izler.
Fikret Dernirag son olarak 'Acih Bir Yurt Icin' genel basligi altmda dart kitaptan olusan
bir seri dusunup ger<;,ekle$tirdi. Birinci kitap Limnidi Atesinden Bugline (1992) de
K1bns'111 'sekiz bin yilhk tarihini' hikaye eder, bu acih tarihi sorgulayarak bazi sonuclara
varmak ister. Ikinci kitap Huzun Ana (1992) son otuz yilm trajigini glindeme getirir.
Ucuncu kitap Sm Dokulmus Kokayna ile dorduncu kitap Yalmzhk, Gece Muzigi tek
ciltte toplamr ( 1994 ). Sm Dokulmus Kokayna sairin ilk genclik gunlerini ve dogdugu
yeri nostaljik bir yaklasimla anlatir. Yalmzhk, Gece Mlizigi'nde ise <;,ag1m1z111 kirlettigi
in-sam konu edinir. Oncekilere oranla bicem ve icerik bakimmdan farkh olan bu dort
kitapta Demirag siirini daha degisik bor soyleme acar, kendi sesini pekistirmenin
arayislanm surdurur.
Uzun soluklu ylirliyli$linli gunumuzde de sur-duren Fikret Demirag'm
deyisiyle 'poetik siirlerini' topladigi

18. kitabi 'Siirin Vaktine Mezmur'

kendi

ise 1996

Mayismda satisa sunuldu.
Ba$lang1ytaki Fikret Demirag gibi soyut siir cizgisinde bir sure urun verenlerden
Kaya Canca ile Zeki Ali de vardir. Kaya Canca'nm Eski Beste (1965) kitabmdaki siirler,
admdan da anlasilacagi gibi, eski siirin ruzgarlanyla

yazilrruslardir. Sokagi (1968)

kitabmda topladigi ask siirleriyle Attila Ilhan ve Ikinci Y eni etkisinde kaldigim gosterir,
Dile yeni soylemler getirme cabasma girisen Kaya Canca bir bunahm sonucu 1973 'te
canma kaydigmda henuz otuz yasmda bile degildi, Y Sokagi 1996111111 Mart aymda
ikinci kez basilmistir.
Zeki Ali ( dog. 1951 ), ilk kitabi Bayan Mavi'yi 1970, ilk romam Askima Ithafi
1969 yilmda yayimladiktan sonra uzun yillar yasadigi Kanada'da siirden kopmarrus ve
orada yazdigi siirlerini Y olcu Kus'ta ( 1985) toplamisnr.

1992 y1l111111 Ekim aymda

Kibns'a kesin donus yapmasmm ardmdan da pespese iki siir kitabi Ruzgar Kasideleri
(Agustos 1994) ile Tenden Daha Derinde'yi (Eylul 1994) yayimlar. Son siirlerinde
erotizmin agrr bastigi gozlemlenir."

27

Ulus gazetesi, Ankara, 26.7.1955, Nurettin Artam'a ait 'Yankilar' kosesi: Kibns'tan iki Mektup.

24

Ikinci Yeni'nin Kibns'a yansidigi yillarda onun etkisinde kalmayan sairlerden
ikisi iizerinde de durulmalidir: Orbay (Mehmet) Deliceirmak ve Suleyman Ulucamgil,
Zaten yukandaki
sevdanm,

ikincisi

siiri almtiladiginuz

yigitce

kavganm

Leyla ile Koroglu -iki ozel addan ilki

simgesidir-

kitabmi

da

"Sevda

ve Kavga

Turkulerim" diye takdim eder.
Kibns Turk siirinde ulusal temalar, soyuta acilimlar, toplumsal yonelmeler surup
giderken aski, sevgiyi siirine temel alan Kamil Ozay; 1950'li yillann ikinci yansmdan
baslayan

edebiyat

ugrasrm gunumuze degin surdurenlerdendir.

sevgisi dizelerine yansirmstir Kamil Ozay'in; cevresindekilerin

Yuregindeki

insan

mutlulugu onun da

mutlulugudur. Bu yuzdendir ki cevresine mutluluk dagitmayi, adeta yerine getirilmesi
gereken bir gorev sayar. Mutluluk Buketleri siiri soyle baslamaktadir:

1.5.Ulusal Direnis Donemi (1965-1974)
1955-74 donemi Kibns Turkleri icin yasamsal olaylarla doludur. Bayraktar'm,
Canpolad'm, Narrnk Kemal'in sicakhgiyla yetinilecek gunler geride kalmis, Rum tedhis
orgutu Eoka'nm 1 Nisan 1955'te silahh eylem baslatmasiyla, is basma dusmustur. 0
kargasa

ortammda

yayimlandigi
sahnesinin

Uner

Ulutugun

Utanan

Cicek

(1958)

gorulur, Dner Ulutug daha sonra tiyatroya
temeline

Sornurgenlerin
degistiyorlardi;

oyuncu-yonetmen-yonetici

Ada'dan

cikip

gitmesini

siir kitapcigmm

yonelecek;

kimligiyle,

yalmz

adh

Rumlar

cagcil Turk

ilk harcim
degil,

artik

koyacakti.
Turkler

ve her iki kesimden 90k kisith bir cevre dismda bu istek Rum-Turk

butun halk tabakalarma

yayilrmsti.

Kisaca sornurgenler

Kibnshlara

agir gelmeye

baslarmslardi artik.
~utlu Adah, kendisiyle ilgili bolumde degindigimiz gibi yine o gunlerde yazdigi
Tutsak Bagirti (Uyan dergisi Lefkosa, 5 Agustos 1960) siirinde ingiliz bayragmm
gonderden indirilip yerine Turk bayragmm cekilecegini dusler. Arna bunun onkosulu da

25

bu topraklarda

direnip

kalmak, dalbudak

salmaktadir.

Halbuki

icerdeki

olumsuz

kosullar ozellikle genclerimiz goce zorlamaktadir".

Nitekim bu uyandaki sairin" hakhligim 40 ay kadar bir sure sonra sokun eden
1963 Kanh Noel'i bize gosterecekti. Sonrasi 10 yih askin bir bekleyis ... Bu surenin her
gunti Kibns Turku'ne yil kadar uzun gelir, cok olaylar yasamr, eek acilar cekilir; ve de
bunlann tumu siirlerle oykulerle, oyunlarla, romanlarla, amlarla, edebiyatnmza yansir.
Artik butun umutlar Ttirkiye'de ... Geldiler-geliyorlar

diye avunup dururken; Birinci

Buytik Savas'ta yurt savunmasi icin Canakkale'ye kosan yuksekogretim gencligi gibi
Dillirya bolgesindeki koylerin savunmasim ustlenmek uzere Erenkoy'e cikan Kibnsli
iiniversite ogrencileri

soykmmla

karsi karsiya kalmca, Garantor Devlet kimligiyle

Turkiye Cumhuriyeti htikumeti, uyanlara kulak bile asmayanlara, kendinden baska iki
garantor devletin yan cizmesi de eklenince saldirganlan tek basma durdurmak zorunda
kalacak ve 8-9 Agustos 1964'te Turk ucaklanni Kibns semalanna gonderecekti. Arna,
icinde bulunulan kosullar yuzunden bu kadarla yetinmek durumunda kalmir. Geldi ya
bir kez, Turkiye'yi bekleyisler hummah bir tutku halini ahr artik. Oktay Oksuzoglu
(Kithk Tarlalan,

1966), Orbay Deliceirmak (Dumdum 1965 ve Dokuzu Bes Gece,

1967) gibi sairler /yazarlar sabirsizhklarma serzenislerini de ekleyecek kerteye gelirler,
iste Mehmet Levent'ten bir dortluk.
Erenkoy'u konu edinen $air/yazarlanm1zm yam sira orada bulunan ogrencisavascilar

da kendi

dokrnuslerdir.

yasamlanm,

Suleyman

ic

Ulucamgil'in

dtmyalarim,
Bir

Sehitten

ozlemlerini
Seslenisler

dizelere,

yazilara

( 1964 ), Huseyin

Laptah'nm Erenkoy Surgunleri ( 1966), Rasit R. $oforoglu'nun Harp aksamlan (1967)
bunlardan sadece birkacidir. Yine Erenkoy mucahitlerinden Erol Tevfik'in Erenkoy'de
Aksam, Ali Ertugrul'un Senin icin K1bns'11111, Hunalp Ali'nin Erenkoy Marsi, Alkan
Sefik'in' aym adi tasiyan siiri, lsmet Daglar'in Once Istiklal, Srtki Bilmen'in Erenkoy
Santrah, Huseyin Gazi'nin Erenkoy Geceleri, Adil Alkan'm Umitler Dunyasr., dizeleri;
bir urnudun, bir ozlernin ve dus kinkhklannm yansimalandtr.

Ogrencilerin Erenkoy

Harid Fedai, Krbris Ttirk Yazmmda Mizah ve Yergi, Yeni Kibns, Lefkosa, Kasun 1986 - Subat
1987; Kutlu Adah, Yeni Dtizen gazetesi, Lefkosa, 9-12-14-16-19-2 l Eyli.il 1995.
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cikarrnasi arkada sehitler birakarak iki yil soma bir vapur gonderilip, Turkiye'ye geri
almalanyla

noktalanacakti.

Kibns

sehitlerinin adeta simgesi sayilan Pilot Yuzbasi

Cengiz Topel hakkmda Kibns ve Turkiye'de pek cok siirler yazilrmsur. Bu sairler
arasmda Fazil Husnu Daglarca ile Arif Nihad Asya da vardu.42
Kucucuk

bannma

merkezlerinde

dusmanla

adeta burun buruna

yasamlan

yerlerden biri de Limasol idi. 0 gunlerin olaylanm, iclerinden biri olarak, Bener Hakki
Hakeri, De; Kere Limasol (1964), Limasol Turk Savunmasi (1964) ve Ikinci Plevne
Savunmasi (1965) gibi kitapciklarda siir ve destanlanyla dile getirmistir. Yine • Kutlu
Adah'nin Kopru (1960) ve Sago (1970) oyunlan da direnisin iki ayn belgeselidir.
Bir baska

Kibnsh

Konur

Alp,

Besparmak'lardaki

esintisiyle olusturdugu am-oyku kitabi Kibns Anemonlan'nda
Noel sonrasi mucahitleriyle

savas ortammdaki

mucahitlik

gunlerinin

(1966) Lefkosa'mn Kanh

halkm yasammdan

ilginc kesitler

vermektedir. Ikinci bir arn-oyku kitabi Kucuk Dunya da (1967) gazeteci Esref (Nidai)
Cetindin kaleminden cikma. Cetinel, bir avuc Kibns'h Turk halkma psikolojik ve yasam
felsefesi yonlerinden irdelemeler getirir; bu bir avuc halkm yazgismda dis guclerin
etken olmasmdan rahatsizhk duyar; ama yine de hayatm surdurulmesi icin bir umuda
olan gereksemenin bilincindedir ve de onu hep canh tutar.
Butun olumsuz kosullara karsin yine de genc-ler yaprtlanrn kitaplastiracak
olanaklan

bulmayi

da beceriyorlardi.

Oydaslar'i

1966 yihnda

yaymlar.

Sozgelimi,

Saracoglu'nun

Erdogan

Saracoglu

daha sonralan,

siir kitabi

yuksekogrenimini

tamamladigi 1972'den bu yana da halkbilimi arastirmalanna agrrhk verdigi gorulecekti.
Yine bu arada yerli basmda siirleri gorulenlerden

biri de Mehmet

Semsi

(Akanyeti) idi. Akanyeti daha sonralan siirlerini bir kitapta toplayacagi gibi bir de
roman yayimlayacakti.
Yannsizlik adh romam (1977) Kibns insanmm yasammdan, 20 Temmuz 1974
Bans Harekati oncesi/sonrasmdan kesitler icermektedir. Roman bu topraklar ugruna can
veren Orhan, Zubeyir,

Ibrahim,

Hilmo, Bekir dayi ve izzet (Kombos)

adannustir.
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agabeye

1967 yihmn Kasun ayma girildiginde kucuk kucuk bannma
birbirlerinden,

Turkiye'den

surduruluyordu.

ve dunyadan

kopuk

bir yasamm

merkezlerinde

olumsuz

kosullan

Arna Erenkoy'de hizlanm alamayan saldirganlar bu kez 15 Kasim

1967'de Lamaka ilcesine bagli gecitkale ve Bogazici koylerine yuklenecekler;

ancak

Turkiye'nin savasi dahi goze alacak bir tavir takinmasinm kesinlikle anlasilmasi uzerine
geri cekilecek; korkunun getirdigi gostermelik bir tur yumusama politikasi surecine
gireceklerdi. Bu saldm dolayisiyla yarali ve yash bir rnucahidin uzerine benzin dokulup
yakilmasi

olayi

Umit

Yasar

Oguzcan'a

Gecitkaleli

Mehmet

Emin

Destam'm

yazdiracakn. Olaym arkasmdan dis dunya ile iliskiler 90k azla baslayarak gittikce artma
gosterir. Boyle bir ortama gercekten susarrnshk vardi, 27 Mayis 1960 ihtilali'nin
getirdigi ozgurluk ortammda Turkiye'den edebiyat yansimalanrun

sonuclan, biraz gee

dahi olsa, Kibns'ta henuz daha yeni yeni algilanmaga baslayacakti. Sozgelimi, kitaplan
yeniden basilan, onu yeniden kesfeder gibi uzerine eginilen Nazim Hikmet'in siirleri ve
duzyazilanyla

Kibnshlar ancak 70'li yillara merdiven dayadiklannda

tamsacaklardi.

Halbuki yirmi yil kadar once, 1950'lerin baslannda bir ara Nazim Hikmet'in Kibns'a
gelecegi

soylentileri

kabullenmeyeceklerini
Turkiye'de

uzerine

Turk

basim

kiyameti

koparrms,

onu

asla

haykirnuslardi.

ogrenci

olaylanmn

baslamasi

da yine bu doneme

Kibns'taki dusrnan cemberini yanp yuksekogretime

rastlar;

ve

baslayan Kibns'Ii ogrencileri bu

olaylar buyuk olcude etkilemis, sanatcilann toplumcu bir bakis a91s1 edinmelerinde
yardimci olmustur. Icinde yasarulan kosullan edebiyatnrnzi nitel acidan olumsuz yonde
etkilese dahi siiri, duzyaziyi bu duzeyde tutabilmek bile basan sayilmahdir.
sanatcilarla

ilgili bolumlerde

once de deginildigi

Yine,

gibi soylesi ya da Dokuz Mart

Diyalogu (1968), Cirkin Politikaci Pof ( 1969), Hayvanistan (1969), Sancih Toplum
(1970), Nasrettin Hoca ve Kibns (1971) ve Hodukname (1971) turunden ozelestiri,
mizah, taslarna kitaplan hep bu donemin urunleridir.
Ote yandan,

kendi cizgilerindeki

siirleriyle

belirginlesmeye

baslayan

Ilter

Veziroglu ( dog. 1941 ), Oktay Oksuzoglu ( dog. 1941 ), Y ilmaz Hakk1 Ha-keri ( dog.
1944 ), Mehmet Levent ( dog. 1946) ve Sener Levent'i de araya ekleyerek bu donemi
kapatiyoruz.
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1.6. Yeni Arayislar Donemi (1974 -)
Ve hie beklenmedik bir anda 15 Temmuz 1974'te Yunanistan cunta yonetiminin
Kibns'ta yaptirdigi darbe 20 Temmuz 1974 Mutlu Baris Harekati'na alan hazirlar.
Boylesi bir ozgurluk ortanum Kibnshlar nicedir dusluyorlardi, Umut tarlalan birdenbire
gelinciklerle dolmustu, Y asamlanlan, birikimleri evrensel insan degerleriyle birlestirrne
si.ireci baslar edebiyanrmzda,

Direnc artmca, Anavatan, Mehmetcik, bayrak ozlemini

dile getiren siirler/duzyazilar

gerilerde kalrrustir arnk. Sanatcilanmiz

boyutlarda arayislar si.irecini yasarnaktadirlar.
Baris Harekati'nm

arkasmdan

simdi evrensel
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Gazioglu'nun

Kibns'ta Ask ve Bans (1975)

romam yayimlarur. Romandaki olaylar 1963'ten baslayarak 1974'te tamamlanan surec
icinde gecer, Kahramanlanndan
ile Kibns'ta bulunduklan

Dr. Aral bir sehit cocugudur; yabanci asilh esi Tanya

sirada 20 Temmuz Harekati baslaymca Turk birliklerine

katilip savasa girer, Tanya ise Ingiliz i.istlerine signnr. Banstan sonra da yeniden
kavusup tozpembe umutlar icinde Kuzey K1bns11 vatan tutacaklardir.
O'nu Ozker Yasm'm Gime'den Yol Bagladik (1976) romam izler. Romanm adi
Baris Harekati'nin simgesi sayilan, Y asemin Kumral'm essiz gi.izellikte seslendirdigi, o
gi.inlerin sevincini dillendiren sarkirun sozlerinden almmadir. Roman 1974 oncesi ve
sonrasmm konulanm isler; bizi bugi.inlere ulastiranlann, bu ugurda canlanm verenlerin
hep yasamlmalanm

ister; carpikhklara, vurgunlara, soygunlara deginir; kisacasi devlet

olma asamasmdaki acemi ellerin savrukluklanna,

yalpalamalarma 1~1k tutar. Aym yil

Cetin Kasapoglu'na ait Sevgiyi Ikiye Bolduler romanmm yaytmlandigim goruruz,
Daha sonralan, 1980'li yillarda, Lefkosa Belediyesi, edebiyati tesvik maksadiyla
bazi yansmalar

duzenlemis,

derece alan eserlerden bir bolumunu de kitap haline

getirmistir. Bunlar sirasiyla hikaye (1983 ), oyun (1984) ve roman (1985) dallarmdaki
yansrnalardi.
1983 yansmasmda 35 eser arasmdan derece ve mansiyon alan yedi hikayenin ad
ve sahipleri, sirasiyla, sunlardir: Sokakta Bir lnsan: Cetin Kasapoglu, Dulun Oglu:
Mustafa - Gokceoglu, Narenciye Toplayicilan:
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Oykiiler-83, Lefkosa Belediye Yaymlan, Lefkosa, 1983.
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Sabahettin ismail, Bilgilerini

Sirtina

Yukledi: Bekir Kara, En Guzel Maviler Picasso'nun: Ozden Nazirn (Serak), Saliha
Teyze: Salih Oztoprak, Bu Sehrin Amlanndaki Adam: Ali Nesim.30
Bu etkinligi, kisisel cabalarla, baska hikaye kitaplan izler. Sozgelimi, Timur
Ozturk'un Birsey Var (1983), Oguz Yorgancioglu'nun

Sana Bir Hikaye Anlatayim mi?

(1984 ), Mustafa Gokceoglu'nun adiru ilk hikayesinden alan Dulun Oglu (1985), Ozden
Selenge (Serak)'m Ciceklenemeyiz Biz Erik Agaci (1987), Geceye Acar Gecetutenler
(1993) ve Fincandaki

Kralice (1993) ile Ali Nesim'in

arasmdadir. Bekir Kara ise oyunlanndan
halinde

yayimlayacaktir.

31

Hikaye

Sahmaran'i

(1989) bunlar

ucuncu, daha sonra da hikayelerini

kervanma

katilanlar

arasmda

Ozden

kitap

Selenge

(Serak)'tan baska bir ressam daha vardi: Nilgun (Guney) Kozal ( dog. 1952). 1992
yilmda yayimladigi "Baska Bir Y erden" adh hikaye kitabmda soyle bir takdim yapar:
"Beyaz sach kizil kadm aslmda bir ressam. Re-simle oyku arasmdaki koprusu
ruhu oldu. Kedilerinden en cok Mis'i sever. Anneannesinin

surlar icindeki cumbah

evini, bir de masallanm unutamiyor."
Ve de $U cumlelerde
gelgitlerini goruntulemekte:

ressam

olmanm

verdigi

donammla

insan ruhunun

"Renk, bicim, cizgi, leke, doku ... Agizdaki tat, kulaktaki

ses, korkular, dokunuslar. .. Kacamak

gorunurnler,

amlar, umutlar...

Bitrnis olanla

gelecek ... Dolularla baslar, bosluklar, yanm kalanlar. Cocukluktan getirdigimiz, daha
dogrusu olusumun ilk gununden gelen merakumz.

Degistirme, kurup bozma, yikip

yapma tutkusu ve seruven. Tabii ki sevgilerle asklar. .. Bir de zamanla mekan arasmdaki
saydam iliski; ama onemli olan ne! Mavi renkli kir laleleri var orda. Bir de deniz
kokusu ...
Son yillann gazete sayfalannda sik sik yayimlanan ozgun hikayeleriyle dikkati
ceken, bir baska

adi Ozben Aksoy'u

( dog.

1946) da buraya

katabiliriz.

Kisa

hikayelerinde Limasol-Baf kirsal kesiminin agiz ozelliklerini saglam kurgulu, renkli
icerikli, akici bir uslupla dile getiriyor.

30

age.1983.
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Ktbris Ttirk Ulusal Sahne Oyunlari, Ergenekon Yaymlan: 7, Lefkosa, 1974.
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1984 oyun yansmasmda

birinciligi kazanan Ermisligin Ezgisi, Sarni Alhun'un

dort perdelik oyunu olup tarih boyunca insanlar ve olaylar ara-smdaki karsithklan
sergiler. Oyundaki olaylar; 1. ve 2. perdelerde

ts.

1. yuzyilda, 3. ve 4. perdelerde ise

ondan iki bin yil sonraki zaman diliminde gecer,
Ikinci siradaki Filiz Naldoven'e ait Kosede Durmak oyunu, alm teriyle yasarmrn
kazanmak isteyen bir aile bireylerinin birbirleri ve cevre ile olan uyumsuzluklanm
sergiler. De; perdelik ve ilki 2 olmak i.izere sira ile dorderden toplam on sahneden
olusmus oyun, Belediye Tiyatrosu'nca sahnelenmistir.
Ucuncu gelen Sabahattin

ismail'in

Amerikan sirketi CMC'nin cahsnrdigi

Grev adh oyunu ise 1948 yilinda

bir

Karadagtl.efke )'daki maden ocagmda ilk kez

1948 yilmda yer alan maden iscilerinin grevini konu edinir. iki perde, altr sahnelik
oyunda yazar; o gi.inleri yasayanlardan edindigi bilgi ve izlenimleri evrensel bir bakis
acisi perspektifinden anlatmaga cahsir, Bu grevle isciler ilk kez haklanm aramanm ve
sendikalasmanm

sart oldugu bilincine vanrlar. Arna yansi yine guclu olan kazamr.

Yazar, 15 yilhk maden iscisi Hasan Kalfa'yi oyunun bitimine dogru soyle konusturur:
"Biz grevi kazandik arna ozgurlugumuzu

heni.iz elde edemedik. Bunun tek yolu da

ingiliz ve Amerikan somurgenlerini gi.izel adamizdan atmaktan gecer."

Oyun cahsmalanna Ozden Selenge (Serak)'m yayrmlanmadigi halde son yillarda
Lefkosa Belediye Tiyatrosu'nca basanyla sahnelenen asagidaki eserleri de katmahyiz:
Agustosboceklerini

Unutma, Annem Nicin Miyavladi, Kim Bu Adam?, Sevgi Gi.ili.i,

Karayilan, Pi ile Pan.
[Bu etkinlikten

daha once

1973 'te Ti.irkiye Cumhuriyeti

kurulusunun

50.

yildonumu dolayisryla Genclik, Spor ve Ki.ilti.ir lsleri Dairesi bir 'Ulusal Sahne Oyunlan
Yansmasi' acrms ve en eek begenilen bes eseri kitap halinde yayrmlarmstir.d S ilk bes
dereceye giren oyunlarm adlanyla yazarlan sunlardi:
- Melek Degilmis Komsulanrmz,
Ahmet Tolgay.
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- Ana, -Oner Ulutug
- Emellerin Ugrasi, Bekir Kara
- Fatma Cavus, Ozden Selenge
- Tutsaklar, Bekir Kara.

Lefkosa

Belediyesi'nin

1985'te actigi ucuncu yansma ise, roman

edebiyatirmza iki eser kazandmr:

dalmda

Sabahattin ismail'in Savaslann Golgesinde (1985)

romam, Kibns insamnm yanm yuzyilhk

savas icinde gecen seri.ivenidir. 1930'lu

yillardan baslayan olaylarla; 1931 Rum ls-yamndan, lkinci Buyuk Savas'tan (1939-45),
1 Nisan

1955 Eoka silahh eyleminden,

1963 Kanh Noel'inden

ve 1974 Baris

Harekatmdan gecerek 1980'lere dayamr.
Sarni Alhun'un (Erdal S. Bodamyah) Uyumsuzlar romam ise savaslardan sucsuz
insanlann nasil etkilendigini; ne bir yana ne de ote yana hallerini anlatamadiklanm,
baska deyisle, iki arada bir derede kaldiklanni konu edinir: Rum kizi ile evli Bahadir,
koyunde bir zengine ait ciftligi isleterek yasarmrn kazanmaktadir. Ancak toplumlararasi
carpismalann

baslamasiyla aile her iki yandan da zarar gorur; sonunda evin kaduu

canmdan o 1 ur.
Fikret Demirag'm Su Muthis Savas Y illan ( 1985) adim tasiyan eseri de Ikinci
Btiyilk Savas'a (1939) katilan Kibnsli bir Turk'un amlan uzerine kurulmus bir romandir.
Gecmisten ders almmasi; dunyamn bansa, sevgiye, adalete olan gereksinmesi, romanda
verilmek istenen mesaj du.
1990'h
Yusufcuklar

yillara

gelindiginde

ismail

Bozkurt'un

iki romarnyla

karsilasmz:

Oldu mu? (1991) ve Mangal (1995). Ikisi de Kibns Turk in-sarum

anlatiyor. Bozkurt; olaylan, tipleri kendi yasadiklanndan,

cevresinden secmis; ne ki

onlar turnuyle butun Ada Ti.irkleri'nin seri.ivenidir.
ilk romanda
uygunsuzluklan;

Bozkurt;

guney

gocmeni

bir ailenin

ugradigi

haksizhklan,

iktidardaki partinin yandaslanna aymm yaparak sagladigr olanaklan;

yetkiyi elinde tutanlann soygunlanni, vurgunlanm; gercek mucahitlerin nasil bir kosede
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elleri

bagh,

yurekleri

dagli

kaldiklanm;

uckagitcilann

kisa

surede

nasil

kose

donduklerini; hasih, deger olculerini yitirmis, dort ucunu koyuvermis bir halkm duse
kalka

gidisini

anlatir.

Rornanm

kahrarnam

Kemal,

odunsuz

bir Kibns'h

Turk

yurtseveridir. Ogrencilik yillanmn istanbul'unda basmdan bir de ask macerasi gecmistir.
Erenkoy cikarmasina Kemal de katilmca sevdigi kizin izini yitirir. Y illar soma bir
tesaduf eseri Salamis Bay'de bulustuklannda o eski sevgili artik zengin dul bir kadmdi.
Kemal'e evlenrneleri

ve onun istanbul'a

gelip islerinin basina gecmesi teklifinde

bulunur. Ancak Kernal, uzun ic hesaplasmalan

sonucu Kibns'ta kahp halkma hizrneti,

bu cok cekici dunya nirnetlerine karsin, yeg tutar. Romanda halkumzm orf ve adetleri,
inanclan da yer yer Kibns agzi ile ve dozunu kacirmadan aktanlmaktadir.

Rornanla

ilgili Kibns Turk basmmda Mangalda ise birinci romandaki Kemal'in yerinde bu kez
Mustafa vardir. Olay Ankara'da

Mustafa'nm

ogrencilik gunlerinde

iki arkadasiyla

birlikte kaldiklan bir apartrnanda gecer. Mustafa; firsatci, kose donmeye merakli bir
babanm ogludur; ancak babasmm butun onerilerine diklenir, hak bildigi yolda yalmz
gider. Ankara'daki ev sahibesiyle iliski kurup onu hamile birakugi icin her seye karsm
onunla evlenmege de hazirdir. Ne ki Afife, Mustafa'mn gelecegini dusunerek evlenrne
teklifini,

delikanlmm

butun ayak diretmelerine

karsin,

geri cevirir. Mustafa

ise

babasmm ogrenirn bahanesiyle onu ingiltere'ye gonderip askerlikten kacirma onerisini
kabul etmeyecek ye aksine, Kibns'a donup askerligini seve seve, hem de er olarak
yapmak kararma uygularnaya koyacakti.

1974 sonrasi gorunum nedir?
Seruvenini yeni arayislarla surduren Fikret Demirag'm siirinde eski huzunler
azahr,

Akdeniz

uygarhgindan

esinlenrneler

donemi

baslar.

Zaten

1974 sonrasi

yayimladigi bes kitaptan birinin adi da Akdenizli Siirler ve Ask Sozleri ( 1984 )' dir.
Daha soma yayimlayacagi, kendisiyle ilgili bolumde degindigimiz, dort dizinin birinci
kitabi olan Lirnnidi Atesi'nden Bugune'(l 992)de, Kibns'm bilinen en eski tarihinden
bazi kesitleri cagirruza tasimaya calisir. Onu izleyen uc kitapta da yine evrensel boyutlar
icinde Kibns ve Kibns insam vardir.
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1974 Baris Harekat1yla baskilar kalkmca Kibns Turk insam kendini birdenbire
bir 'boslukta bulur. Som-Urge doneminin s1g sularmda bir yasam gorust; olusturamayan
insanlann cocuklan yeni arayislara girerken uslarma ilk gelen sey de Akdeniz uygarligi
olur. Arna bu uygarligi oz-Um-semenin ilk kosulu bir kultur birikiminden gectigi halde
gene; kusagin bundan nasibi ne olabilirdi ki? Ustelik dort yuzyili askin bir sure aym
topraklarda yasadigimiz kom$ulanm1zla ne kultur ne de dil bakimindan bir olusum
yaratabilmistik.

Nedenlerini

irdelemenin

yeri ise burasi degildir. lste bu ortamda

siirlerinin iceriginde sergiledikleri aykmliklarla iki kisi dikkati ceker: Mehmet Y asm ve
Nese Yasin.
Mehmet

Yasin ilk baskisi

1984 yilmda

yayimlanan

ve 16-25 yas arasi

siirlerinden olusmus Sevgilim Olu Asker kitabmda; yilgm saskm, korkudan tiril tiril
titreyen dizelerle cikar okuyucunun karsisina. Bir yil soma ikinci baskisi yapilarak,
K1bns'taki savaslann tum kurbanlanna

adanan kitap, Turkiye'de 1985 Akademi Siir

Birincilik Odulu A .Kadir Siir Odtil-U'n-U alacakti. Arka kapagmdaki takdim yazismdan
ogrendigimize gore de Turkiye'de oldugu gibi dis iilkelerde de kitap ilgiyle karsilanrms,
bes yabanci dile cevrilmis, siirlerin cogu Turk ve Rum Kibnshlarca
don-U$tfui.ilm-U$?!

Yine, kitapta

"insancilhkla

yurt-severlik,

bireysel

birer sarkiya
ve toplumsal

vasantilarm somut temeline oturtulup ustaca kaynastmldigi'' ileri surulmekte?l
Ikinci kitabi I$1k Merdiven (1986)'de, yine, bansi, sevgiyi old-Uren savasa karsi
asm tepkilerle dolu. Birbirlerini izleyen Pathos 1990, Soz verici Koltugu ise 1993
yihnda yayimlamr. Bu kitaplardaki dizelerde de (gunumuz modasi) dunya vatandasi
gozlligli ve (yakistirma, yapay) azinhk ezilmisligiyle,
Kibns ve Kibnshlar

baska seylerin yam sira, yine

vardir. Cinsel sapikligi $iirle$tirmeye cahsan dizelerle karsilar

okuyucuyu. 1973 'ten 1992'ye kadar yazrms oldugu on bes hikayeyi de Soydasmiz Bahk
Burcu (1994) adiyla yayimlar ve Cevdet Kudret Roman Odtilli'ne layik gortil-Ur. Farkh
bir bicernde yazilan hikayelere yer yer Baf ve Dilliga koylerinin tipik konusmalan
kanstmlmis;

tumime de Kibns sendromu egemen kilmmis. Zaten hikayelerden

bir

tanesi de Kibns Sendromuna Dikkat (312. s.) admi tasiyor.
Turkiye'de belli cevrelerin -bilerek/ bilmeyerek- korukledigi Mehmet Yasin'm
tutarsizhklanna,

'cizmeyi asamalanna en uzun sabn baba Ozker Ya$1Il gostermis; bu,

34

sulan bulandirmaya

tutkun, carpik gidise belki son verir umuduyla, siir adma, en

yerinde sasmaz uyan da yine ondan gelmistir.
Guney Kibns Rum Yonetimi'nin "Ozel Kultur Odulu" 1978'de henuz 19 yasmda
iken alan Nese Yasin ilk kitabi Sumbul ile Nergis'i 1979 yilmda yayimlar. Cocuklar icin
yazilrms bu siir kitapcigmi yine ayni yil Savaslann Gozyaslan (1979) izler. Kitabm
adma bakarak

icindekilerin

savas karsrn siirler oldugunu anlamak kolaydir. Nese

Yasin'm ucuncu kitabi Kapilarda (1992) ise; 'papatya tarlalarma tanklar girmesin,
boksor emeklileri polis olmasm, ceylan bakish gence elektrik soku verilmesin diye
onurunu korumak adma disi biri kap-lan kesilecegi' (15-16. s.) gibi dizeler, savas
sozctigtlnden iirpermeler varsa da; bir butun olarak cile cekmis, umutsuz, desteksiz gene
bir kizin sevdah sizlamslan dile getirilir. Huzunlu cocuk dusleri icinde ammsadigi
annesinin erken gelen olumunu yureginin ta derinlerinde duyar (75-78. s). Annesinden
yalmz kaslanru degil, gozya$lanm da miras edindigini soyleyerek kotu talihine yanar
(77. s).
Mehmet Yasin ile Nese Yasm'a ait siirlerin Kuzey'den daha 90k Gtmey Kibns,
Yunanistan ve Turkiye'nin bazi cevrelerinde ilgi gordugu anlasihyor. Ancak bu ilgi bazi
tepkileri de birlikte getirmistir. Sozgelimi, adi gecen sairlerin siir ve duz-yazilannda
Turkiye

dusmanligi

olusturulamayan

yaptiklanru

ve sanatsal

kimliginden

soyutlayip

yapmacik 'Kibns Kimligi' patentli guney komsulanyla

hedefi guttuklerini

ileri surulmustur.

Y azilarda,

yuzyillardir
butunlestirme

bu vesile ile, baska sairlere

de

gondermeler yapihyor.
Baska sanatcilara gelince:Kendi kulturel gecmisine duyarh, arastmci yaklasmu
olan; insancil, bansci, ozgun bir siir yaratmaya hevesli, gene kusagin sairlerinden biri de
Hakki Yucel'dir.

1980'li yillardan bu yana adi Kibns ve Turkiye'deki

dergilerde

gorulmeye baslayan Hakki Yucel arastirma yazilanyla da taninmaktadir.
'197 4 kusagi' yakistrrmasiyla bir butun halinde gorulmek istendigi bu 'sairlerin'
tek benzer yanlan, bizce, yasit olmalanndan

oteye gecmez, Hakki Yucel'in siiri bu

inancmuzi daha da pekistirmektedir.
Siirin uzun sayilan yolculugunda dikkati cekenlerden biri de Feriha Altiok'tur.
ilk siir kitabi Fidancigrm Cilesi (1985)'nden sonra pespese siralar yapitlanm: Hele Bir
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Dustin, 1987; Siirle Soylesiler, 1991; Adi Aska Cagnh, 1993; ve Gozleri Sen Kus,
1994'te yayimlanir.
Gene; sairlerle konumuzu surduruyoruz:

Ingiltere'yi, orada ekonomi ogrenimi

yaparken; Afrika'mn gercek yuzunu ise gorevle gittigi Zambiya dolayisiyla tamyan
Pertev Rasit (dog. 1958) yaban ellerde "siirini ve K1bns1hhgm1 yamnda muska gibi
tasidigim"

soyler,

ve "evrensel

nefese

ancak kultur,

ve dili asacak

bir

gucle

ulasilabilecegine" inamr.
Dizelerinde dinsel soylemlere, Kibns'i konu alan siirlerinde ise yerel sozcuk ve
deyislere yer verir.
Bulent Fevzioglu (dog. 1959) gazete/dergilerde cahsarak deneyimler kazanmis,
kendi kendisini yetistirmis 90k yonlu bir sanatci. Sozgelimi, Turkiye'de acilan Orhan M.
Anburnu Senaryo Yansmasi'na katilrms ve "Su Curudu" adh oyunuyla birinci gelmistir.
Siirinin bir cizgisinde de yergi/ taslama denemelerine girisir.
Liseyi bitirdikten soma dis ulkelerde gecimini arayan genclerden biridir Ibrahim
Cangar (dog. 1960). Kendi sanat gorti~tinti soyle aciklar: "Sanat sovenizme
emperyalizme

karsi olrnahdir,

insanm

insana

deger verdigi,

uretim

ve

ve tuketim

iliskilerinin dengelendigi enternasyonal bir dayamsma saglanmahdir. Dunya genelinde
ezilen simflann kul-turune sahip cikmah; insanhgi dil, din, irk aynmi ol-mayan bir yere
goturmelidir.

Kibns ozelinde ise umutsuzlugun

yerine umudu, teslimiyetin

yerine

kavgayi, entegrasyon ve asimilasyonun yerine tam bagimsizligi, uzlasma ve pastadan
pay koparma yerine, ezilen smiflann yanmda yer almayi ve onlann kulturune sahip
cikmayi koymahdir.

11

Bu genellemenin Kibns gercegine ne 619-Ude uyup uymadigi soz goturur; ama,
gecmis kusaklann ihmali yuzunden gene sanatcilarm donammsiz kaldiklan,

eksikli

yetistikleri soz gottirmez.
Siir konusuna gelince: Siir, her seyden once 'siir' olmahdir; diyecek ve usta bir
sairimizden su ahntiyi yapmakla yetinecegiz:

11
•••

Siir hem siir olmah, hem de okunmah,

okunabilrneli. Y eni arastirmalar yap-mayahm demek istemiyorum. Siir asil bu gozu pek
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arastmcilarla gelisir. Ne var ki sonunda tilkinin donup dolasip gidecegi yer yine kurkcu
dukkam; diyecegim, halkm begenisi olmali."
l 980'li yillarda adi duyulmaya baslayan Umit Inatci ( dog. 1960) kendi gozuyle
siirlerini soyle degerlendirmektedir:
duyarlihkla

yazdigim

sembolizmden

ilk

"Entel yonden yeterince yetismemis bir sanatsal

siirlerim;

son

yazdiklanmla

yorgun,

figuratif

bir

kurtularak gercekustu bir boyuta ulastilar. Bu boyut, nesnel gercegin

ozune aykm zorlamalarla us-disi bir mekana donustu. Bu mekan zamandan yoksundur;
ve hicbir carenin kurtaramayacagi oldu-bittilerin yeridir.
1991-93
Dusurne'tde

yillannda

yazrms

ise simr tammayan

oldugu

siirlerini

asm cikislar

bilincine

sinen toresel, pseudo kulturel

istedim...

Mantikustu

yapar.

topladigi

6mekleyelim:

ve pseudo-moral

'kendini bulma' arayismin

"Uc; Govdeni

degerlerin

Kon

" ... Toplumun
icine etmek

kuyusunu kazan duyarsizligm

bir

terbiyeye donustugu zamamrruzda, sozde 'gercekci' veya 'romantik' bir anlatim dilinin
ne kadar gulunc oldugunu farketmek zor degil.;" (Otesoz, 7. s.)
1974 sonrasi

olusan uygun

ortamda

Kibns

trajiginden

yola cikarak

bas

sayiklamalan icinde siir dokturmege cahsanlardan biri de dis hekimi Tamer Oncul'dur
( dog.1960). ilk siir kitapcigi Gunleri Kayip Bir Cocuk Guncesi'ni 1987'de yayirnlar;
ikinci kitapcigi Siirdir Dunya'da (1992) yeni arayislara, fantezilere, ironilere yonelir;
1996'da basilan i Hora -Seher- da ise Lefkosa'run huzunle kansik nostaljisini

dile

getirmeye cahsir.
Aysen Dagli ( dog. 1962) kucuk yasta basladigi siirin pesini insaat muhendisi
olduktan sonra da birakmamis; iki siir kitabmm yarasira cocuk siirleri ve masallan da
yayimlarmstir. Dagh, 'etkilemek ve etkilenmek' olarak ozetledigi yasamsal dengenin iki
ucuna cocugu ve sanati yerlestirdigini

soyler. Y asarru, bir anlamda, 'bore odemek'

olarak algiladigi icin de bu dunyadan aldiklanm yazm araciligryla yine yasama karmak
I

cabasmdadir.
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Oktay Rifat 1973, Memet Fuat, Cagdas Tiirk Siir! Antolojisi, Adam Yaymlan, 8. basim.Nisan

1994,s.37.

37

8£

nputrejsaq mu,966 l (UI!Z!8. uuiu A ng) 1m'§16duiq JES uu1u 1;;,m;;,i !A!Jps;;,p 1usum1doi
:Jgun1oa

oz

(J!l(Bl) l;;)Ull(;;)W UUAUUD[UJlq ;;,p1Bl( 1'§1pusu,( npurstp µn,( ;;)JDS .l!q )[lHlA

!J!!S 1'§1pu1suq npurrajuos UUULOt,61 :(oS6 l ·'§op) Jgun1oa (J!l(Bl) l;;)Ull(;;)W
:)[np.1Q13 un13in 1lum1u ummusdn)[

unurnjoq

nq uup6iuuus

!)[Bpl'§USU snuqnq

6;;,13 !U!'§!ESP[ nonuos rn1suJ'§n tmzr] -

'U;;).l;;)lSQ13 ,(oq
;;,pu!J;;,n13.1;;,p;;;,i;;,zu13 unnsnruos t,l6 I )[BJUB d1lumu1m1lul !U!Jgl)[!llgJD nputstp rza

)[;;,d-

££"JDPDUDJD U!Ul!PUQA nq 1qBl!)[ (9860 p;;,1)[!1PZQ ncr 1z'§v suql)J: "J!lS!UIPUQA
um'§qIJUUllllSUJU !Ul!Eq)[1Bl( UJUOS uupu,( t,86 0 uu1u1mna '§!:) UB1)[lpJU)[l6 USB1)[BµO
;;,p;;,nJu;;,J'§Q rznq ;;,A iuzo EUI'\;?)J: '( t,L6 I - rn1sm)[ABH) s1mu1m1iul u;;,)[A!S!Ju;;,J'§Q
;;,sn Bl(Bp !U!JgP!!S uui1suul uu1n<alnp !mm '1Mu1 uuw.x,. uuprn1ung]

·zp!nquin)[

op ( t,96 l ·'§op) !,)[!P:) UJUlSTIW ;;)A ( £96 l ·'§op) J;;)JD.A UllJABl gn (696 I ·'§op) E'aZUUD[lO)J:
6u;;,'aJD-O u;;,A:;;,u;;,p uu1um;;,i )[!lo.lg ;;,A noumjdoi ;;,pup;;,P!!S ;;,A (096 I ·'§op) nl,n1'§oz!u;;,a
g~!N uus11u6 ;;)A;;)UD[QP ;;)J;;)PZ!P lUUBl)[ll)[lillU:) tunnro SUAUS u;;,A:;;,mnq )[;;)Ull!q DPTI-l J!q
m,suq1)1: '(LS6l ·'§op) 1A:,1Mu1 UBlPA '(LS6l ·'§op) nl,mmg sung ;;,1A:!.1;;,pz!p u;;,un)[A:Q
;;)J;;)UD[!H UllZ'\;?N '(ZS6 I ·'§op) l,UB)[Q l;;)Ull(V uus11u6 g,(gmmJDA ;;)l)[!P!q !J!!S dl)[!ZDUI
'(l S6 I ·'§op) 1,)[BUIJ1;;,J!PG Jnl(UITI::) ucuczo ;;,J;;,P!!S uuimm '( IS6 I ·'§op) !A,!1V !)[;;,z

uulumdo)[ u;;,pJES opprq 1'§1pusul npmstp µnA: .rn111A: unzn :;;,u!s;;,'az!p Jgp!us 6u;;,o
"JlpJBA gp !J;;,pm;;,ugp '!J;;)TD)[AQ SlUlUB1UllABA ;;,pJ;;,E'aJgp ;;)A ;;,i;;,zu'a DPTI-l
U!J!BS UUAUSUA npjnqmnsj ;;,pJgEPUI!S . .l!U;;)lUI;;)TZQ'a !'§!PJ;;)A )[!P~UQ uuuu1um;;,i strnq ;;)A
)[SB ;;,pu!J;;,1;;,Z!Q "J!P;;,l)[gUD[;;,6 !lB)[)[!P ;;,1l!JgP!!S npmtos unzn 1p1ABl isoiord-xtrt] (t,96 I
·'§op) J;;)EJJ!Ul;;)PZQ gz!Bd nunzour qBA!q;;,p3: ;;)A !EG Z!E13Ul !S;;)l!SJ;;)A!UO. 1nquuisr

yayimlayarak
s

adnu

unutturmaktan

kurtardi.

Bu cizgideki

siirlerini

ogaltacagi anlasihyor.
Harid Fedai ( dog. 1930): Siir cizgisi ve arayislan

1940'11 yillann sonlanna

dayamr. Ancak bunlann pek azi dismda, yalmz toplumsal elestiri/taslama

nitelikli

siirlerini yerli basmda, Turkiye'de Ahmet Peykan takma-adiyla yayimlamakla yetindi;
mizah zincirine yeni halkalar ekledi; 1990'dan bu yana da sevda siirlerine agirhk
vermeye basladigi

gorulur. Olcu-uyagin

(vezin-kafiyenin)

ragmine dizelerinde

"ic

ahenk"e, imge yuklemelerine yeg tutar.
Yerli gazetelerin

sayfalanndaki

Tumba, Cingil Cmgil Toz, Allem Kallem

Mansura, Daglar Taslar Mehmedali Cagirsm, Esdeger, Dolar ... gibi taslamalar onundur.
Mahmut
arastirmalanyla

Islamoglu
tanman

taslamalan/yergileriyle

(dog.

lslamoglu
bilinmektedir.

1934)

Daha

90k

siirle de ugrasmakta
Bunlann

halk

bilim

konulanndaki

oldugu halde

bir bolumunu

daha

90k

'Islami' takma-adiyla

bildiri haline getirerek sunmustur. 2013 yihnda "Pamuk Cicegi" adiyla siirlerinin bir
kismi kitap olarak yayimladi.
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II BOLUM

2.1.ROMAN
Genellikle insanlann

seruvenlerini,

ic dunyalanni,

toplumsal bir olay ya da

olguyu, insan iliskilerini ve degi~ik insanlik durumlanru yansitmayi amaclayan duzyazi
turiine "roman" denir.
"Roman" terimi, Roma lmparatorlugu

icindeki halklann kullandigi bozulmus

Latinceye verilen addir. Bu bozuk Latince ile yazilan ilk destan ve halk oyklilerine
roman denmistir. Bu terim, sonradan belli bir turun adi olmustur.
Uzun anlatima dayali edebiyat turlerinden biri olan roman; olaylan yer, zaman
ve sahis kadrosu butunlugu ve uyumu icinde anlanr.
Okuyucuyu

cekebilecek

nitelikte

merak unsurlan

icerir.

Sosyal

yasamda

kisilerin veya ailelerin baslanndan gccen ya da ge9me olasihgi bulunan olaylan yer ve

zaman gostererek aktanr.
Birbiriyle baglantili olaylan temel bir dustmce etrafmda birlestirerek yansitir.
Roman, hem bir gercekligin hem de dus gucuntm urunudur.
Y azar, anlattigi olayi, kisileri gercekten olsa da bunlan yeniden yaratarak verir.
Bu bakimdan roman gercek yasamla tam olarak ortli~mez. Roman, yasamin yeniden

uretimi ya da yaratirmdir.
Romanda aslmda romancmm hayal gucu, sanatci kisiligi, gorgu ve bilgisiyle,
zengin duygu ve dtistmcesiyle yaratilan bir yasam ortami anlatihr.
,

Romanm gectigi sosyal cevre icerisinde dine, felsefeye, ahlaka siyasete yer
verilir. Rornanci, okuyucuyu etkilemek okuyucunun ruhunda bir yanki uyandirrnak
amacmdadll'.
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Romanlar

ucuncu kisi agziyla, roman kisilerinden

birinin ya da birkacmm

yazdigi am biciminde veya roman kisilerinin birbirlerine gonderdikleri

mektuplarla

olmak uzere ti<; degisik sekilde yazihr.

Romanm Ogeleri
Roman dart temel ageden olusur. Romamn kurgusunu olusturan dart temel
unsur "yer,

zaman,

olaylar

zinciri

ve

sahis

kadrosudur.

Bazi

romanlarda

bunlara "fikir" unsuru da eklenir.
a- Kisi (Kahramanlar)
Romanlarm ccgunda genis bir sahis kadrosu vardir. Romanda baskarakter ve
yardimci karakterler bulunur. Romanda sahislar ayrmtih olarak tanitihr. Roman
kahramamnm yasarru, genis bir zaman cercevesi icinde bastan sona anlatihr. Roman
kisileri "tip" ve=karakter'' olarak karsuruza cikar,

a.1 Tip
Belli bir smifi ya da belli bir insan egilimini temsil eden kisidir, Tip evrenseldir,
genel ozelliklere sahiptir. Tipler "sevecen tip, almgan tip, kiskanc tip, sosyal tip" gibi,
bireysel olmaktan 90k; baskalannda da bulunan ortak ozellikler tasiyan ve bu ozellikleri
en belirgin sekilde temsil eden sahis veya sahis grubudur.

a.2 Karakter
• Romanda olumlu, olumsuz yonleri ile verilen, belirli bir tip ozelligi gostermeyen
kisilerdir. Karakter, kendine ozgudur. Karakterler genel temsil ozelligi gostermez.
Karakterler, birden fazla ozelligi belirlenmis tipik olan birkac ozelligi ile insanm ic
catismalan ve cikmazlanm verme gorevini yuklenmis roman saluslandir. Karakterler
90k yonltl olup, degiskenlige sahip kisiler olduklan icin bunlara "yuvarlak roman
kisisi" de denmektedir.
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b- Olay:
Romanlar, temel bir olay etrafinda gelisen ve ic ice gecmis 90k sayida olaydan
olusur. Romanda

anlatilan olaylar hayattan

almabilecegi

gibi, tarihten, arnlardan,

okunan kitaplardan ve masallardan da alinabilir. Onemli olan, konunun gercege uygun
olmasidir. Romanda olaylar her yonuyle aynntih olarak islenir. Her olay bir nedene
baglamr. Boylece okuyucu, romanm icine cekilir.

c- Cevre (Yer):
Romanlardaki

kisilerin yasadigi, olaylann gectigi yerdir cevre, Insanlar gibi,

roman kisileri de belli bir cevrede yasar. Bu cevre, okuyucuya betimleme

yoluyla

anlanhr. Romanda olaylann gectigi ve kisilerin yasadigi yerler, cevre ve diger mekanlar
cok aynntih sekilde verilir.

d- Zaman
Romanlarda

zaman kavrami belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman

diliminde yasamr. Romanlarda fiiller genellikle "-dili gecmis zaman" kipinde kullamhr.
Klasik romanda zaman "gecmis, simdiki ve gelecek zaman" olmak uzere uc dilimde
verilir. Cagdas romanda bu anlayis etkin degildir. insamn hatirlama yeteneginden
yararlamlarak

zamanlar arasi gecis yapihr. i9 ice degisik zaman dilimlerinden

soz

edilebilir. Birkac zaman bir arada kullamlabilir. Suur akisi teknigiyle geriye donusler
veya ileriye gidisler olabi1ir.

e- Fikir

Cogu romamn fikirsel bir yonu de vardir. Romandaki olaylann, durumlann ve
davramslann
sonuclan

nedenleri

uzerinde

arastinhr;

durulursa

kisilerin psikolojik tahli11eri yapilir ve olaylann

romamn

ana

belirlenebilir.
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dusuncesi

ve

yardunci

dusunceleri

Roman Tiirleri

Romanlar bagh olduklan edebi akimlara ve konulanna gore simflanabilir.

1. Akimlarma Gore Romanlar
Edebiyat akimlanna gore romanlar "romantik, realist (gercekci), naturalist
(dogalci), estetik, izlenimci, disavurumcu, toplumcu, yeni roman" olarak siralanabilir.
a) Klasik Roman: Bu akimda roman tUrU 90k az gelismistir. M. de La Fayette'in
Princesse de Cleves adh romam, klasik romamn onemli bir ornegidir.
b) Romantik Roman: Klasik akima tepki olarak dcgan Romantizm, olaylann duygusal
acidan yans1tilmasma onem verir ve kuralcihgi reddeder. Victor Hugo'nun Sefiller'i,
Namik Kemal'in Intibah'i bu akima uygun orneklerdir.
c) Realist Roman: Olaylan,

insanlan

ve toplumlan

gercekci acidan yansitan

romanlardir. Stendhal'in K1z1l ile Karasi Tolstoy'un Savas ve Bans'i, Halit Ziya'nm Mai
ve Siyah'i realist akmun etkisindedir.
9) Naturalist Roman: Olaylan ve kisileri bir bilim adami gozuyle inceleyen naturalist
romancilar ger9ek9iligi ileri boyutlara goturmuslerdir. Emile Zola'nm Meyhane'si,
Alphonse Daudet'in Jack'i naturalist roman ornekleridir.

2. Konularma Gore Romanlar
Konulanna gore romanlar ise "sosyal roman, tarihi roman, macera romam, tahlil
romani, duygusal roman, gotik roman, olusum romam, didaktik roman, koy rornam,
lirik roman, pastoral roman, otobiyografik roman, ask romam, bilimkurgu romam,
belgesel, roman" olarak isimlendirilebilir.
a- Sosyal Roman

43

Toplurnsal sorunlan isleyen romanlar bu gruba girer. Bu tur rornanlarda sosyal
olay ve olgulann (ihtilaller, smifsal kavgalar, irkcihk, koyden sehre goc, yoksulluk ... )
nedenleri uzerinde durulur.
Sosyal romanlar tore romanlan ve tezli romanlar olrnak uzere iki gruba aynlir.
ozgelimi Halide Edip Adivar'm "Sinekli Bakkal" rornam, tore rornamdir. Bu romanda,
ir donem

Turk toplumunun gelenek, gorenekleri uzerinde durulmustur. Tezli

romanlarda yazar, bir gorusu savunur ve bunun dogrulugunu kamtlamaya calisir.
Huseyin Rahmi'nin Naturalizm akmu dogrultusunda yazdigi "Ben Deli Miyim" adh
eseri bir tezli roman ornegi sayilabilir.
b- Tarihi roman
Bu tur romanlar, tarihin degisik donemindeki olaylan isler. Kahramanlar gercek
veya dussel olabilir. Ancak anlatilanlar tarih gerceklerine cogu kez uygundur. Tarihsel
roman, Romantizmin bir urunudur. Dunya edebiyatmda bu turun ilk ornegini Ingiliz
yazar Walter Scott vermistir. Turk edebiyatmda ise tarihi romanm ilk denemesi Ahmet
Mithat'm "Yeniceriler" adh romam sayilabilir. Banh anlamda ilk tarihsel romarnz,
Nanuk Kemal'in "Cezmi"'sidir.
c- Macera (Seriiven) Romani
Gunluk yasamda her zaman rastlanmayan, sasiruci, degisik ve esrarh olaylan
konu edilen romanlardir. Bu tur romanlarda olaylar, okuyucuyu sasirtacak ve
heyecanlandiracak bicimde gelisir. Kahramanlar cok hareketli, kurnaz, cesur ve
kuvvetlidir, Macera romanlannda olaylarm gectigi cevre de sik sik degisir.
Macera romanlanna su ornekler verilebilir:
Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
Iki Sene Mektep Tatili (Jules Verne)
Define Adasi (Stevenson)
Kim (Rudyard Kipling)
Hasan Mellah (A. Mithat Efendi)
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Polisiye
dusunulebilir.
yazar

A

ornektir.

romanlar
Polisiye

ve

egzotik

romanlarda

romanlar

hirsizhk,

da

macera

soygun ve cinayet

Christie'nin Nil'de Olum, Sark Ekspresinde

romanlan

kapsammda

olaylan islenir.

Ingiliz

Cinayet gibi eserleri bu ture

Egzotik romanlarda ise A vrupa'ya uzak lilkelerin manzaralanm, oralarda

yasayanlann tore ve geleneklerini anlatmak esastir. Piyer Loti'nin Izlanda Balikcisi adh
romarn, egzotik bir roman ornegidir,

d- Psikolojik (tahlil-cozumleme) Roman
Bu tur romanlara "tahlil romam" da denir. Psikolojik
kahramanlannm ruh cozumlerueleri

ro-manlarda

roman

yapihr; onlann insanlara, olaylara ve topluma

bakisi yansitilir.
Psikolojik

roman turiinun ilk ornegi M. de la Fayette'in

La Princesse

de

Cleves adh eseridir.
Turk edebiyatmda bu turun ilk ornegi ise Mehmet Rauf'un Eylul adli romamdir.

2.2. DUNYA EDEBiYATINDA ROMAN

Roman Avrupa'da sozlu edebiyattaki destan turunun gecirdigi evrirnlesmenin bir
urunu olarak ortaya cikrmstir.
Roman

turunun

(Rable) vermistir.Bugunku
sonra Givoanni

ilk

orneklerini

romam

15.

hatirlatan

Boccacio (Covanni

yuzyilda

ilk eser
Bokasyo)

Fransiz

yazar Rabelais

16. yuzyilda

Ronesans'tan

tarafmdan

yazilmis

olan "Dekameron"dur.
Miguel de Cervantesin Don Kisot'u 16. yuzyilin sonlanna dogru yazilrmstrr ve
eser, roman turunun ilk basanh ornegi kabul edilir.
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17. yuzyilda
Fayettetir.

Bu

Cruze (Robinson

Klasik akim icinde ortaya cikan tek romanci

yuzyilda

Ingilterede

Kruzo)"yu,

Jonathan

Daniel
Swift

Defoe

ise Madame

(Danyel

(Carutm

De La

Defo) "Robenson

Svift) "Guliverin

Gezileri"ni

yazrmstir.
Bu turun yetkin omekleri
tur olarak

karakteristik

ise 19. yuzyilda

ozelliklerini

Romantizm

verilmeye

baslanrmstir.

ve Realizm

akimlan

Roman,
sayesinde

bir
19.

yuzyilda kazannnstir.
20. yuzyildaki

sosyal ve teknolojik

gelismeler

romana da

romancilan arasmda Amerikan edebiyatmdanJohn
Hemingway (Emes

Emigvey);

Alman

yansumstir. Bu donem

Steinbeck (Con Sitenbek) Ernest

edebiyatmdan Thomas

Man), Erich Maria Remargue (Erik Marya Romark);

Fransiz

Mann (Tomas

edebiyatindan Andre

Mourois (Andre Moruva), Jaun Paul Sartre (Jan Pol Sartir), Albert

Camus (Albert

Kamu) sayilabilir.

2.3.TURK EDEBiYATINDA ROMAN
Tanzimat'a kadar

Turk

toplumunda

romanm

yerini

destanlar,

efsaneler,

mesneviler ve halk hikayeleriyle masallar tutmustur.
Turk edebiyati

bugunku

anlamda

romanla

Fransizcadan

yapilan

ceviriler

sayesinde tamsnustir. Ttirk edebiyatma roman Tanzimat'la girmistir.
ilk yerli roman denemesi Semsettin Sami'nin "Taa~uk-1 Talat ve Fitnat" ( 1872)

adh eseridir.
Edebiyatnmzda

ilk roman cevirisini ise Yusuf Kamil Pasa, Fransiz yazar

Fenelon'dan "Telemak" adiyla yaprmstir (1859).
ilk edebi roman Namik Kemal'in "Intibah" adh eseridir. Yine ilk tarihi roman
Narnik Kemal tarafmdan yazilan "Cezmi'dir.
ilk koy romam Nabizade Nazim'm "Karabibik" adh romamdrr.
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ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un "Eylul" adh romamdn'. Bu alanda en
basanh urunu Peyami Safa "Dokuzuncu Hariciye Kogusu" adh eseriyle vemistir,
Batili

anlamda

modern

Turk

romammn

kurucusu

ise Halit

Ziya

Usakligil sayihr.
Turk romam, teknik acidan Servet-i Funun doneminde gu9lerrmi$, Cumhuriyet
donerninde iyice geli$mi$tir.
ilk kadin romancinuz Fatma Aliye Harnm'dir.

2.4. KIBRIS TURK EDEBiYATl'NDA ROMAN

Roman turu, Krbns Turk Edebiyati'na;
Yonetimi'nin

19.yy sonlarmda, ingiliz

ilk yillarmda girdi. Kibns Turk Edebiyatmdaki

Somurge

ilk roman, Kaytazzade

Mehmet Nazrm'rn yazdigi "Yadigar-i Muhabbet"tir. 1893'te Lefkosa'da yayimlandi.
Kibns Turk Edebiyatmm bu ilk romam, istanbul' da yaytmlanan ilk romandan 31
yil sonra ortaya cikrrustir. Bu roman Yusuf Kamil Pasa'rnn Fenelon'dan

Turkce'ye

cevirdigi "Tercume-i Telamak"tlr. Yazan Turk olan ilk romanise, Semsettin Sami'nin
"Taa$$Uk-1 Talat ve Fitnat (Talat ile Fitnat'm
yayrmlandi.

A$k1" adiyla 1872'de

Yadigar-1 Muhabbet, bu ilk Turk romamndan

istanbul'da

21 yi! sonra 1893'de

yayimlandi. Eserin konusu istanbul' da gecer.
Sair ve yazar Kaytazzade Nazim'rn, bitmemis "Leyla-i Visal (Kavusma Gecesi)"
adh baska bir romam daha vardir. Bu arada Kaytazzade Naznn'rn eserinden bir yil once
1892'de

Muzaffereddin

Galib'in

"Bir

Bakif'

adh

romam,

Zaman

gazetesinde

yayimlanmaya baslandi; ancak yanm kaldi.
1897'de de yine Zaman gazetesinde M. Sadreddin imzasi ile "Saika-i Sevda"
adh bir roman yay1mlanmaya basladi, ancak o da yanm kaldi.
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1936'ya kadar Kibns Turk Edebiyatr'nda

roman tun; gorulmez. Bu tarihte

Hikmet Afif Mapolarm "Kahraman Kaplan" adh romam tefrika olarak yayimlanir.
Modern roman formunda kitap olarak yayimlanan ilk roman da Mapolar'rndir. 1944'te
Kasirga adiyla yayimlandi, Hikmet Afif Mapolar, roman yazmayi surdurur; 4 romam
kitap olarak, 10' dan cok romam gazetelerde tefrika olarak Kibns Turk Edebiyati 'na
kazandmr. Daha sonraki yillarda da degisik yazarlann romanlan yayimlandi. Ancak bu
yazarlar genelde bir, bazen iki roman yazdilar, Ikiden cok roman yazip da romanci
sayabilecek yazarlar; Ozker Yasmf4 roman), ismail Bozkurt (4 roman), Ozden Selenge
( 4 roman), Bekir Kara ( 4 romanjdir. Tijen Zeybek , Tufan Erhurman ve Ejdan sadrazam
gene kusak romancilan olarak son yillarda one cikan adlandir.
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III. BOLUM BEKiR KARA'NIN ROMANLARI

1.1.BELLEKTEKi

Konu:

Roman

iZLER

1974 Bans

harekati

sonrasi

Turk'unun yasadigi

Kibns

olaylan

anlatmaktadir.
Roman ozeti :
Rornan'm kahrarnam Seyit Selim Hanife'nin

ogludur. Babasi Selim 1964 te

koylerine saldiran Rumlar tarafmdan vurularak sehit edilmistir. Selim'in sehit oldugu
anda Hanife Seyit'i dogurmustur.
Hanife koy rnuhtar'm

kizidir. Babasi koy muhtarhgi yamnda on koyunun ve

mandirasmm yamnda odun komuru uretirdi, Oglu Murat Hoca ogretmendi aynca TMT
(Turk Mukavemet Teskilati) ilyesiydi. Hem koyunden hem de civar koylerinden

de

sorumlusuydu. Selim'i TMT e alan Murat Hoca olmustur.
Roman Bans Harekati sonrasi Guneyden gidip omorfo (Gilzelyurt)ya yerlesecek
olanlann otobus yolculugu ile baslamaktadir,
olmadigmdan dolayi Girne'den

Ornorfo Lefkosa arasmda duzgun yol

Omorfo'ya yolculugun yapildigi bu nedenle de yolun

baya uzadigmi okuyoruz. Seyit Selim yolculuk boyunca uyuyup uyaruyor ve uykuda
oldugu siralarda Giineydeki 1964 oncesi olaylan ruyasinda goruyor. Seyit ruyasmda
babasi Selim'in yerindedir annesi ise babaannesi yerin'edir. Seyit Selim'in rilyalanndan
1964 oncesi koydeki olaylan ve koyluleri tamyoruz.

Talat koyun kahvecisi

o da

Selim'in sevdigi saydigi birisi 1964 Selim'in yamnda sehit oldu. Topal Ay yash ve
,

Birisi diye bilinir. 1958 yillarda Ingiliz e asker oldu yaralandigi icin Ingiliz ona

dusuk

miktarda rnaas bagladi. Koyde herkesin yardimma kosan iyilik sever birisi

olmakla birlikte para konusunda cimri oldugunu dinliyoruz.
Durmusali, yash birisi oglu Liefkosa' da ikarnet etmektedir. Kendisi yash kansiyla
koyde birlikte koyde kalmaktadir. 2 danasim otlaga gotururken danalar sarhos Kenan'm
bagina dalar Sarhos Kenan odunla 2 ayhk olan danaya vurur ve oldurur Durmusali dayi

49

Kenan'a kizinca sarhos olan Kenan sopa ile Durmusali dayi dover buna 90k alman
Durmusali dayi kahvede Talat ile Selim e olayi anlatir ve aglar. Mahm satip Lefkosa'ya
oglunun yanma gidecegini soyler. Talat Selim ve Topal ali 90k kizarlar Sarhos Kenana
bir ders vermeleri gerektigini soylerler. Selim kendisinin Kenanla konu$acagm1 onlann
bir sey vaprnamstm ister. Bolgede olaylar klz1$maktadu. ingilizlere karsi olan Rumlar
bu defa Ti.irklere karsi yonelmislerdir
Herkes gelecek tehlikenin

boyutunu

Ufak tefek olaylar olaylar bas gostermi$tir.
bilmemektedir.

Rumlar Kibns'i Yunanistan'a

baglamak icin yillarca Kilise ile birlikte cahsmislar bu nedenle de EOKA orgi.iti.ini.i
kurmuslardir

Rumlar'rn

EOKA'y1

kurmasi

ve cahsmaya

baslamalan

sonucunda

azmhkta olan Ti.irkler can mal ve namuslanm korumak ve Rumlara direnebilmek icin
TMT (Ti.irk Mukavemet Teskilati) yi kurdular bu orgi.itler gizlilik prensibine uymak icin
disiplinli

ve siki agizh kisilerle

cahsmak

zorundaydi.

Yap1lacak ufak bir hata

ba~kalannm olumu olabilirdi. Bu nedenle de koylerde gi.ivenilir Mert cahskan kisiler
orgi.ite i.iye yapilirdi. IIyeler bayrak, tabanca ve Kur-an uzerine yemin ettirilerek goreve
basladilar. Emirler her zaman merkezden verilmekteydi. Aksi halde karmasa dogabilir
her kes kafasma gore hareket edebilirdi.
Seyit Selim 11 ya~lannda kucuk bir cocuk olmakla birlikte ergin bir kisilik
gostermektedir.

Seyit'i ri.iyalanndan Durmusali

dayiyi her yerde aradigi ancak hicbir

ize rastlamad1klanm ogreniyoruz.
Selim bir gun cift si.irerken akbabalann kendinden biraz otede dola~tiklanm
gorur. Akbabalar les yiyerek beslenmektedirler.

Selim merak eder ve baknur bir odunla

9ahhklarm ve topragin arasmi kanstmr degnegin ucunda bir kostekli saat takihr. Selim
saatin ayntsim durmusali dayida oldugunu ammsar. Durmusali dayryi oldUrenler onu
oraya gommuslerdir

Selim kostekli saati mendile sarar ve ati ile koye doner.

1964 oncesi araba sayisi 90k azdi. Bazi koylerde bir tane bazi koylerde hie
bulunmazdi. Binek araci olarak esek, kisrak ve at kullaruhrdi.
Durmu~ali daymm kaybolmasiyla

Sarhos Kenan' dan ~Uphelenilirdi hatta

Sarhos Kenan 2 ay hapse atildi. Sarhos si.irekli olarak ben yapmad1m niye ben onu
oldureyi diyerek sucu kabul etmedi.
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Durmusali, Kenan tarafmdan dovulunce agnna gitmis yaslandigi ve kimsesi
olmadigi icin Lefkosa'ya oglunun yanma yerlesmek iki mahm satacaguu soylemis hatta
Rum tuccar Yorgo 'ya haber salrmsti.
At1 ile koyden meraya giden Selim bukum .icine yorgonun otobusu ile
yuzyuze gelip birbirlerine carpmamak icin yoldan cikarlar, Yorgo kafasim di.imene
vurur ve kendinden gecer Selim onu kendine getirir an ile otobusu cekerek yardimci
olur ve yorgodan durmusali ile gorusmeye geldigini ogrenir.
Murat Hoca birkac gun once Selim e durmusali dayiyi korkutmasi gerektigini
hie; kimsenin Rum a mal satmamasi gerektigini bu nedenle de tanmmamak icin maske
takip Durmusali'i korkutmasim soyledigini ammsar.
Yorgo durmusal
durrnusali'jnin

tarlalannm

ibulmadan

kendisinin

bulmasi

gerektigini

dusunur

ve

oldugu bolgeye gider. Yagmur oldugundan atmi ormana

baglar ve magaraya girer. Durmusali dayi bir sure sonra magaraya gelir selim yi.izi.i
maskeli olarak tabancanm dipcigi ile birkac kez korkutma amach Durmusali dayiya
vurur ve kimsenin Ruma mal satarnayacagmi satacak olanm ise vurulacagmi soyler. Bu
olaydan bir ay kadar sonra da Durmusali dayi oldurulur.
Selim durmusali dayiyi korkutup magaradan kacarken yasli adama vurdugu
icin cok pismanhk duyar. Y agmur yagmaktadir.ruh
hissetmemektedir.

hali kotu olan Selim kendini iyi

Atm ayagi kaydigindan kendini vadinin icinde asagilara duserken

gorur. Ailesinin anlatigi cancalozlan gorur elinde break camm almaya gelmistir. Ancak
Selim yemin verdigini
olmeyecegini

daha toplumun

icin yapacaklan

oldugunu bunun

icin de

soyler. Seyit selim korkulu riiyalar gorurken kan ter icinde kaldigi

zamanlarda annesi tarafmdan uyandinhr.

Hanife gecmise dalarak Selim'i dusundugu

vakitlerden de Selimle nasil tamstiguu nasil evlendigini ogreniyoruz.
Hanife 16 yaslannda koyun guzel kizlanndandir.
babasi

tarafmdan

doktora

goturuldugu

gi.inlerde Hanife

Annesi hasta oldugundan
koyunlara

bakmaktadir.

Babasmm yoklugunda hayvanlan otlatmaya cikan Henife selim'in cift surdugunu gorur
hayvanlan Durmusali daymm bagina salarken Hanife nadas edilmis topraga basmca
ayagi burkulur ve duser. Dusunce dizini cok kotu carpan Henife'nin dizinden akan kan
kolay kolay

durmaz. Selim yardim icin kosar ancak Hanife ayaga kalkamaz. Tarlada
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, olmadigi icin kam durdurmak ve yaranm mikrop kapmamasi icin bir sey yapilmasi
gerekrnektedir. Bu nedenle Selim dagarcigmdan masrapasmi ahr uzaga gidip icini idran
ile doldurur ve Hanife'ye yaranm ustune dokmesi icin verir.
'Unutma' Bellekteki izler ikincide ise aym olaylar aktanlmakta ancak kucuk
egisiklikler ve eklemeler vardir. Orda idrar yerine tuz basilmaktadir. Hanife selim'i
begenmektedir. Ancak o yillarda koylerde insanlar tutucu ve dedikoducu oldugundan
kizlar belli bir yastan sonra 13 yaslanndan sonra erkek cocuklanyla pek gorti~mezlerdi.
Toplum kiz ve erkek cocuklann birlikte gezmesi ve oynamasim yadirgardi,
Hanife'nin dizinin sismesi ile Selim Hanifeyi an ile evine goturiu' kendisi tekrar geri
cloner ve Hanife'nin koyunlanm otlatir. Hanife Selim'e vurulmustur. Selim de Hanife
ye ...
Emine,selim'in

annesidir. Emine,Hanife'yi

begenmekte ve Hanifenin bir an

once gelini almasi icin baski yapmaktadir. Selim 10 yaslanndayken

babasi kalbinden

rahatsizlanarak olmustur. ilk okulu bittirdikten sonra evin gecimini Selim ustlenmistir.
Ekip biome islerini ve annesinin bakimmi ustlenen Selim ingilize asker yazihp traktor
alrnak amacmdadi. Topragi surmek icin hayvanlarla saban surmek zor oldugundan
traktoru olmasi halinde islerini daha hizh ve daha verimli yapacagiru bilrnektedir.
Ancak Murat Hoca onun ingilize asker olmasini istemez daha sonra kendisi selim'e
yardim ederek traktor alrnasma katki koyar. Hanife ve Selim evlenirler. Hanife orak
zamam demet baglarken mide bulantilan

olur ve hamile oldugunu kaymvalidesine

soyler. Kaymvalidesi torununu dort gozle beklernektedir. Rum ceteciler ve Rum polisi
yine rahat durmazlar. Turkler hep korku icindedirler koyun uzagina gidemernektedirler.
Tek basma tarla ekmeye davar otlatmaya

gitmemeye

karar verirler.

Hern uzaga

gidilrneyecek hem de yalmz hareket edilmeyecek.
Kurallan

koyan

Selim'in

yine bu kurallan

kendinin

bozdugunu

seyit2in

ruyalanndan ogreniyoruz.
Birinci kitapta Seyit Selim diye onumuze cikan Seyit ikinci kitapta seyit olarak
cikiyor. Selim koyun disinda kalan Tahir'i koye donmesi icin ikna etmek amaci ile son
kez yanma gidiyor. De; kizi ile dagda kalan Tahir Rum cetecilerin ve EOKAcilann
kendilerine bir sey yapmayacagina inanarak koye donmeyecegini soylerken kizi Nezihe
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.
korku ve endise ile onlan izliyor. Nezihe selim2e vurgundur ancak Selim'in Hanife ile
oldugunu biliyor. Selim son kez Tahir'i ikna etmek icin daga 91km1$1H. 21arahkta (
1963)

Lefkosa'da

olaylar

baslarmstir.

Artik

Turklerin

daha

dikkatli

olmalan

gerekmektedir.
Kurulan Kibns Cumhuriyetinin

omru cok kisa surmustur.

Cumhuriyet 21 Arahk 1963 te Rumlann Tahta Kaleye 'Lefkosa'da'

1960 da kurulan
saldirmalan ile son

bulmustur.
Rum ordusunun elinde son model silah ve toplar varken Turklerin elinde yetersiz
silah ve mermilerle
Rumlann

koye

kendilerini
saldirmasi

olmuslardir.Koyluler

savunmalan
sonucu

kendi imkanlan

kolay olmayacakti.

Kahveci

Talat,

15 Subat 1964 'te

Selim,

Tahir

sehit

ile herkes farkh yerlere goc etmeye mecbur

kalrmstir. Hanife degum yapar yapmaz yatagmdan cikip goc yollarma dusmustur.
Hanife'nin

ogluna aktardiklanndan

Topal Ali'nin

destek ve yardmu

ile koyden

kacabildiklerini Ebe Hayriye Nene'nin goc yolunda kayboldugunu ogreniyoruz.
Koylerinden

20 mil uzakta

Malya

koyunde

bayilmasi sonucu Malya koylulerinin Hanifen'nin

goc ettiklerini

Hanife'nin

yeni degum yapngim bu nedenle

gocmenlerle ilgilenen Salih Beyin onlan kendi evine goturdugunu ogreniyoruz bes alti
gun malya koyunde kaldiktan soma Rumlar'm

Malya'ya

saldirmasiyla

ile yine goc

yoluna dusmusler ve Henife'nin kaymvalidesinin tamdiklan oldugunda Evdime gittiler.
Daha soma Topal Ali de Evdime geldiginde Selim'in sehit oldugunu ogrendiler Emine
oglunun sehit olmasmdan soma eek fazla yasamadi vefat etti. Hanife tum sevdiklerini
birbiri arkasma kaybedince
cahsmasi lazimdi.

D slerde

oglu ve agbeyinden

baskasi kalmadi.

Y asamasi

icin

cahsan ingiliz bir ailenin yanmda calismaya basladi. 197 4

Baris Harekati sonucu o lngiiz ailenin yardimi ile Dikeyle uzerinden Beyarmuduna
getirildikleri ordan da Lefkosa'ya geldiklerini ogreniyoruz.
Lefkosa'ya
yerlerinin

geldikten

soma Gocmen dairesi Hanife

Omorfo oldugunu bu nedenle Omorfo yolun'da

ve oglunun isken

Seyitten , Hanife ve Seyit'i

tammaya basliyoruz,
Hanife Omorfoya vannca iskan dairesinin yerini ogreniyor. Seyit girisken
bir cocuk oldugundan daire memurunun yardimiyla kendilerine A-99nolu ev veriliyor.
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Evin ici dagmik olmakla birlikte esyalan yeterlidir. Ev uc; yatak odali moden ve
guzeldir. Hanife ve Seyit Murat Hoca'mn gelmesiyle artik rahat ve ozgur korkusuzca
yasayacaklanna

inanmaktadirlar.

Ancak Murat Hocadan uzun sure haber almamaz.

Seyit her gun yeni gelen gocmenlerin yamna gider ancak dayismdan haber yoktur. Yine
gocmenlerin yanma gittigi bir gun yash bir amcayla ninenin 2 kucuk cocugun cok kotu
durumda olduklanm

gorur ve onlan kendi evine davet eder. Salih dede pek istekli

olmamakla cok kotu durumda olan kizi ve 2 torunun biraz rahat etrnesini istediginden
teklifi kabul eder. Hanife misafirlerini eek iyi karsilar onlara kendi ailesi gibi muarnele
eder rahat etmeleri icin elinden geldigini yapmaya cahsir. 22 ternmuzda
koylerine

saldirdigmda

damatlan

sehit olmustur. Kizlan

Rumlar

sirin esini 2 cocugu da

babalanm kaybetmislerdir. Rurnlan elinde esir olrnaktansa ozgur bolgeye gecmek icin
dagdan yaya olarak yuruyerek gecmisler ustleri baslan perisan olmustur.
Sirin ve Hanife'nin kaderleri benzernektedir. Hanife Sirine aglama dovunme
ile hicbir sey olmayacagmi guclu olup cocuklanna iyi bakmasi gerektigini soyleyerek
ona destek olamaya cahsmaktadir.
Hanife'nin yakm komsusu da Yuzbasi Fahri beydir. Fahri Bey'in Hanife'ye
ilgisi vardir ve bu nedenle de ihtiyaclan oldugu zarnanlarda yanlannda bulunmaktadir.
Yuzbasi da yillar once cok sevdigi esini kaybetmistir.

Seyit Yuzbasmm

annesine

yaklasmasindan pek hosnut degildir. 0 babasmm yerine kimseyi koyamaz, davramslan
ile de bunu Yuzbasiya belli etmektedir. Bir gun iki polis kapiya gelir ve Hanife Selim
veya Hanife Omerin bu evde oturup oturmadigmi Seyit'e sorarlar. Hanife de yanlarma
geldiginde Murat Hocanm Lofkosa devlet hastanesinde yattigiru kendilerine telefonla
bildirildigini

soyleyince

Hanife bayginhk

gecirir. Polis memurun sokaga firlayip

amirlerine bilgi verip arnbulans cagirmak icin giderken Yuzbasmm jibiyle karsi karsiya
gelir. Polis Yuzbasina selam verir Yuzbasi kizar niye sokagm
ortasmda kosuyorsun diye sorunca da olayi anlatan Yuzbasi hastamn Hanife Hamm
oldugunu ogrenince polise hemen kos haber ver diyerek kendi de Hanife Hammm
yamna gider. Hanife hastaneye kaldinhr. Yuzbasi Seyit'i yanma alarak Lefkosa'ya
Murat Hocayi gormeye gider. Murat Hoca trafik kazasi gecirmis kotu yaralanmis ancak
hayati tehlikesi yoktu. Murat Hoca uzun bir sure hastanede yattiktan sonra taburcu olur
ancak kalca kemigi kmldigi icin tekerlekli sandalyeye bagimh olur. Turkiye'ye tedaviye
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gitmesi gerekir ancak Hanife Seyit'i kime birakacagma

soma Seyit'in ruyalannda

gecmisi gormesi annesinin yanma olmamasi onu etkileyecek dustmcesi ile abisinin
yanmda Turkiyeye gitmeyi goze alamaz. Yuzbasi Fahri bey bir gun Hanife'nin evine
gelir. Kapiyi Murat Hoca acar. Hanife ve oglu evde yokturlar Murat Hoca basindan
gecenleri

Fahri Beye anlatir. 0 da kendisinin

onu Ankara' da askeri hastaneye

gotlirebilecegini oranm sorumlusu albay nurinin akrabasi oldugunu anlatir ve birlikte
Ankaraya gitmeleri kararlastmhr.
Murat Hoca'nm Ankaradaki tedaviside 90k uzun surer. Yuzbasi Fahri Bey
Binbasi olmustur. Murat hocaya Hanifeyi begendigini ve evlenmek istedigini soyler
Murat Hoca uygun bulmakla bulmakla son sozun Hanife'ye ait oldugunu soyler. Seyit
Selim, Binbasiya karsi soguk davranislar sergiler. Seyit artik orta okula baslamisnr ve
arkadasi Hulyayi begenmektedir.

Hulya eski koylerinden Tahir ve Nezihanm kizidir.

Aileler tamsir ve birbirlerini bulduklan icin 90k sevinirler. Artik birbirleriyle sik sik
gorusurler,
Uzun bir tedavi surecinden soma Murat Hoca doner ayagi biraz asmaktadir.
Ancak bir sure soma tamamen iyi olacaktir. Ankarada tedavi gordugu sirada ve
begendigi
yapmaya

bir bayanla
baslayan

evlenmek

niyetindedir.

Gimede

ogretmen

olarak gorevini

Murat Hoca hafta sonlan

Hanifeyi

ziyarete gelmekte

birlikte

o lmaktadir.
Artik her sey yoluna girmistir. Binbasi Fahri Bey gorevini tamamlarrus ve
adaya donmernek uzere aynlrmstir.

Seyit okuluna devam etmekte ve ozgur olarak

yasamini surdurmektedir.
Binbasi bir gun aniden doner ve kapryi Seyit selim acar, Hanife ve seyit
saskindirlar ...
Bellekteki izler Kibns Turk Halkmm 1964 - 1974 yillan arasmda yasamis
oldugu olaylan anlatmaktadir. Kibns Turk Halkmm en az yuzde sekseni bu olayi ya
yasamis ya tanigi olmustur.
Guneyde kalan koylerinde insanlann hayvancilik ve ciftcilikle ugrastigim
basit bir koy yasami surduklerini goruyoruz. 1963 olaylannm baslamasi ile insanlann
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korku dolu yasamlannm tanigi oluyoruz. 21 aralik 1963 Lefkosa tahta kalede baslayan
olaylar artik diger yerlesim yerlerine sicnyor. 1964-Un 15 subatmda Seyit'in babasi sehit
olurken Seyit dunyaya geliyor. Gocler bashyor. Herkes daha guvenli olabilecegi yerlere
go9 ediyor. Bu gocler sirasmda tum mal varhklanm geride birakirken sevdiklerini de
go9 yollannda ve mucadelede kaybediyorlar. Butun olumsuzluklara ragmen Turkiye'ye
inancilan vardir. Gelip kendilerini Rum mezaliminden kurtaracaktir. lste 20 temmuz
197 4de bu bekleyis gerceklesecektir.
Ancak idarecilerin hatali ve yanhs tutumlan nedeni ile toplumsal sorunlann
yasanacagim o zaman fark etmek istemeyen yoneticiler, toplumun bozulmasma

goz

yumuslardir.

0 gunluk icin mucadele veren toplum hur ve ozgur yasamak icin camm
verirken geride kalanlarm bir kismi de nasil bir koltuk kapacagimn pesine dusmustur.
Adaletli bir mal dagihrmmn yapilmadigim, ganimet diyerek her kesin evinin acildigmi
goruyoruz.
Ana Kahramanlar:
Seyit Selim: Sehit Selim ve Hanife'

nin ogludur. Romandaki

butun olaylar

Seyit'in ruyalanndan yola cikilarak yazilrmstir.
Sehit Selim: Hanife'

nin kocasidir.Turk

Mukavemet

Teskilati

uyesidir.

Koylerin

sorumlusudur.
Hanife: Sehit Selimin kansidir. Seyit Selim'in annesidir. Koy muhtannm kizidir. Koyun
Guzel kizlanndandir.
Murat Hoca: Hanife' nin Abisidir. Ogretrnendir. Sehit Selim'in Yakm arkadasi ve
Selimi Turk Mukavemet

Teskilatina

alan kisidir,

Sehit Selim'in

kiz kardesinin

kocasidir.
Yan Karakterler:
Talat: Koy-Un kahvecisidir. Sehit Selimin sevdigi ve saydigi birisidir. Selim ile birlikte
Sehit olrnustur.
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Topal Ali : Yasli birisidir. 1958 yilmda Ingiliz askeri olmustur. Yaralandigi icin lngiliz
ona dusuk miktarda

maas baglamisnr. Koyde herkese yardima kosan iyilik sever biri

olmakla birlikte para konusunda cimri olduguda bilinir.
Durmusali:

Yash biridir. Oglu lefkosada ikamet etmektedir.Kendisi

yasli kansiyla

birlikte koyde kalmaktadir.
Mekan:
Mekan olarak go9 etmis olduklan Omorfo ve bellekte kalan eski koyleri
Bafm kucuk koyu, Malya ve Evdim koylerinden bahsedilmektedir
Zaman:
Bellekteki Izler birinci kitabi 1964-1974 yillan kapsarken Unutma Bellekteki
Izler ise 1964-204 yillanru anlatmaktadir. Ancak Unutma Bellekteki Izler birinci kitabm
aym olan olaylan islemekte ve uzerine ilaveler yaprmstir. Seyit Selim'in universite
yillan ikini kitap ta yer alrmsti. Koyluleri Deli Fatma oglu Izzet ve onlarm yasarms
olduklan Hulya'run evlenim aynlmasi yani 1974 sonrasi yine ikinci kitapta yer almistir.
Yorum:
Bellekteki

izler: Bir rnucadelenin

kazamhrken

nelere mal oldugunu,

insanlar

uzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini bizlere gosterrnektedir, Ozgur olmak icin bir
bedel gerekmektedir. Bu bedel insamn en sevdiklerinden aynlmasi kopmasi olsa bile
bunu odedigimiz zaman olur.
Y azarm Ana Dtlstincesi:
Kaybettikleriniz belleginizde yasamaktadir.
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1.2.UNUTMA BELLEKTEKi iZLER
Konu
Yazar bu romamnda guneyden kuzeye goc eden Hanife ve oglu Seyit'in oykusunu
ve cevrelerindeki olaylan anlatmaktadir.
Baf '111 koylerinden olan Hanife selim ile evlenmis ve bu evliliginden oglu Seyit
dunya'ya

gelmistir, Hanife oglunu dogurdugu

siralarda esi Selim'in

de koylerine

saldiran Rumlarla catistiklan sirada sehit olmustur. Seyit dogdugu anda baba Selim ise
sehit olrnustur. Koylerinden goy etmek zorunda kalrmslardir. Degum yapar yapmaz
Hanife kaymvalidesi Emin ebe Hayriye Topal Ali ve esi Elmaziye cahsmamn yogun
olarak slirdligli hava sartlannin eek kotu oldugu 15 subat 1964 de evlerinden kacarak
canlanm

ve namuslanm

kacmak icin yasadiklan

korumak amaci ile daha emniyetli olan Turk bolgelerine
olaylan Seyit'in ruyalanndan

ogreniyoruz.

Romanda

1964

yilma kadar yasananlann Seyit'in ruyalarmdan bize aksediyor.
Kibnsta yasanan olaylar Turkler ve Rumlar arasmdaki siyasi ve sosyal tum
olaylan Seyit ruyalanna giren Selim (Seyit'in babasi) Murat Boca (Seyit'in dayisi) ve
diger koyluleri yine Seyit'in ruyalanndan tamyoruz. Eserin kahramam Sehit Selim ve
Murat

Boca

riiyalanndan

arasmda

yasanan

sosyal ve siyasal

olaylar

10 yasmdaki

Seyit' in

bize ulasiyor. Dogdugu gun koyunden kopanlan Seyit ve annesi diger

koyluleri ile birlikte 1974 harekatma kadar 3 kez yasadiklan yerlerden koyrnuslar goc
yollannda

yasadiklan

zorluklar ve sikmtilan kitapta okuyoruz. Seyit hie gormedigi

bilmedigi koylulerini ruyalanndan tamyor. Ancak ruyasmda anne dedigi kisi babaannesi
Eminedir

yani Seyit ruyalannda

babasmm

yasadigi olaylan

gordugu icin biz de

koyluleri tamyoruz. Kor Tahir koyun d1~111da coban liy kizi var Neziha ve iki kizi daha
Kor Tahir, Selim'in
yapmadigmdan

butun ikazlanna ragmen koye donmuyor Rumlara bir kotuluk

kendine de yapilmayacagina

inamyor ancak dost bildigi Eokaci Kor

Tahir'i vuruyor kizlan o telasla her biri bir yana kaciyor. Neziha yilar soma Hulya'nm
annesi olarak omorfoda (Guzelyurt) Hanife tarafmdan bulunuyor. Ancak Nezihe kiz
kardeslerinin
kaymvalidesini

akibetinin

ne oldugunu

ogreneruiyor.

de goc ettigi koylerde kaybediyor.
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Hanife

babasmi

annesini

ve

Onun tek dayanagi cglu seyit

ogretmen olan kardesi Murat Hoca ancak Murat Hoca hem TMT (Turk Mukavemet
Teskilati) deki gorevi hem de 6gretmen olusu nedeni ile her zaman yanmda olamiyor.
Son goc etmis olduklan Erdim koyunde onceki kaymvalidesinin tarudiklanrun yanmda
kahyor, Daha soma kayinvalidesi de vefat eden Hanife oglu ile yalmz kahyor. Ustlerde
gorevli bir ingiliz ailenin yaninda cahsan Hanife 1974 bans harekati sonrasi yamnda
cahstrgr ingilizler tarafindan Lefkosa'ya Turk bolgesine getiriliyor.
Omorfo'ya

yerlesmesi uygun gorunen Hanife'nin

cglu ile Omorfo'ya

otobusle

gidisleri anlatihyor. 1974 yilmda Omorfo2ya gitmek icin Girne yolunm kullamldigi bu
nedenle yolun 90k uzadigi anlatihyor. Omorfo (Guzelyurt ) ya yerlesen Hanife ve
Seyit'in anlatiklanndan

bolgeye gocmen olarak gelenlerin yasamis olduklan sikintilar

farkh bolge ve koylerden

insanlann

Guzelyurta

yerlestirilmesi

kimsenin

kimseyi

tammadigi bir ortamda insanlann yasadigi karmasa ve duzensizlikler sade ve anlasihr
bir dille okuyucuya aktanhyor.
Hanife ve Seyit'e sehit ailesi olduklan icin polis karakolunun arka sokaklarmda
A 95 nolu ev tahsis edilmistir. Komsulan Yuzbasi Fahri bey ve yine baska asker aileleri
oldugu anlatilmaktadir. Yuzbasi Fahri bey Hanifeye yakmhk duymakta ve onlara destek
olmaktadir. Evlerine giren hirsizlar her seylerini caldiklannda Yuzbasi Fahri bey askeri
depolardan hie kullamlmarms esyalan getirip eve yerlestirir. Ancak Seyit Yuzbasmm bu
yakmhgindan pek hosnut degildir, davranislan ile bunu Fahri beye hissetirir. Anacigmi
baska bir erkegin yanmda istemez. 0 onun tek dayanagidir. Dayismdan uzun sure haber
alamazlar. Olaylar ciktiginda dayisi Lefkosa'da olmasma ragmen Baf a gitmis bir daha
da haber almamistir.
Kibnstaki

liderler anlasarak guneyde kuzeye ve kuzeyde guneye mubadele

olanagi yaratiklannda

da Murat Hoca' dan ses cikmamistir. Okullar acihp yavas yavas

her sey yoluna girmeye basladigi siralarda Murat Hoca'nm
hastanesinde

yattigi haberi alimr. Murat Hoca Magusa'dan

yarah olarak Lefkosa
Lefkosa'ya

gelirken bir

trafik kazasi gecirir ve uzun bir sure hastanede yatmak zorunda kahr. Ancak Murat
Hoca taburcu oldugunda da yuruyemez ve tekerlekli sandalyeye bagli kahr. Yuzbasi
Fahri bey Ankara'ya gittiginde olayi arastmp nasil bir yol takip ederse Murat Hocayi
askeri hastaneye yatirabilecegini ogrenir ve Murat! kendisi Ankara'ya goturur. Murat
uzun sure Ankara'da tedavi gorur ve orda kalir. Dondugu zaman kiz kardesi Hanife'ye
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ogretmenlikten

emekli olup Ankara'ya

yerlesecegini

soyler ve Ankara'ya

yerlesir.

Hastanede tarudigi hemsireyle evlenen Murat Hocanm bir oglu olur ve admi 90k sevdigi
enistesi, arkadasi elimin adiru verir.
Murat her ne kadar Ankara 'ya yerlesmisse

de Kibnstaki

olaylara duyarhdir.

Yillarca TMTde yaptigi gorevler toplumu icin ugrasan Murat Hoca bazi seyleri iyi
ogretmediginin bunun gelecekte toplum acismdan zor olacagmi diisimiu'. Kendisi ile
birlikte mticadele edenler savas sonrasi koltuk kapma sevdasma dusmusler

onun

yasadigi

ugras

kaza

sonucunda

vermemislerdir.

Toplumsal

sakat

kalmasma

dayamsmanin

aldirmamislar

tedavisi

yok oldugunu,gemisini

icin

kurtaranm

kaptan

oldugunu goren Murat bunlara ilztilmekte ancak elinden bir sey gelmemektedir. Savas
sonrasi yasanan kargasa, yalakahklar

toplumu daha da bozacakti.1964-1974

yillan

arasmdaki ayru zamanda Kibnsh Turklerin yokluk yillanydi ancak dayarusmarun doruk
noktasiydi.
olaylan

Seyit'in

rilyalannda

tammadrgi kisileri gormesi (1964 oncesi olaylan)

annesine sormasi Hanifeyi tedirgin ettiginden oglunu Lefkosa'ya

doktora

goturur. Fiziksel olarak hicbir rahatsrzhgi olmayan Seyit'in bu ruyalardan psikolojik
olarak etkilenip basina bir sey gelmesinden korkmaktadir. Ancak doktor bir teshis
koyamaz ...
Seyit sakin akilh ve duygusal bir cocuk olmakla birlikte annesine baghligi ve onu
taniyanlann babasma benzedigi soylemeleri onu 90k etkilemekte ve sevindirmektedir.
eyit okumayi seven sakin saygih dogru bir karakter yapisina sahip bir cocuktur. Hanife
oglunun okulunda hademe

olarak calisrnaya bashyor.

Yuzbasi Fahri'nin

evlerine

gelmesi ile pencereden kacan Seyit hizla yolda kosarken bir arabamn oniine onune
cikiyor. Oridez dagmdan mi geldin deyince karsisindakine kim oldugunu soruyor. 0 da
Izzet deyince annesinin admm Fatma oldugunu soyluyor ve koylu olduklan ortaya
cikiyor. lzzet Seyit'ten 5 yas buy-Uk olup Deli Fatma'nm ogludur. Babasi engin derenin
sulanna kapihp kaybolmus annesi de bu olaydan sonra aklim yitirmistir. Deli gibi
dolasan ve hie kimsesi olmayan Fatma'nm kocasmm olumunden sonra bir oglu daha
olur. Butun koylu dedikodusunu

yapar hatta cocugun sarhos Kenan'dan

oldugunu

soylenir ancak Deli Fatma kimseye sir vermez. Selimde sorar ancak Selim'i

90k

sevmesine ragmen cocugun babasmm kim oldugunu soylemez. Selim ve annesi Emine
Fatma'nm

durumuna acidiklan

icin destek olurlar. Guzelyurt'ta
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bulusan Fatma ve

Hanife aym koyden

olmalan

buyumustur, Ali'yi Lefkosa'da
yasamaktadir.

nedeni ile sik sik gorusurler.

Fatma'nm

cocuklan

varlikh bir aileye evlathk vermis izzetle de beraber

Fatma hala guzel bir kadmdir. Esini kaybettigi yillarda akhru yitiren

Fatma yavas yavas kendini toparlarrustir. Oglu izzet 4. smiftan aynlrms deli dolu
olmakla birlikte agzr guzel laf yapan havah bir delikanlidir. Kadmlara duskunlugu
vardir.

Sevgisiz buyudugu

icin sevgiye ihtiyaci oldugunu

dusunmektedir.

Kemal

komuta'nm yanmda bahceci olarak cahsmaktadir.
Seyit bu arada yasli emekli Kadri Hocayi tanir. Kadri Hoca 90k yasli olmasma
ragmen 90k bilgili ve kulturlu birisidir. Seyit' e Kibnstaki

olaylan nasil basladrgim

nedenlerini anlatirken Seyit'in 1964'e kadar olan olaylan 90k iyi bildigini farkeder.
Hocadan 1964 sonrasim kendisini anlatmasim ister. Seyit okul arkadasma Hulya'ya
asiktir. Hulya da Seyit'e asiktir. Hulya Seyit'in annesi Hanife'nin

koylusu olan kor

Tahir'in kizi Nezihenin kizidir. Hulya ile Seyit birlikte ders cahsirlar. Kadir Hocaya
gidip odevlerini yaparlar. iki gene; birbirini begenmektedir ama bunu dile getirmezler.
Seyit msanliga hizmet verecek bir alanda egitim gormek istemektedir. Doktorlugu
dusunur ancak insanlan yonlendirmek ve lider olabilmek icin gazetecilik ve siyaset
bilimi

okumayi

tamamladiktan

dusunurken

sosyoloji

alamnda

kendini

buluyor.

Egitimini

soma geri donmuyor universitede egitim uyesi olmak icin master ve

doktora yaptipim goruyoruz. 2004 yilmda doktora tezi icin Guzelyurda gelen Seyit
Hulya ile evlenmek istedigini annesine citlatiyor. Ancak Hanife Hulyayi istemiyor.
Cunku Hulya evlenmis aynlrms bir de cocugu olmustur.
Hulya Hanife ile konusmak icin Seyitlerin evine geldiginde Hanifenin bu evliligi
istemedigini anlar ve evden aynlarak kendi evine gider hemen hazirlamp izmir'e geri
doner. Cocuguna (kizi) kaymvalidesi ve kaympederi bakrnaktadir.
Seyit birkac

gun Hulya' dan haber alamadigi

icin Hulyanm

evine gider.

Annesinden Hulyanm apar topar izmire dondugunu haber ahr. 2 gunlugune izmire
giden Seyit orda Hulyayi bulur ve Hulyaya evlenme teklifi eder. Tekrar adaya donerler.
Annan pilam ile Kibnsta referandum olacagindan dayi

Murat hoca Seyit'in Kibnsta

olmasnu ister. Dayi referandumun evet cikmasina karsidir. Baris adi altmda A vrupa
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Birligi ve Rumlann bir oyunu

oldugunu

evet cikmasiyla

da Turklere

bir sey

yapilmayacagma inanmaktadir.
24 ocak 2004 tarihinde yapilan referandum sonucu % 76 evet di yen Kuzey
Kibns Turk Curnhuriyeti Avrupa Birligine giremezken Rumlar %35de kaldilar.
lzzet dort sevgilisinden birisiyle evlenme karan aldi ve Hanife ablasmdan
yardim istedi. Hanife sevgililerinden

Serife'nin

sartsiz Izzeti seven kisi olduguna

inandigim bu nedenle Serife ile evlenmesinin dogru olacagim soyledi,
Izzet te Serife ile evlenme karan aldi. Murat Boca Ankara'ya donmeden once
Hanife, Ali, lzzet Serife ve Hulyarun da olmasmi istedigi bir veda yemeyi verdi. Ancak
Murat izzet'in kardesi Ali'nin kendi oglu oldugunu Ali'ye soyleyemeden kitap bitmis
oldu.
Bellekteki

izle bize

Ingilizlere karsi baslattiklan

1958 yilmda
mucadeleyi

eokanm

kurulusu

ile Rumlann

Kibn adasim Yunanistan'a

once

baglamak

icin

onlerine cikan engel gorduklerini yok etmeyi hedeflediklerini gosteriyor. Olaylar daha
sonra Kibnsm Turkleri yoneliyor.
otlatirken

vuruluyor.

olunabilecek

koylere

Koylere

Y ollanndan

saldmhyor.

goc ediliyor.

insanlar ahmyor ovalarda

Turk

Sehitler

koyleri

veriliyor.

bosaltihp
Y okluklar

daha
acilar

hayvan
guvenli
kayiplar

yasaniyor. Mucadeleci olan Kibns Turk Halki cikan catismalarda silah eksikligi ve
mermiye yetersizligi nedeniyle de kayiplar veriyor.
Rumalar Kibns Cumhuriyetin

sahibi olduklan

19111

herturlu muhimmata

ulasma imkanlan oldugundan sorun yasamadilar.
Ancak Kibnsh Turkler silah ve muhimmat yetersizligi nedeniyle hayli sorun
yasarmslardir.
Kibns sorunu 1957-1958 yillannda baslarmssa da esas sorunu 1878 yilmda
Osmanh Imparatorlugu tarafmdan Ingilize kiralandigi gun baslamistir.
Suanda ada ikiye bolunmus halde Kuzey ve Guney diye aynlmissa da henuz
bir bans saglanamamistir.
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Bellekteki
vermektedir.

izler

Gecmisi

her

unutmadan

Turk'un

1974

gelecege

umutla

oncesi

yasadiklanndan

bakmayi

ornek

ve umudun

bansi

dogurmasi bekleniyor.

Ana Kahramanlar:
Seyit Selim: Sehit Selim ve Hanife' nin ogludur. Romandaki butun olaylar Seyit'in
ruyalanndan yola cikilarak yazilrmstir.
Sehit

Selim: Hanife'

nin kocasidir.Turk

Mukavemet

Teskilati uyesidir.

Koylerin

soruml usudur.

Hanife: Sehit Selimin kansidir.

Seyit Selim'in

annesidir. Koy muhtannm

kizidir.

Koyun Guzel kizlanndandir.

Murat Hoca: Hanife' nin Abisidir. Ogrctmendir. Sehit Selim'in Yakm arkadasi ve
Selimi Turk Mukavemet

Teskilatina

alan kisidir.

Sehit Selim'in

kiz kardesinin

kocasidir.

Yan Karakterler:
Talat: Koyun kahvecisidir.

Sehit Selimin sevdigi ve saydigi birisidir. Selim ile

birlikte Sehit olmustur,

Topal Ali : Y ash birisidir. 195 8 yilmda Ingiliz askeri olmustur. Y aralandigi icin Ingiliz
ona dusuk miktarda

maas baglamistir. Koyde herkese yardima kosan iyilik sever biri

olmakla birlikte para konusunda cimri olduguda bilinir.
Durmusali: Y ash biridir. Oglu lefkosada ikamet etmektedir.Kendisi

yash kansiyla

birlikte koyde kalmaktadir.

Mekan:
Mekan olarak goc; etmis olduklan Omorfo ve bellekte kalan eski koyleri
Baf'm kucuk koyleri, Lekosa ve Ankara gecmektedir.
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1.3. KAVUNi
Roman Ozet:
Kibns'tn Ingiliz yonetiminde oldugu yillarda Turkler'in ve Rumalar'm bir arada
yasadigi Baf'm Mamonya koyunde yasiyan Huseyin Ahmet Kavuni, dayisirun asik
oldugu Rum kizirun tarnsma amach hazirladigi Paskalya gecesi yemegine katilrmsti.
Ancak Rum kizirun agabisi kardesinin bir muslumanla

evlenmesini istemedigi

icin

kavga cikarrms ve cikan kavgada Kavuni bir Rum'u bicaklayarak oldurmustt]. Olaym
ardmdan agabisi Mehmet Ahmet Kaymakam'i da yanma alarak polis karakoluna gitmis
ancak Paskalya gecesi oldugu icin sikayetleri dikkate almmamisti. Artik Kavuni'nin iki
secenegi kalrmstir. Ya koyde kahp agabisi Hasan Bulli gibi omur boyu hapse mahkum
olacakti

ya da kacip

gidecekti.

Kavuni

ikinci

secenegi

secerek kacar.

Agabisi

Kaymakam ise delifisek kucuk kardesinin baska bir hata yapmamasi icin

onunla

birlikte derenin karsi tarafmda bulunan Alehtorara'ya

gider. Burda agabileri Hasan

Bulli'nin hapse atilmasimn sebebi olan can dusmanlan Hayrettin'in cok yakin dostu ve
Alehtoro koytinun agasi Vasfi'nin yamna giderler.
Vasfi
yonlendirerek

Aga

oldukca

kurnaz

bir

adamdir.

Bulli

kardesleri

kacakciliga

onlan kendi amaclan dogrultusunda kullanmaya karar verir. Bu amac

icinde onlan gecimini kacakcilik ile saglayan.yillardir
Y ersovali HUsnU

daglarda yasarmm siirduren

ile tamstmr, HUsnU onlara daglarda yasamayi ve silah kullanmayi

ogretecekti. Bu sayade Vasfi , Bulli kardesleri HUsnU Uzerinden konrtol edecek ve kendi
islerinde kullanacakt1. Kaymakam Kavuni'ye gore daha olgundu ve yonetilmesi zordu.
Arna kavuni tam bir delifisekti. Bu yuzden Vasfi
Hasan': oldUrecekti. Kavuni
kasrtli cinayetinden

ilk isi Kavuni'ye verdi. Ayturnah

Vasfi'nin amacmm farkindaydi ama umursarmyordu.

sonra kotu olmustu

ilk

ama aslmda bu Kavuni icin sadece bir

baslangicti. Artik daha korkusuzdu ve Vasfi Agarun kontrolunden 91km1~t1. Siradaki
cinayeti agabisinin hapis yatmasmm sebebi olan Hayrettindi. Hie dusunmeden onuda
oldurdu, Ka9ak91 Yersovah HUsnU bile Kavuni'den cekiniyordu. Artik daglann sahibi
Kaymakam,

Kavuni ve Y ersovah HUsnU olmustu. Kimse dokunamiyordu

Daglarda gezilmedik yer,gidilmedik
ama bir turlu yakalayarmyordu.
artmis artik koylere baskm

koy hirakmamislardi.

onlara.

Polisler surekli peslerinde

Zaman gectikce kendilerine olan gUvenleri daha da
duzenleyip

kadin kacirmaya
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baslamislardi.

Daglarda

dolasmaktan yorulduklannda

ise evlere baskm yapip tehditler konakhyorlardi.

Iste bu

evlerden biri de Ciyas'ta yasiyan Rebiye'ye aitti.
Rebiye yalmz yasiyan, teni oldukca esmer olan gene; ve guzel bir kadmdi.

Kucuk

yasta anne babasim kaybetmis ve Tilha tarafmdan buyutulmustu. Rebiye kavuni'ye asik
oldugu icin evinde kalmasma izin veriyordu. Tilha ise bu durumdan haberdar olmus ve
evlathgmin

hata

yapmasmdan

korkuyordu.

Buyuk

ugraslar

sonucunda

evlatligi

Rebiye'yi evine gelen bu kacaklan polise teslim etmesi icin ikna etti.
iki yil daglarda kacak yasadiktan sonra bir gece

Rebiye'ye

askma karsihk

alamadigi Kavuni ve arkadaslanm tuzaga dusurerek polise ihbar etti. Cikan catismada
Kavuni oldu. Kaymakam ve Y ersovah Husnu ise idama makhum edilerek infaz edildi.

Konu
Kibns'rn lngiliz doneminde yasadigi yillarda yasanan kanunsuzluklar

ve daglarda

kacakcihk yaparak yasammi surudren insanlarm hayatlanm konu etmektedir.

Ana Diisiince
Ofkesini kontrol edemeyen bir insanm kendini ve ailesini surukledigi hatalar zinciridir.
Sahislar ve Olaylar

kavuni
Ofkeli,

delifisek

bir karaktere

sahiptir.

Yaptigi

hatalarm

farkma

vanp pisman

olmaktadir. Ancak inatci ve asi bir mizaca sahip olmasmdan dolayi asla geri adim
atmayan bir kisidir,

Kaymakam:
Uysal ,sakin ve duygusal bir karaktere sahip olmasma karsin dagda yasamak zorunda
kaldigi zor sartlar bakis acismi degistirmistir. Artik o da ofkesini gizlemeyen ve acima
duygusunu kaybeden biri haline gelmisti,

Y ersovah Hiisnii:
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Cinayet

islernekten

hoslanrnayan

ancak

mecbur

kaldigmda

gozunu

budaktan

sakmmayan biridir. Oldukca planh ve sezgileri guclu biridir.

Vasfi Aga:
Oldukca zengin bir koy agasidir. Kacakcihkla ilgilenen ve bundan nemalanan biridir.

Hayrettin:
Zengin.yardimscvcr ve capkin biridir.

Rabiye:
Teninin koyu esmer olusundan dolayi kendini begenmeyen ve cirkin oldugunu dustmen
bir kadmdi. Kavuniye asik olmustu. Kavunu'nin askma karsilik vermemesinin sebebinin
ise ten rengi oldugunu dusunuyor ve bu yuzden dolayi kendinden igreniyordu.

Tilha:
Rebiye'yi ana babasi oldtikten sonra yamna alarak biiytitmustu. Oldukca paragoz ve
kurnaz bir adamdi.

Zaman ve Mekan:
Bu roman K1bns'111 ingiliz yonetiminde oldugu yillarda gecmektedir.

Baf'm

Mamonya Koyu'nde yasiyan Kavuni'nin daga kacis hikayesi ve bu surecte yasadiklan
anlatilmaktadir.

Bu olaylar anlatihrken

Ayargi,melunda,istavrokonno,Alehtorora

ve

Aytuma gibi bir cok koy ismi gecmektedir.

Roman hakkmda yorumlar:
Bekir Kara 1945 yilmda Baf'm Bagnkara koyunde dunyaya gelir. ilk ,orta ve
lise ogreniminin
sonra

okullarda

ardmdan universitede
ogretmen

olarak

Sosyal Bilgiler bolumunden mezun olduktan

ise baslar.

Uzun yillar

ogretmenlik ve mudur

muavinligi yaptiktan sonra emekli olur.
Y azim yasamma

lise yillannda tiyatro ve kucuk

oyku denemeleriyle

Oykuleri cesitli dergi ve gaztelerde yaymlamr. Y ansmalarda
odulleri alir. Ardmdan romana da adim atar.
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baslar.

oyku.roman ve tiyarto

Yazann

ilk oykulerinin

yer aldigi

Sirlar Olurnsuzdur kitabi

1995 yilinda

yaymlamr. Bu kitabin ilk sayfasmda yazar, onsoz yerine :
" insanlar zaman

zaman kendi

kendilerini

sorgulamah

ve arkasmdan uzun uzun

dusiinmelidir." Diye yazrmsitir.
Bekir

Kara

bu

oyku

romanmdaki

dusunceyi

bir cok

kitabma

yansrtarak

sorgulmaya ve dusunmeye devam ederek ardi ardma romanlar yazmayi surdurmustur.
Bu romanlardan biri olan Kavuni ise 2001 yilmda yaymlannustir.
Bekir Kara , Katircilar

romanmda oldugu

yasanan olaylan anlatmistir. Fakat anlattigi

gibi yine kendi kasabasi olan Baf'ta
bu sefer bir savas degildir. 1887 yihnda

baslayan ve yine Katircilar gibi Kibns tarihine derin bir iz birakan bir olayi anlatmistir.
Bu roman bir kisinin yasarmm konu alrmstir.
Bu olay tarihe

Bulliler

vakasi olarak

gecmistir. Bu kisinin

adi ise

Hasan

Bulliler idi. Hasan Bulliler olayi 1887 yilmda baslayan ve 1896 yilmda sona eren
, iki buyiik olaydan olusmaktadir:
Birinci olay: 1887 yihnda isledigi bir suctan sonra daga cikan Hasan Ahmet Bulli
olayidir,

Bu olay, Hasan Bulli'nin

Ikinci

olay

ise

Ahmet Kavuni'nin

, 1894

Ahmet

Kavuni'nin

yilmda

Hasan

bir Rum'u bicaklayarak

ile birlikte daga cikmasiyla
agabiyisi

1888 yihnda hapsedilmesiyle
kucuk

kardesi,

Huseyin

oldurmesi uzerine, agabisi Ahrnet Bulli

baslarmsti. Bu olay 1896 Huseyin Ahrnet Kavuni

Bulli 'nin polisler tarafmdan

oldurulmesi

tutklanmasmm ardmdan

Bulli'nin

sonuclanrmstir.

ile

sonuclanrmsti.

tuzaga

dusurulmesi

Agabiyisi

ve

neticesinde

Ahrnet

Bulli

ise

idam edilerek infaz edildi.

Bekir Kara, Kavuni romam ile asirlardir dilden dile dolasarak efsane haline
·gelmi$ olan Bulli'ler
Diger

romanlannda

ogretmeni
cografi

olmasmm
sartlar

olayim

sade , akici ve etkiliyeyici

betimlemeler

oldugu

gibi

onun

yaranm

hakkmda

bu

romamnda da

goruyoruz. Bu sayede

da

bilgi

bulunarak,

vermektedir.
yaraticihga

bize

sosyal bilgiler

o doneme ait tarihi ve

Okuyucunun
hayal

gozunde donemi

canlandmci

betimlemelerde

bulunmustur.

Bu sayede kitap hem daha anlasihr bir hale burundu hem de akicihk
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ve

bir

anlatrmsur.

gucune

katkida

sagland1. Yazar aynca yazirn dilinde Kibns sivesini kullanrnaktan
hem

okuyucunun

hegenisini

kazanrmstir

hem

de bu

geri durmayarak

siveyi

merak

eden

okuyuculara bir kaynak sunmustut.

1.4.A~KLAR, ACILAR ,(;OCUKLAR ve TORUNLAR
Sevmek insana ozgu. Sevilmek de ...
Bir zamanlar sevmek de suctu, sevilmek de ...
Ahmet, vakisikh bir oglandi.
<:;evresindeki tum kizlar ona asikti ama o, gonlunu,
Dertli Salih'in K1z1 Ayse'ye kaptirmistt. Ayse de bilmeden
Ahmet'i gonlunun en guzel yerine oturtmus, bekliyordu.
Ne Ayse biliyordu sevildigini ne de Ahmet.
Bulu$mak, sevismek de yasakti bir zamanlar.
Duyulsa,ogrenilse sonu olumdu mutlaka. Ahmet her gccen gunun sonrasmda aski
ile yamp tutu$urken Ayse de ondan geri kalmiyordu. Asklan rliyalanna dustu. Alevlendi
ve rmknatrs olup birbirini cekti bep.bulustular bir gun cesme basmda ve olanlar ondan
sonra oldu. Yargisiz infaz edildi iki gene. Toplum yargisi, asktan ustun geldi. Ayse
Arap Ulkelerine suruldu gecenin birinde. Ahmet ise denli kendini yitirdi.
Roman,

Kibns

Turk

kizlann

Filistinli

Araplara

satllmasmdan

bahsedilmektedir.

Zamanmda K1bns'm koylerindc sevmek sevilmek de sue bulunurdu. 0 zamanlarda da
Kibns'a gelen Filistinliler'e kiz satrhrdi. K1z satilmasi birkac nedeni vardi, yoksulluktan
ya da kizm bir hatasi oldugu halde, cezalandumak icin kizlar Araplara sanhrdi. Bir gun
Ahmet ve Ayse ile cesme basmda bulu$urlar, iliskiye girerler ve topluma duyuluyor.
Ay$e'nin babasi Dertli Salih bunu duyunca kizmi cezalandumaya

karar verir. Ayse'yi

Filistinlilere verir, Ahmet ise ortada kalir artik koyde yasamak onon icin bir anlarm
kalmaz.
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Ana karakterler:
Ahmet: yakisikh biri, oldukca zeki ve okumayi seven biridir. Koyde sevilen biri.
Ayse : koyun guzel kizlanndandir.
Dilara: Ayse'riin torunudur. Gecmisteki olaylan doktora tez konusu olarak arastiran.
Mekan:
Kibns'rn koyleri, Lefkosa, Girne, Beyrut.

Roman

hakkmda

yorum:

roman

fazla

ayrinttlara

girmis

gibi gorunuyor.

Surukleyici bir romandu. Sadece bu romanda degil, saym Bekir Kara Hoca'nm tum
romanlannm

dikkatimi cektigi sey.romam okuyunca sadece roman degil Kibns Turk

Halki , kibns cografyasi ve Kibns toplumu hakkinda bilgi verici bir kitap okuduguma
mamyorum.
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1.5. KA TIRCILAR
Konu:
Camm hice sayarak para ugruna 2.dunya savasma katilan Kibnsli

Turklerin

verdigi yasam mucadelesi anlatilmaktadir.
Roman ozeti :
2.Dunya savasi doneminde, para yuzunden sevdigi kiza kavusamayan Ahmet
Dogan Pasa nm, para kazanmak ugruna Ingiliz askeri olmayi kabul edip once Pile
Askeri Kampma ardmdan da Yunanistan a gonderilen Kibns bir Turkun yasadiklan
anlatilmaktadrr.

Ahmet Dogan Pasa bu savasta ciddi yaralar alrms ve Yonanda

tarafmdan kurtanlmis.
Yonanda Ahmet Dogan Pasaya asik ve Almanlann esir kampmda cahsan Yunan
hastabakicidrr.
tutulmuslardi.

Ahmet

Pasa ile birbirlerine

itiraf edemedikleri

bir

aska

Ancak yonanda bir gun Yunan gerillalan tarafmdan kacmlrms ve bir

daha gorusememislerdi.
ingiltere

Dogan

Ahmet dogan Pasa ise daglarda gecirdigi iki yihn ardmdan

ye ulasrmstir. ingiltere ye ulastiktan

sonra kendisine

oldukca yuklu bir

miktarda para verilmis ve bir ise yerlestirilmisti. On yil sonra ise artik oldukca

fazla

paras1 olan lakin yasadigi derin acilardan dolayi eskisi gibi mutlu olamayan Ahmet
Dogan Pasa olarak memleketine geri donmustu.
Cok uzun bir zaman gecmesine ragmen rtiyalar hala Ahmet pa~a dogana rahat
verrmyor.

gecenin

uyandmlmaktan

bir

vaktinde

bikiyor. yash

gecmiste

yasadigi

o

kabus

yiiklu

acilarla

Ahmet pasa dogan seksen yaslanndadir ona tek kalan

sermaye torunudur ( Ayla). gecmiste cektigi acilan olume yaklasip kurtulduklan basma
butun gelenleri Aylayla yazip kitaplastirmayt aklmdan gecirmisti ve basardilar. kitap
kibnsin bir koyunden baslar. Ahmet pasa dogan zehraya asik olur babasmi anasmi kizi
istemeye gonderir ama zehramn babasi kizmi ac birakmayacak

mahcup etmeyecek

parah birine evlendirmeyi dusunuyor. Ahmet pa~a dogan zehrayla evlenebilmek icin i~
anyor fakat is bulmayi basararmyor. 2. dunya savasmda ingliz genclere ticretle askerlik
yaptmyordu. Ahmet pasa dogan zehraya duydugu ask ytiztinden Erol ile Hiiseyin koylu
arkadaslanyla askere yazilmaya karar veriyorlar.
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Ahmet pasa dogan ailesini koyunu birakip

arkada$lanyla askerlik yazilmaya

Leymosun polemitya kampina gidiyorlar. kampta arkadaslanndan

ayrihr her ayn bir

boluge gonderilir kanun oyleymis iste Ahmet pasan dogan o andan sonra surekli sevdigi
yeni arkadas oldugu ya da guvendigi insanlardan hep aynlmak zorunda kahr.
Ahmet pasa dogan savas icin gemiyle yunanistana gonderilir orda bir ormanda
Alman savas u9aklanmn

attigt bombalardan

90k agir yaralamr olmek tizereyken

Y onanda diye bir hemsire onu azrailin elinden ceker, Kampta bir sure esir kaldiktan
soma sevdigi Y onandayla kacmayi basarabilir.
Ahmet pasa dogan bes kez olttmle burun buruna geldi; pes etrneden devam etti.
Sonra tutuklamr ingiltereye gonderilir;

. uzun bir sure orda kahr cahsmaya

bashyor senelerden sonra koyune geri <loner her sey degismis hie; bisey eskisi gibi
kalmarms.
Ayla Cevik i.iniversitede tarih okumustu. Aynca tarih ustune master yaprms ve
sosyoloji uzerine de doktora yapmis, dedesinin gurur kaynagi olan gene; bir kadindi.
Simdi ise universitedeki bir hocasi ile 2.Dunya Savasmi anlatan bir am kitabi yazrnak
istemektedir. Bu fikir Aylanm i.iniversitedeki Hocasindan cikrnistir. Tabi bu kitabm
yazabilrnesi icin 2.Di.inya Savasmi gormu$ ve yasarms birini bulmasi gerekiyordu. Ayla
bunun icin zorlanrnayacakt1. Cunku dedesi Ahmet Dogan Pasa bir 2.Di.inya Savasi Gazi
idi. Ahrnet Dogan Pasa savastan sonra uzun yillar Ingiltere 'de yasarmsti.

Artik yasi

oldukca ilerlemis oldugu icin son yillanm kendi rnernleketinde ge9innek istemesinden
dolayi on yil once kibns'a kesin donus yaprrusti.
Ayla bu ani kitabi projesmi
konu$madan kabul edemezdi. Dedesine
konuyu

90k isternesine

ragmen bunu

dedesi

ile

sormadan onun yerine karar veremezdi. Bu

konusmak icin sabah erken saatlerde dedesinin evine dogru yola 91kt1. Ayla

dedesine dogru yolda giderken ,dedesi ise o sabah yine her gun gordugu

savas

ri.iyalanndan birini gori.iyordu. Bu ruyalan gormekten bikrmsti artik, Her gece kabuslar
goruyor ve 91ghklarla uyamyordu. Oyle ki

bu 91ghklannm bazilanm yan kornsusu

Halide Hamm bile duyuyordu. Iste boyle bir gecenin sabahm da
kapisim

calrrnsti.

Dedesine

projesinden

duruma

90k

heyecanlanrn1$tl ve hemen kabul etmisti. Kimbilir belki amlanm anlatirsa her

gece
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bahsetti.

Dedesi

bu

Ayla dedesinin

gordugu kabuslardan da kurtulabilirdi. Ayla dedesinin kabul etmesine cok sevinmisti ve
bu durumu hemen hocasma bildirerek,projeyi kabul ettigini soyledi. Yalmz Aylarun da
dedesinin de bazi korkulan vardi. Birbirlerini
de asabi idi. Aynca

incitmekten korkuyorlardi. Cunku ikisi

Aylamn bu projeyi alti ayda tamamlamasi

gerekiyordu

ve

yeti$tirememekten korkuyordu. Tabi bir de Aylamn erkek arkadasi Sahin vardi. Sahin
artik bir an once Ayla ile evlenmek istiyordu. Aylanm bu son projeyi kabul ettigini
duyunca onu bir secime zorlarmsti. Ya onu secip evlenecekti ya da projeyi sececekti.
Sahinin Aylayi

boyle bir secime zorlamasi onu cok sinirlendirdi.

Ancak Ayla

karanndan vazgecmedi ve projeyi kabul etti.
Bir sonraki gun Ayla sabah saatlerinde projeye baslamak icin dedesinin evine
gitti.

Yalmz Aylamn yazmaya baslamadan once bir sani vardi. Bu yazim sureci

boyunca dedesi bir ingiliz askeri

kendisi ise bir gazeteci idi. Bunun sebebi bu

cahsmanm bir doktora cahsmasi niteliginde olmasi ve araya konan mesafenin

daha

objektif calisilmasim saglamast idi. Aylamn bu dusuncesi dedesini cok mutlu etmisti.
Zira kendi de aym dusuncede idi. Bu anla$madan sonra artik yazmaya ba$layabilirlerdi.
Dedesi baslangicta

cok heyecanhydi.

sonunda karanm verdi.c;ocuklugundan

Cunku nerden ba$layacagm1 bilemiyordu.

En

,arkada$lanndan haslayacakti. De; arkadastilar:

Huseyin Kemal, Erol Suleyman ve kendi Ahmet Pasa Dogan. Birbirleriyle

yasit Uc;

arkadas. Aralannda sadece ay farki vardi. Erol, ay olarak diger ikisinden once dunyaya
geldigi icin ona "dede" , Huseyin' e ise ay olarak en kuciikleri oldugu icin "caylak"
lakabim takmislardi. Kendi lakabi ise "APD" yani isimlerinin bas harflerinin birlesimi
idi. Zaten koydeki en uzun isimli kisi kendisi idi. Dogdugunda
babasi isminin ne olmasi konusunda tartisrmslardi. Hatta

kirk gun boyunca anne-

zaman zaman kusmuslerdi

bile. Cunku babasi Ahmet Dogan Pasamn isminin kendi babasmm isminin olmasim
istiyordu. Annesi

ise kendi babasmm isminin olmasmi istiyordu. Lakin annesi Ahmet

Pasa Dogan dogmadan bir ruya gormustu. Bu ruyada melek ona 2 kiz cocuktan sonra bu
"cocugunun erkek olacagim mujdeliyordu. Ancak bebegin adini Dogan koymazsa

kirk

gun sonra bebegin olecegini soylernisti. Bu yuzden annesi cocuguna bu ismi vermezse
bir sey olacagmdan cok korkuyordu. Bu korkusunu kocasi ile paylasmca kirk gunun
sonunda karar verildi. Annesinin babasmm adi olan Ahmet, babasmm adi olan Pasa ve
ruyada ki melegin soyledigi isim olan Dogan olacakti. Y ani Ahmet Pasa Dogan
olmustu. Evin tek erkek c;Oocugu idi Ahmet Pasa Dogan.
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Ahmet Dogan Pasa 16 yasmdayken kunduraci olmaya karar verrmsdi. Tabi bu
meslegi

ogrenebilmesi

icin once koydeki

kunduraci

Tahsin

Ustayi

bulmasi

gerekiyordu. Tahsin Ustayi bulmak da kolay degildi, Cunku kunduraci vaktinin buyiik
cogunu

koyun dismda geciyordu.

Ahmet Pasa Dogan ise koyun disina cikrnak

istemiyordu. Cunku koyde sevdigi bir kiz vardi. Zehra "yi koyde birakip gidemezdi.
Zehra cok guzel bir kizdi ve isteyeyeni coktu,
adamdi.

-0 stelik

babasi para ya cok duskun bir

Para icin Zehrayi yasli bir adama bile verebilirdi.

Dogan' i cok endi$elendiriyordu.
toplamrdi.

Uc arkadas her aksam

Bu dusunce Ahmet Pasa
koydeki cesme basmda

Bazen koyun delisi Tingirdi onlara katihrdi. Hep birlikte gulup eglenirlerdi.

Taki bir aksam Tingir gelip bu uc arkadasa savas soylentilerinin ciktigim soylene kadar.

-Os: arkadas

bu konuyu kendi aralarmda tartismislardi

Ayla yorulmustu,
Dayanamayip

Dedesi

bir suredir onun durgunlugunun

Aylaya neyi oldugunu

sordu.

farkmda

idi.

Aylada ona erkek arkadsinin

onu

aldattigini ogrendigini anlatti. Ardindan aglamaya basladi. Dedesi onu teselli etmeye
calisasa da fayda etmeyecegini anladi. Birden aklma bir fikir geldi ve Ayla ile arabaya
binerek yola ciktilar. Dedesi .Aylayi hem manzarasi guzel olan hem de cesitli otlar
toplayabilecekleri

bir tarlanin basmda arabayi durdurdu. Birlikte arabadan indirler ama

Ayla

ot

dedesinin

yaralayabilirdi.

toplamisini

istemiyordu.

Cunku

aniden

dusup

bir

yerini

Bu yi.izden once rnanzarayi izlediler ardmdan da oradaki insanlardan

biraz ayrelli satin alip geri donduler. Burdan aynldiktan soma dede-torunun rotalarinda
Soli Harebeleri ve Vuni Sarayi vardi. Bu gezinin ardmdan eve dondi.iklerinde ikisi de
90k yorulmuslardi, Bir sure dinlendikten soma yeniden yazrnaya basladilar.
Savas soylentileri dilden dile dolasirken Ahmet Pasa Doganin akli Zehrasmda
idi. Zehra "yi isterneye geliyorlardi. Ustelik karsi koyun rnuhtannm ogluna. Zehra 'nm
babasr Kel Durmus paraya taptrgi icin Zehrayi verirdi rnuhtann ogluna. Bu yuzden
Ahmet gidip hernen ailesi

ile konustu ve aksarna Zehrayi istemeye gitmislerdi, Kel

Durmus ,onlan eek iyi karsilamistr. Bu durum Ahmet' I umutlandirrmsti.
Durmus .Ahmet in kizina bakamayacagmi

rahat ettirerneyecegini

Lakin Kel

soyledi. Bu sozler

hem Ahmetin hem de ana-babasinm onurunu zedelemisti. Bu olaydan soma ne Ahmet
ne de ana-babasi gi.inlerce insan icine cikamanuslardi. Kel Durrnusun sozlerinden soma
insanlann

yuzune bakamaz olmuslardi, Bu durum savas soylentileri ayyuka cikana
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Tabi bu paradan Hikmette yararlamyordu. 0 yuzden keyfi yerinde bir adamdi.
Merak ediyordu bu 3 gencin yaslannm bahannda neden asker olmak istediklerini. Bu
yuzden ucune de sordu. Bu soruya

Pasa; sevdigi kizm babasmm paraya cok duskun

olmasmdan, Erol ise babasmm cok gene yasta bir cinayete kurban gitmesinden dolayi
ingilizlerin

icinde eek yuksek bir rutbede cahsrnak istiyordu. Huseyin ise sadece

arkadaslanm

yolcu etmek icin geldigini

Huseyin. Pasa'ya
Huseyin'in

bu

onlan burda brrakip donemeyecegini
dti$lincesine

aynlmayacaklardi-

soyledi. Lakin sabaha fikrini degi$tirdi

once

sasirsalar

da

itiraf etti. Iki arkadasi da

sonar

mutlu

oldular.

Cunku

Artik kampa gitme vakti gelmisti. Hikmet onlan biraz gecikmeli de

olsa soz verdigi gibi kampa gottinnti$tti. Kampa vardiklarmda oldukca kalabahk bir sira
ile karsilastilar. Uy arkadas aynlmamak

icin aym

siraya girdiler. Ancak hesaplan

tutmamisti. Yanlanna bir cavus geldi. Once Erol'u ardmdan da Huseyin'i alarak farkh
bir siraya gonderdi. Pasa yalmz kalnnsti. Arkadaslenndan
durumu oaradaki bir cavusa sordu
arkadaslann

aynlmak istemiyordu. Bu

ve usulun boyle oldugunu ogrendi. Yani yakm

ve karde$lerin ayni boliikte olamayacaklanm

ogrendi. Arn yola yalmz

devam etmek zorunda kalacakt1. Bu dusuncelerle kivramrken en sonunda sira Pasa'ya
geldi. Once bir sicil numarasi aldi. Artik bu sicil numarasma gore yagnlacakt1. Ardmdan
muayene icin bir odaya gonderildi. Burda cmlciplak soyunarak kosmasi istendi. Once
bu durumdan rahatsiz oldu ama asker olmak icin baska sansi yoktu. Burdaki saghk
kontroluntin ardmdan saghkh raporunu eline alarak bir ingiliz askeri olarak birinci
boluge katilmaya hak kazandi. Pasa artik bir ingiliz askeri idi. Boliikte egitimler cok
yogun bir sekilde baslarrusti. Ahmet cok yoruluyordu ama akh halen daha Erol ve
Huseyiri'deydi.

Surekli yaVU$lanna ve komutanlanna

onlan soruyordu. En sonunda

onlann hangi bolukte olduklanm ogrendi ama yanlanna gitmesi yasakti. Bu duruma zor
olsa da ahsmaya
konu$mayan

cahsiyordu.

,sessiz,sakin

Bu sirada Yorgo ile tamsti, Yorgo kimseyle

bir adamdi. Pasa'mn

dikkatini

tavnlan. Merak etmisti derdi ne diye. Bir gun Yorgo'nun
Yorgo'nun

ardmda

kansmi,

bes

yocugunu

ve

cekmisti

pek

Yorgo'nun

bu

yamna gidip konusmustu.

yash

annesmi

buakngmi

ogrenmi$,tiztilmti$tti. Yorgo'da onun gibi para icin gelmisti. Pasa sevmisti Yorgo'yu,
onunla arkadas olabilirdi.
Gel zaman git zaman darken Pasa Leymonson'a

bagli Polemitya

Askeri

Kamp1'nda altrms gtinluk bir egitimi tamamlarmsti. Bu sureyi tamamlayan askerlere
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izin hakki veriliyordu. Pasa' da koyune gitmek icin izin istedi ama verilmedi. Cunku
Pasa'run koyu kampa cok uzakti, Sadece mesafe olarak yakm olanlara izin veriliyordu.
0 da arkadaslanru

ziyaret etmek icin izin istedi ama olmadi. Cunku arkada$lanmn

oldugu bolukler yurt disina gonderilmi$lerdi. Yani Pasa'run arkadaslanm gormesi artik
imkansizdi. Pasa bir yandan artik arkada$lannm goremeyecek olmanm buruklugunu bir
yandan

da Zehra'dan

ayn

olusunun

uzuntustmu

yasarken

kendi boltigtinde

de

hareketlenmeler baslarmsti. Onlannda yurt d1$111a gonderilecegi konusu kulaktan kulaga
konusuluyordu.
vermiyordu.
bindirildi.

Yunanistan'a

gonderilecekleri

konusuluvor

Bir gun Pasa'run bolugu Leymonson
Bu

bombaladmd1.

gemi
Bircok

yolculugu

sekiz

asker hayatim

gun

Limam'da

surmustu.

kaybetti.

ama kimse net bir bilgi

Bir

bekleyen bir gemiye
gece

yansi

Pasa ve Yorgos hayatta

gemileri
kalmayi

basaranlardi. Birbirlerine sanlarak bu kotu geceyi atlatmak icin dualar ettiler. Gecenin
sonunda Pasa ve Yorgos kan kardesi oldular. Bu Yorgos'un bilmedigi bir seydi ama
Pasa ona kankardesligin ne demek oldugunu anlatti. Bu Yorgos 'un cok hosuna gitti ve
Pasa

ile kankardesi

olmayi kabul

etti. Bu kotu gecenin

ardmda

gunler

sonra

Yunanistan'm Pile Limani'na demir attilar. Bir sure burada beklediler. Yorgo .Pasa'run
yanma gelerek eger esir duserse asla Turk oldugunu soylememesini tavsiye etmisti,
Zaten Pasa anadili gibi Rumca biliyordu. Yorgo' da bunu bildigi Pasa' dan esir dusurse
Rumca konusmasim ve kimligini asla ac;1klamamas1111 istemisti. Daha sonra birbirleri ile
vedalastilar. Cunku Yorgo 'nun bu limanda inmesi gerekiyordu. Pasa ise bir sonraki
liman icin yola devam etmek zorundaydi. Pasa bir arkadasmdan daha aynlmisti. Yine
uzulmustu. Bir sure sonra gemi baska bir limana demir atti. Bu limanda herkese, yillar
boyunca hatirlanacak

ve isimlerine eklenerek "katircilar"

olacak olan gerceklesecekti.

olarak amlmalanna

sebep

Gemiden inen herkesin ustunde yapi malzemesi tasiyan

birer kanr teslim edildi. Gorevleri bu katirlarla

ingiltere'nin

insa ettigi hava alaruna

yapi malzemesi tasimakti.
Yunanistan'nm
gecmislerdi.

Ancak

isgal
italyan

etme
ordulan

giri~iminde

once

direnis

karsismda

kalrmslardi. Ardmdan Almanya isgal giri~iminde

italyan
geri

ordulan

harekete

cekilmek

zorunda

bulunmus ve buyuk

oranda basan

saglam1~t1r. Tabi Yunan ordusu kucuk birlikler kurarak direnise devam etmekteydi. Bu
kucuk direnis birlikleri Alman ordusunda ciddi tahribatlar yaratrmstt. Bu nedenle i~galci
Alman ordusu yerli halka cok ofkeliydi. Iste boyle bir ortamda ingiliz askeri hava alam
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icin yap1 malzemesi tasirken Alman ucaklan tarafmdan vurulmustu. Pasa ucaklardan
kacmak icin ormanm icine dogru kacmisti. Arna bu seferde ucaklardan

otomatik

tufeklerle ates a9ilmaya baslannusti. Pasa bu tufeklcrden kacmayi hasaramaz ve bacagi
ile kal9asmdan vurularak yere yigihr. Uzun sure acilar icinde kivrandiktan soma iki
Alman askeri tarafmdan

bulumustu. Kendisini kurtaran kisiler ise Yonan' da admda bir

hasta bakici ve bir Alman askeri olan Baldemar idi. Pasa'yi bulduklarmda
agirdi ve Baldemar onun kurtanlmayacagmda

israr etse de Yonan'da

durumu

Pasa'yi

orda

birakmadi. Onu kampa tasidi,
Ayla bir anda aglamaya basladi. Dedesinin ya~ad1klanna 90k uzulmustu. Dedesi
Ayla'ya

moral Verdi. Ardmdan yazmaya bir sure ara verdiler. Araba ile bir sure

gezdikten sonra tekrardan bilgisayann basma gectiler.
Pasa ,esir kampma

agn stzi icinde ve bilinci kapah bir vaziyette gelmisti.

Stirekli kabuslar goruyor ve cighklar atiyordu. Y onanda agnsim hissetmemesi icin ona
surekli igne yapiyordu. Bu sayede Pasa surekli uyuyor ve iyilesme stireci hizlamyordu.
Bir sure sonra artik kendini daha iyi hissediyordu ama Baldamer' den korktugu icin
hasta numarasi yapmaya baslamisti. Bu durum Y onanda'nm

gozunden kacmarmstr.

Pasa'ya bir an once ayaga kalkip yurumeye baslamasi gerektigini aksi durumda bir daha
ytirtiyemeyecegi

uyannda

bulundu. Bunun iizerine Pasa kiicuk adimlarla

da olsa

yuriimeye basladi.
Pasa'rim bulundugu
yaptigi antlasma neticesinde

kamp Almanlara

aitti. Ancak ingilizlerin

kampm giderlerinin

ingiltere

tarafmdan

Almanlar

ile

karsilanmasi

kosulu ile ingiliz uyruklu esirlerin yasammm garantiye almmasi saglanrmsti. Pasa bu
yuzden kurtanlmisti. Ancak kampataki ingiliz uyruklu esirlerin artmasi sonucu durumu
agir olanlarm yasamlanna
ilaclann

yetersiz

son verilmesi

karan

almrmsti. Bunun sebebi olarakda

olmasi kalmasi vardi, Baldamer' de Pasa'nm

bu kisilerden

biri

olduguna karar vermisti. Bu duruma Binbasiya aktirrms ve Pasa'ya gereksiz yere ilac
verildigini savunmustu. Ona gore Pasa iyile$emeyecek kadar agir bir hastaydi. Tabi
baldamer'in bu dusuncesinin altmda Yolanda'nm Pasa'ya gosterdigi ozel ilgi yanyordu.
Yolanda ,Baldemer'in

ne yapmaya 9ah$t1gmm farkmda oldugu icin Pasa'ya verilen

ilaclan iki katma arttirark onun daha kisa surede iyilesmesini

saglamI$tl. Yolanda

Pasaya ozel bir ilgi gosteriyordu. Ustelik Pasa'rnj musluman oldugunu biliyordu ve
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gercek adim sordu. Pasa basta soylernek istemedi ama Yolanda'nm bildigini ogrenince
soylemek zorunda kaldi. Yolanda Pasa'yi bu gercegi kimseye soylememesi konusunda
uyardi ve ogleden sonra Pasa'run adi artik Hiristo Sava idi. Birkac gun sonra Yolanda
Pasa'yi kampa bulunan iki kisilik bir odaya aldirdi. Bu oda da Pasa'dan baska bir
Kibnsh Rum olan Andre vardi. Andre'yi de Yolanda kurtarnusti.
Ayla yorulmustu ve yernek arasi vermenin zarnam gelmisti, Dede torun ne
yiyelirn diye dusunurken bir anda kapi caldi. Kapidaki Ayla'nm eski erkek arkadasi
Sahiri'den baskasi degildi, Affediliyordu ancak Ayla onu affetrnedi ve kapidan kovdu.
Bu olay Ayla'yi cok germisti, Biraz rahatlarnak icin dede torun Gime'ye dogru yola
ciktilar. Once st.Hillarion Kalesine oradan da Girne'de yemek yiyecekleri bir restoranda
gittiler. Eve geri donduklerinde iki de daha iyiydi.
Ertesi

gun

toparlayamarmsti,

tekrardan
Dedesi

yazrnaya

basladilar.

ile bir karar

vererek

Ancak

Ayla

Uy gunlugune

kendini

Karpaz' daki

tarn
bir

arkadasimn cahstigi otele girmeye karar verdi. Ayla Uy gun diye gittigi tatilde altr gun
kalarak

geri

dondu.

Artik

daha

iyiydi

ve

hizla

kaldiklan

yerden

yazrnaya

baslayabilirlerdi.
Pasa ,Andnko
kogusta

ile kaldigi kogusta yeni seyler ogrenmeye

bir bey oldugu ve bu beylerden

Alman kornutanlann

ogrenrni$ti. Bu beylerin bugune kadar kendisine
Yolanda

oldugunu

ogrenrni$ti.

Rumlar'm savasa ingiletere'nin

Yolanda

baslamrsti.

bile korktugunu

dokunrnarnalannm

onu korurnaya

yanmda kanlmalanmn

alnusti.

Her

sebebinin

ise

Aynca Kibnsh

tek sebebinin , ingiltere'nin

savasi kazandiktan soma adayi Rurnlara birakip gitrne sozu vermesi imis, Megersem tek
istekleri savastan soma Kibns'rn Yunanistan'a baglanmasi imis. Bu duyduklan Pasa'yi
cok sinirlendirmisti.

Bir an once Yolanda ile konusmak istiyordu. Sonucta oda bir

Yunandi arna Alrnanlara hizrnet ediyordu. Bu dururnu Yolanda'ya sordu Pasa ve ondan
bir aciklama istedi. Yolanda ise Alrnanlara rnecburiyetten hizrnet ettigini aksi durumda
butun koyunu yakip yikacaklanm
Pasa'run

anlatti. Bu konusmadan

yanma gelrnedi. Pasa meraklanmisti.

soma Yolanda bir sure

Birkac gun sonra Yolanda Pasa'run

yamna gelerek onu kogustan gizlice kacirark muayane odasma goturdu. Orda Pasa'ya
hastabakici onlugu ve sansm bir peruk giydirdi. Aym peruktan Yolan' da da giydi.
Ardmdan Pasa'run elini tutarak hizh adimlarla kamptan uzaklasmaya basladi. Kisa bir
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sure soma arkalanndan

ardi ardma bombalar

patlamaya

basladi.

Geriye

donup

baktiklannda ise kamp coktan yerle bir olmustu. Boylece Yolanda butun Almanlardan
intikarmm almis oldu. Hepsi olmustu.

Artik yalmz kalmislardi. Yolanda Pasa ile

birlikte ormanm derinlikerline dogru yol alarak kendilerine saklanacak bir agac kabugu
bulmuslardi.
Ayla yine yorulmustu. Dedesiyle birlikte hem dinlenrnek hem de yemek yemek
icin Magusa'ya

dogru yola ciktilar. Eve geri geldiklerinde kaldiklan yerden devam

ettiler.
Yolanda ve Pasa lie; haftadir ormanda yasiyorlardi. Kannlanm

doyurmak icin

ormandaki otlan yemek zorunda kaliyorlardi. Arna artik bu yeterli gelmemeye basladi.
Pasa kucukken iyi avci idi. Ne yapmasi gerektigini biliyordu. Tek ihtiyaci olan bir
lastikti.

Gerisi kolaydi. Lastigi bulmak icin Y olanda'mn

ic camasmndaki

lastigi

kullandilar. Pasa bir sure soma elinde buyuk bir tavsanla geri geldi. Birlikte bir guzel
pisirip yediler.
Ayla'mn Karpaz'daki

arkadasi ararmsti. Onu yine yagmyordu ve Ayla gitmek

istiyordu. Bunu dedesine paylasmca Uy gunluk Karpaz yolcugu Ayla icin baslarms oldu.
Ayla tarnda dedigi gibi Uy gunun sonunda geri dondu. Artik kaldiklan yerden yazrnaya
devarn edebilirlerdi.
Yolanda ve Pasa'run karm tavsanh bir guzel doymustu. Artik Yolanda'nm
koyune dogru yola cikabilirlerdi. Arna Yolanda yonunu kaybetmisti. Bir turlu hangi
tarafa girrneleri gerektigini bulamiyordu. Pasa onu sakinlestirmeye calisarak orrnandan
cikmalanru saglarmsti. Sonucta o bir askerde ve ormandan nasil cikrlacagim bulmustu,
Birlikte bir tepeye vardilar. Bu tepede karsilanna bir cete cikti. Once korktular arna
Y olanda'nm kim oladugunu ogrendikten sonra onlara yardimci oldular. Cunku Yolanda
onlann hayatim da kurtarmisti. Cete bast Yolanda'mn istegi uzerine yanlanna bir klavuz
vererek onlann Yolanda'nm

koyu olan Kilkis'e ulasmalanni

sagladi. Klavuz onlan

koyun basmda birakti. Aruk bundan sonrasi kolaydi kendileri gidebilirdi. Kalvuzla
vedalastiktan soma koye dogru yurumeye basladilar. Ancak kisa bir sure sonra tek kolu
olan bir cete bast ile karsilastilar. Lakin korkulacak bir sey yoktu. Conku tek kollu cete
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basi Y olanda'yi tamrms ona tesekkur icin gelmisti. Cunku Yolanda onun da hayatuu
kurtarrmsti.
Ayla dinlenmek ve gezmek icin mola istedi. Bu sefer istikamet Bellapais idi.
Y almz bu sefer yola cikarken Ayla dedesi ile bir antlasma yapnusti. Y ol boyunca
konu~mayacaklard1. Iki de bugune kadar yazdiklanm dusuneceklerdi. Hal boyle olunca
Pasa'mn akli Ayla'nm ninesi Cemile'ye gitmisti. Bir gece yansi ekmekciden paydos
ederken Cemileyi yol kenannda sizmis bir halde bulmustu. Acurusti haline ahp evine
goturmustu, Sabah olup uyandigmda ise anlatrmsti kendini. Annesi turk, babasi ise
ingilizdi. Anne -babas1 aynlrms ve Cemile ikisiylede gorusmuyordu. Cemile 35 yasmda
olmasma ragmen minyon bir kadm oldugu icin cocuk gibi gorunuyordu.
yasmda

olduguna

koymustu.

inanmak zordu. Pasa Cemile'yi

kendi cahstigi

Onun 35

ekmekcide

ise

Pasa bu dusuncelerde dolasirken torunu Ayla birden suskunlugu bozdu. 0

andan itibaren yol boyunca sohbet ederek yola devam ettiler.
Bir sonraki

gun yeniden

yazmaya

basladilar.

Tek kollu

cete basuun

Yolanda' dan bir istegi vardi, Koyde agir yarah bir asker vardi. Ona yardim etmesini
istiyordu. Yolanda ve Pasa kosar adimlarala yanh askerin bulundugu

yere dogru

gittileri. Ikiside gorudukleri manzara karsismda donup kaldilar, Cunku gordukleri kisi
Yorgos'tan baskasi degildi. Ustelik coktan olmustu, Ikiseide eek uzulduler. Bu olaydan
on bes gun sonra Yolanda bir kara vermisti. Yunan Gerillalarma katilacakti. Yalmz
Pasa'yi buna zorlamak istemiyordu. Pasa ise Yolanda'yi yalmz birakmak iserniyordu.
Yolanda ile birlikte Yunan Gerillasma katilacagmi soyledi. Bu karann hemen ardmdan
yola ciktilar. Iki gun ve gece hie; durmadan yiirudiiler. Bir sabah uyandiklannda

geceyi

ormanda saklanan askeri araclann icinde gec;irdiklerini anladilar. Burden kacmak icin
geceyi beklemek zorunda kaldilar. Bu olay bazi gercekleri fark etmelerini sagladi.
Yolanda .Pasa'ya donup eger bir gun yakalamrsak ne olura olsun kacacagiz. Ozellikle
de

sen. Ben

yakalansam

oldurmeyebilirler.

bile

kacacaksin.

Cunku

Cunku onlara yardim edebilirim.

ben

yakalansam

bile

Arna seni yakaladiklan

beni
anda

kesinlikle oldururler. Bu yiizden ardma bile bakmadan sadece doguya dogru git dedi.
Cunku doguda Turkiye vardi. Eger Turkiye'ye ulasabilirse ordanda kendi memleketine
gidebilirdi. Pasa bu tavsiyeyi unutmayacakti.
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Ayla proje hocasi ile konusmak icin ara vermek zorunda kaldi. Aynca bir isi
oldugu icin birkac gun gelemeyecekti.

Pasa' da bu firsattan istifade uzun zamandir

seslenmedigi kornsusu Halide hannna bakmaya gitti. Halide Hamm ablasi kaybetmisti
ve cok uzgundu. Pasa onu teselli edecek birkac soz soyledikten soma geri dondu.
Birkac gi.in soma Ayla geri dondi.igi.inde terkradan yazmaya basladilar. Pasa bu
sefer kansi Cemile'den devam etmek istedi. Cemileye'yi yamnda ise koymustu. Artik
ev arkadast idiler. Cemile kurallara uyuyor asla alkol alnnyordu. Taki yilbasi gecesine
kadar. Pasa sadece yilbasi oldugu icin bu duruma izin vermisti. Cernile ile beraber
Pasa' da icmisti. Ikiside sarhos olup geceyi birlikte gec;irmi$lerdi. Bunun farkma sabah
olunca vardilar. Pasa Cemile'nin

birlikte oldugu ilk kisi oldugunu ogrenince onunla

evlenmeye karar vermisti. Kisa surede evlendiler ve 9 ay soma Emine admda bir kiz
cocuklan oldu.

Ikiside cok mutluydu ancak bu durum kisa surdu, Emine sekiz ayhk

iken Cemile bir tren kazasi gec;irerek hayatmi kaybetmi$ti. Can havli ile bebegini
kurtabilmi$ti ama kendi trenin altmda kalmisti. Pasa bu durumu ekmekcide cahsirken
yanma gelen polislerden ogrenmi$ti. Bu olaydan soma Pasa kendini eve kapatti ve
gi.inlerce disan cikmadi. Butun defin islemleri ve Emine bebegin bakimi ile 8 yillik
patronu Zeki bey ve is arkadasi Dursun ilgilenmi$ti. Patronu ve is arkada$mm verdigi
tavsiyeler

sonucunda

Pasa yeniden

ise baslarmsn.

Arnk

bebegi

ve hayati

ile

ilgilenmeeye baslamisti.
Yillar su gibi gecmis Emine bi.iyi.imi.i$ ve on yedi yasmi doldurmu$tu. Pakistanh
bir is adammm ogluna gonli.ine kapt1rm1$t1. Adi Melik'ti. Mani olmadi ve Melik ile
Emine kisa surede evlendiler. Tam dab u yillarda Pasa Kibnsa donmeye karar vermisti.
Ingilteredeki evini kiraya vermisti. Kendi memleketinde uc ev alrmsti. De; dart ayda
birde yirmi gtmlugune lngiltereye gidip kizi Emine'yi gori.ip geri donerdi. Ne yazik ki
Pasa'rnn Kibns'ta vasamasi cok uzun surmedi. 20 Temmuz 1974 savas ciku, Pasa
ingiltere'ye kesin doni.i$ yapmak zorunda kaldi. Ingiltereye dondugtmde klzmm ucuncu
bebegini de dtisiirmus oldugunu ogrendi. Doktorlann buttm uyanlanna ragmen tekrar
hamile kaldi. Cunku kocasi cocuk istiyordu. Emine hayatmi riske atarak 1 Nisan 1980
hebegini

dogurdu

ama onu goremedi.Kocas1

melik kansmm

olumunden

kendini

suc;luyordu. Bu sucluluk duygusuyla bir gun trafik kazasi gecirdi. Oracikda hayanm
kaybetti.

Melik'in

ailesi ,c;ocuklannm olumunden soma bebege bakamayacaklanm
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soylemi$lerdi. Pasa torununa sahip 91kt1. Henuz bir ismi bile yoktu torununun. Onun
ismini dedesi verdi. Torununun adim nufuza Ayla olarak kaydettirdi.
Ayla kendi hakkmdaki

detaylan

ilk kez duyuyordu.

Duyduklanndan

soma

dedesine tekrardan tesekkur etti. Ancak artik ara vermeleri gerekiyordu.
Bir sonraki gun yeniden devam euiler.Pasa Yolanda ile ormanda gec;irdikleri geceye
tekrardan donmustit. Cok susam1$lard1 ve bir magarada su buldular. Guvenlik icin
geceyi magaranin dismda gec;irdiler. Sabaha kadar Yolanda ile sohbet ettiler ve birlikte
oldular. Sabah uyandiklarmda ise bir Yunan Gerillasi ba$lanna gelmisti. Bir yarah vardi
ve Tolanda'vi goturrnek istiyordu. Yolanda'mn Kabul etmekten baska bir sansi yoktu.
Ikisi de bunun bir Yolanda'yi goturmek icin kurulmus bir tuzak oldugunu biliyorlard1.
Arna baska sanlan yoktu. Karst ciksalardi ikisinide oldureceklerdi.

Yolanda ve Pasa

birbirlerine son kez bakarak farkmda olmadan vedala$t1lar. Pasa Yolanda'nm sozlerini
hatirladi. Ne olursa olsun doguya yureyecekti. Oylede yapti. Gece gunduz yurudukten
soma Angili admda bir cobanla tamsti. iki ay Angili'nin yanmda odunlukta cahsti. Bu
odunlukta 9ah$t1g1 iki ay boyunca iyice dinlenmis ve biraz para toplamistt. Ustelik
kendi gibi yollara dusmus bircok kibnsh askere yardtm etmisti. Hepsine Yolanda'nm
tavsiyesini soylemi$ti. Doguya yuruyun. Artik Pasa'rnn gitme vakti gelmisti. 0 da
doguya yurumeye devam etmeliydi.
Kitap artik bitmek uzereydi Az kalrmsti. Bir somaki gun kaldiklan

yerden

devam ettiler. Pasa anlatmaya basladi. K1bnstan giden katirctlar darmadagin olmustu.
Her sey bitmisti. Savasa para icin camru hice sayip katilanlar hem parasiz hem perisan
hem de caresiz kalrmsti.
Ayla'nm telefonu

calmisti.

konusmasi dedesini huylandmyordu.

Arayan hocasi

idi. Hocasi

ile bu kadar

90k

Bir sure soma Ayla telefonu kapatarak dedesinin

yamna geldi ve bugun st.Barnabas Manastnna gidelim dedi. Dedesi bunu kabul etti ve
yola ciktilar.

Manastra

vardiklarmda

Pasa

gozlerine

inanamadi.

Gordugu

kadm

Yonanda'nm kopyasi gibiydi. Soma bu kisinin Yonanda'nm kiz kardesi Eleni oldugunu
hanrladi.

Tabi o Yonanda'yr

teyzesi

olarak tamyordu.<;:unku Yonan'da onu uc

ya$mdayken kom$usuna birakip gitmek zorunda kalnusti. Eleni'de komsularuu

anne

baba olarak tamrmsti. Y onanda'ya da teyze olmak kalmisti. Pasa Eleni 'nin yanma gidip
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konustu. Ona Yonanda'dan bahsetti ama bu durum gene kadim oldukca rahatsiz etti ve
Pasa' dan uzaklasti. Pasa bu duruma anlam veremesede

Y onanda adma uzulmustu.

Cunku 90k iyi bitiydi ama kardesi onun admi bile duymak istemiyordu. Bu durumu fark
eden Ayla dedesini hemen ortamdan uzaklastirdi.
Ertesi sabah yazmaya kaldiklan
odunlugundan

yerden devam ettiler. Pasa artik Angili'nin

yine doguya dogru yol almaya basladi. Pasa oldukca uzun suredir

yurumustu ve 90k yorulmustu. Yine bir cobanla karsilasti ve yardim istedi. Bu cobarun
Base idi. Pasayi kendi mandirasma goturdu. Pasa burda sekiz gun kaldiktan yola devam
etti. Bircok engebeli patikalardan gecti, Angili'nin mandirasmdan cikah iki ay olmustu.
Cok

yorulmustu

ve

dayanacak

gucu

kalmamisti.

Ilerde

bir

koy

vardi

ama

yuruyemiyordu artik, Y oldan gecen bir ath onu para karsiligi koye kadar birakti. Koye
vardiktan sonra yemek yedi ve yola devam etti. Vazgecmeyecek doguya gitmeye devam
edecekti. U9 gunun sonunda bir koye vardi, Erzak ihtiyacim karsilamasi iki gunu aldi.
Ancak o kadar yorgundu ki dinlenmesi gerekiyordu. Bu yuzden koydeki Kosta' dan bes
gunlugune bir oda kiraladi. Butun temizlik ihtiyaclanm karsiladi. Kosta o kadar tath
dilli bir tuccardi ki Pasa burda bes gun daha kaldi. Kosta Pasa'ya yola daha rahat devam
edebilmesi bir beygir satmisti. Pasa beygire yukledigi erzak ile kirk elli gun idare
edebilirdi. Artik yola cikrnasi gerekiyordu. Ko lay bir yol olmayacakti. Y ola ciktiktan bir
sure sonra bes kisilik bir cete grubu ile karsilasrrusti ama beygiri sayesinde onlardan
kacabilmisti, Pasa paranm gucunu bir kez daha gormustu, Eger parasi olmasaydi bu
beygiri alamayacakti.
Ayla yine hocasi ile telefonda bir gorusme yaprmsti. Bu durum dedesini rahatsiz
etmeye baslarmsti. Ayla geri geldiginde ise kaldiklan yerden yazmaya devam ettiler. 0
gun beygiri
huysuzlanmisti.

sayesinde

cetelerden

Dinlenmesi

kurtulmayi

basarmisn

ama beygir

bir

anda

gerekiyordu. Kuytu bir yere cekilip beygiri bagladi ve

geceyi orda gecirdiler. Sabah uyandigmda ise bir beygir daha buldu. Ikisini de yanma
alarak yola devam etti. llerdeki kasabada durdu. Han sahibi yanmda iki beygir gorunce
onu cok zengin sandi ve ozel ilgi gosterdi. Burda biraz kaldiktan sonra yola devam etti.
Kasabadan aynlah on gunu bulmustu. Gunlerce yol aldi. Erzagi bitmisti. On ya da on
bes gundur ac susuz devam ediyordu. En sonunda bir koy cikti karsina. Burda
Damosko'nun yerine kaldi. Damosko'ko onu yan odadaki verimli hasta icin uyarrmsti.
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Surekli oksuruyordu cunku. Pasa merak etti ve gidip veremli hastayi gordu. Veremli
hasta kendi gibi bir Kibnsh Turktu. Adi Osmandi. Vadili koyunden. Pasa'nmda turk
oldugunu ogrenince ona annesine ve sevgilisine goturtnesi icin bir emanet verdi.
Sonrada hayata gozlerini yumdu. Pasa kibnsh Osman'm defin islemlerini yapti. Ertesi
sabah da koyden aynlarak yola devam etti. Pasa'nm yuregi yamyordu Osman'a. Zavalh
Osman para kazanmak ugruna canmdan .sevdiginen oldu. Osman'm emanetini
ula~tiracakti Pasa ama onunu bir cete cikti neyi yoksa her seyini aldilar. Artik bir
beygiri bile yoktu. Bir sure soma karsma yash bir coban cikti, Adi Giriyago idi. Pasayi
alip mandmya yash kannm yamna goturdu, Kansmm adi ise Ahna idi. Ahna Pasa'ya
cok iyi bakti ve onun yaralanm iyilestirdi, Pasa artik konusabiliyordu. Bir gun
Ahna'nm kapisina Pasa gibi bir asker geldi. Su istiyordu. Ahna korktu. Pasa gidip
disardaki askerle konusunca onun kibnsh bir Turk oldugunu ogrendi adi ise Dervis' di.
Pasa yasli kan kocayi ikna etti. Dervis o gece mandirada kaldi. Arna sabah artik yola
cikmalan lazimdi. Yash kan koca Dervis ve Pasa'ya birer beygir verdiler. Sonrada
onlara yol boyu yetecek kadar erzak verdiler. Sonrada vedalasip aynldilar. Pasa bir
yildir

yollardaydi. Arnk yanmda Dervis vardi. Yolun geri kalanmm onunla

tamamlayacakti. Simdi dinlenme vakti gelmisti. Biri uyuyacak digeri ise nobet tutacakti.
Ayla cok durgundu ve bu dedesinin gozimden kacmarmsti. once yemek yediler
ardmdan bu durgunlugunun sebebini Ayla'ya sordu. Ayla dayanamayip anlatti. Hocasi
ona evlenme teklif etmisti. Bu durum moralini cok bozmustu. Cunku hocasi idi ve hie
baska ttirlu du~-U.nmemi~ti. Arna bu duruma bir cozum bulacakti. Gidip hocasi ile
konusacak ve eger bu sekilde devam ederse birlikte 9ah~amayacaklanm soyleyecekti.
Ardmdan hizhca dedesinin yamndan aynldi. Geri geldiginde ise dedesi ile kaldrgi
yerden yazmaya devam ettiler.
Ilk nobeti Pasa tutacakti. Dervis ise gece yansma kadar uyuyacak, gece
yansmdan soma ise Pasa uyuyacakti. Dervis ise nobet tutacakti. Sabah uyandiklarmda
ise yola devam ettiler. Bir sure soma onlerinde uzun bir hayvan konvoyu buldular. Onu
takip ederek bir koye vardilar. Burda bir handa dort gun dinlediler. Tam yola cikmaya
hazirlaruyorlardi ki Dervisi bir yilan soktu. Dervis oracikta can verdi. Dervisi gommek
icin iki gun kosusturdu. En sonunda kefensiz bir sekilde Dervisi gorndu. Pasa
paramparca olmustu, Para ugruna kac Kibmsli kendi ile ilgili olmayan bir savasa
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katilnus ve canmdan olmustu. Pasa bir gun sonra beygirin birini satip yola yalmz devam
etti. Pasa gunlerce kendinde olmadan yol aldi. Artik durmak yoktu sabah aksam devam
edecekti.

Ancak beygir ayagim burktu ve mecburen

geceyi dinlenerek

gecirmek

zorunda kaldi. Sabah uyandigmda ise beygirin yanmda bir baska beygir buldu. Onu
larak yola devam etti. Vadiler,dereler astiktan sonra bir kucuk koy buldu. Karsma bir
kadm 91kt1 ve kadm Turce konusuyordu.once
yamlrmsti. Kadm ona burasi Turkiye'ye

Turkiye'ye

geldigini

sandi.

Arna

90k dernisti. Pasa ,admm Gulnaz oldugunu

ogrendigi kadina Turkiye'ye gitmek istedigini soyledi. Gulnaz acumsti pasa'rnn haline
.Sana yardim edecegim demisti ve Pasa'yi evine goturmustu. Gulnaz kizi ile birlikte
yasiyan bir kadindi. Damadim savasta kayvetmisti,

Zaten ondan acumsti Pasa'rnn

haline. Gulnaz Pasaya yardimci olmasi icin gidip Uckuri efendiyi cagirrmsti. Uckuri
.Gulnaza asik bir adimdi. Bu yuzden Gtilnaz ne istese yapardi. Aslmda adi Sulayman
idi. Ancak capkinhgmdan

dolayi adt Uckuri efendiye cikrmsti. Pasa'mn Til.rkiye!ye

gidebilmesi icin nehre gecmesi gerekiyordu. Bunun icinde para lazimdi. Arna Pasa'mn
hit; parasi

yoktu.ustelik nehirden gecerken kimlikte isteniyordu ve Pasa bir Ingikiz

vatandasi

idi. Suleyman efendi Pasa'yi da yanma alarak nehre dogru yol aldi. Burda

beraber i$ yaptign bir cavus vardi. Pasa'yi
ingiltere'ye

gonderebilirdi.

Bunun icin

Turkiye'ye

yolmasi zordu. Arna onu

beraber is yaptigi cavusun yamna giderek

durumu anlatti. Cavus .Pasalrun yanma bir lngiliz askeri gonderdi. Ona ingiliz askeri
oldugunu ispatlayaci bazi sorular sordu. Gunun sonunda Pasa'rnn bir ingiliz askeri
oldugu

ortaya

gidebilecekti.

91kt1.

Pasa

Bu mutlu

iki yil daglarda

haberden

sonra

yasadiktan

Suleyrnan

sonra

efendi

artik

ingiltereye

ve Gulnaz

Hamma

sukranlanm sundu. Bes gun sonrada ingiltere'nin baskebti Londra'ya goturuldu. Iki gun
boyunca saghk kontrollerinden gecirildi, Her hangi bir hastaligi olmadigi ispatlandiktan
sonra da bir kampa gonderildi ve geriye donuk butun askerlik maaslan odendi.
Artik kurtulmustu, Aldigi butun parayi bir bankaya yatirdi. Aynca Kraliyet
Muhurlu yazi ile istedigi devlet dairesinde calisabilecegine dair onay aldi. Bankadaki
memurun yardimi ile Posta Dairesinde cahsmayi secti, Hayatuu yoluna koymustu.
Geriye tek bir is kalmisti. Kibnsa gitmek. Pasa on yil sonra , cahstigi

daireden altr

haftalik izin alarak Kibns'a gitti. Ucaktan iner inmez ilk is topragi opmek oldu. Sonra
son model arabasi ile koyunun yolunu tutu. Eve vardigmda kapida erkek kardesi Faruk
onu karsiladi.

Pasa evden aynldigmda

Faruk il.9 yasmdaydi.
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Tarumarmsti

abisini.

Pasa'rnn ici acidi arna kardesini hie bozmadi. Ben abinin bir arkadasim dedi. Faruk'a
anne-babasuu

sordu. Kasabaya gitmislerdi. Birazdan Andriko ile geleceklerdi.

Pasa

,Farukl ile birlikte bir plan yapti, Anne-babasi geldiginde Pasa saklanacakti. Faruk'da
onlan birazdan bir arkadasim gelecek. Bakarak olun diyecekti. Oylede yaptilar, Annebabasi Pasa'yi karsilannda

gorunce once inanamadilar.

Kisa bir sessizlikten

sonra

sevinc cighklan atmaya basladilar. Annesi defalarca Pasa'sim opup kokladi. ..

Roman hakkmda yorumlar:
Bekir

Kara 1945 yilmda Baf m Bagnkara koyunde dunyaya gelir. ilk,orta ve lise

ogrenimini Limasol'da tamamlamasmm
Egitim Enstitusu'ne

giderek

olmustur. Ardmdan

Sosyal

ardmdandan universite ogrenimi icin Bursa
Bilgiler

Bolumunden

1970

adaya geri donerek uzun yillar ogretmenlik

yihnda mezun
yaparak emekli

olmustur.
Bekir

Kara

sonucunda

lise yillannda basladigi yazim cahsmalanna

daha

aldigi universite egitimi

basanh kitaplar yazrnaya baslanusnr. Universite hayatmda

tarih ve cografya bilgisi ile kitaplannda

aldigi

donemsel olaylan ve cografi sartlan oldukca

iyi bir sekilde yansitrmstir. Bu kitaplanndan

biri olan Kavuni ile Bekir Kara dogup

buyudugi; Baf'ta yasanan tarihsel bir olay olan Kanrcilar vakasim anlatrmstir.
Katircilar,

2.Dilnya

Savasi'rida

dogrudan

secilmeselerde katirlarla cepheye cephane

cephe

tasimakla

onunde

savasmak

gorevlendirilen

icin

Kibnshlann o

gunlerdeki yasammdan bir kesiti gozler onune sermistir.
2.Dilnya Savasi 'nda bir ingiliz somurgesi olan Kibns savasm ortasmda yer almasada
.savasm yarattigi

ekonomik yikmtiyi , yoksulluk

kullandigi yazim dilinin sadeligi ve yaptigi

ve aciyi derinden yasarmsttr. Kara,

betimlemelerle

okuyucuya bunu adeta

yasatmisur.
Kara , Kibnsh

Turk ve Rumlar'm yasadigi , yasam kavgasi sonucunda

Ordusu'na parali asker olarak yazilmak
Dogan'rn

zorunda kalan Kibnsli

hatiralan uzerinden kurdugu bu tarihsel roman

olarak gecen aci bir gercegi su ustune cikarrmstir.

86

ile

Turk Ahmet

ingiliz
Pasa

literature Katircilar

Kara , romarnnda

donemsel bir cok kesite yer vererek

olan olan tanm ve haycancihktan
amlmalanrun

olsa da

gosterilebilir.

yan

sebeb olarak

Cunku bu gorevin

halki

hayvanlardan

gorevlerinin
yapmakla

askeri

kabul

1y1

malzeme

mucadelesi

ada

halkmm

edilmesinin

anladigi

icin

tasiyacak

olan

mukellef olacaklanm

olanagiydi. Dstelik iyi bir

Katircilar

tum ihtiyaclanm

olarak

Buraya

kadar

hersey

kisimda

buydu.
gozden

malzemelerin

cok

guzeldi,

Boylece

Artik aileleri
kacan

daha

dogrusu

ve

Tek

bakamlanm

guvenli bir

kithk icersinde

1~

yasam

diger yandan

Ordu' dan saglayabileceklerdi.

Kibnsli

ac kalmayacak

etmisti.

devam edebilecek

odemeden

Zaten

kabul

gudmek

ugrasmasi

biri de buydu.

ilk bakildigmda

alacaklardi.

bir kurus

gorevi

katirlan

dusunuyorlardi.

maas

hayvancihkla

sebeblerinden

bu

veren aileler bir yandan yasamlanna

ise erkekler

Tabi

, onlann neden

gecim kaynagi

sebebinide bir nevi aciklamisir. Bu sebeb basta ekonomik ve sosyal

sebebler

Ada

bahsederek

Kibnshlann

Turk

kendileri

ve Rumlan

ise issiz

umursanmayan

bir

gercek

cezbeden

kalmayacakti.
vardi.

Bu

goturulecegi yerler genelde ates hatlanydi.

Bekir Kara, romanmda bunlann yam sira bu goreve katilan ve hayatta kalmayi
basanpta adaya donen Ahmet Pasa Dogan'rn

agzmdan Alman'a esir olanlann da,

olenlerin de hatta gittikleri yere yerlesip kalanlannda
gercekleri
vatandasi
kendi

yansrttigi
olarak

yasammi

bile

bu roman neticesinde
gormeyen

tehlikeye

Kibnsh

bir millet

atan insanlarm

oldugunu anlatrmstir. Kara'nm,
Turk

ugruna, sadece

yasadigi

ve Rumlar'm onlan
parasizhktan

dolayi

acr dram bir kez daha ortaya

cikrmstir.
Adeta
hemen etksi
kazanmaktadir.

bir film gibi yazilan bu roman akici ve sade dili sayesinde okuyucuyu
altma

alarak bir solukta

bitirilebilecek

bir kitap olma niteligi

Aynca yazrm dilinde kullamlan Kibns lehcesi hem dikkat cekici olmus

hem de bu lehce hakkmda ornek verici olmustur.

Ana fikir:
Para ugruna hayatmdan vazgecen Kibnsh Turklerin drarm.
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Kahramanlar:
Ahmet pasa dogan: 2.di.inya savasma para kazanmak icin Ingiliz askeri olarak katilan
Kibnsh bir Turktur. Bu savasta para ugruna unutamayacagi kadar derin acilar yasar.
Paramn mutlu getirmedigini gee te olsa anlamistir.
Ahmet pasanm sevdigi kiz (Zebra) - Ahmet pasanin torunu ayla - Ahmet pasamn
yoldaslari koy arkadaslani- Erol- Huseyin)
Ahmet pasayi azrailin elinden ceken Yonanda: yard1msever,insanc1l,duygusal, ve guclu
bir karaktere sahipti. Savas sirasmda hem bir eek insamn hayatim kurtarmis

hem de

onlan bilinclendirmeyc cahsrmstir.
Zaman: Ahmet pasa ve arkadaslanyla

2. dunya savasinda askere yazildiklanna

gore

1939 - 1945 arasi.
Mekan: ( roman Kibns'm koylerinden gecer leymosun - polemitya - marona baf mamonya baf - Lefkosa -yunanistan - ingiltere )
Dikkatimi ceken kelime ( anadan iiryan ) = cipla
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SONU<;
Usta yazar-romanc1 Bekir Kara'nm romanlanm inceledigimiz bu tezimiz ii<;
bolumden olusmaktadit.

Birinci bolumde Kibns Ti.irk edebiyatmm alti donemi ele alarak gecirmis oldugu
evreleri anlatuken, doneme darngasmi veren sair ve yazarlardan kisaca bahsetti.
Donemleri anlatirken Ti.irkiyeve Dunya' daki edebiyatla ili~kilerini de kisaca ele aldik,
[kinci bolumde ise Di.inya'daki, Ti.irkiye'deki ve K1bns'taki romanm geli~imi
hakkmda kisa bilgiler verirken. Bir romanm genel ozellikleri uzerinde de durduk.
U<;i.inci.i bolumde ise Bekir Kara'rnn romanlanm tahlil ettik. Yazar romanlannda
akiciligi cok fazla aynnti verilmesinden dolayi yer yer kesilmis ve akicihk bozulmustur.
Genel anlamda verilmek istenilen temel anlamm asmya goti.iri.ilmesi romannlannda
yerinde saymaktan baska bir sey olmarmstir. Romanlannda

dili sade ve yahndir.

Eserlerinde insanlarm bulunduklan mekanlara gore siveli bir dil ile olu~turulmu~.
Sonuc olarak Kibns Turk Edebiyati, yasanti ve am roman ti.irleriyle de artik
kendinden soz ettirir di.izeydedir. Amlar,

sozlu tarihe 1~1k tutuyor. Am- romanlar,

savaslari, gocleri, yeni yasamlan anlanyor.
Toplam olarak di.i~i.ini.irsek bu gibi eserler, huzursuz, cileli, aci ceken bir
toplumu anlatiyor. Cesitli eserlerdeki bilgiler bir araya konur ise gercek, bir butun ve
ciplak olarak ortaya cikiyor.

Gecmisini ogrenmek isteyen Kibns Turk Halki bu

romanlara bakrnah, siyasal ve toplumsal yasamma yabanci kalmamahdir. Yazara ve
edebiyat<;1lar bu toplumsal islevi gonulden si.irmelidir.
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