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ÖZ
Kıbrıslı ozan Fikret Demirağ'ın şiirlerinin incelendiği söz konusu tez üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Kıbrıs Türk Edebiyatı, şiir, ikinci ve üçüncü
bölümde şairin hayatı ve şiirlerinden oluşan tahliller yer almaktadır.
Başlangıçta İkinci Yeni'nin en önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkan
Demirağ, 1970'den sonra M. Kansu ile birlikte toplumsal gerçekçi şiirin en kuvvetli
temsilcileri haline gelmiştir. Tarihin derinliğini, mitolojinin esnek hayal iklimiyle
harmanlayan şair, Akdeniz insanı genelinde Kıbrıs insanı gerçeğine eğilen bir süreçte
şiirin olgunlaştırıştır.
Şairin etkin ve değişime - dönüşüme - açık dilini aynayla yansıtma adına,
şiirlerindeki imla ve noktalamalarda hiçbir değişikliğe gidilmemiş; büyük - küçük
harf kullanımına da tümüyle sadık kalınmıştır. Şairin oldukça fazla sayıda eser
vermiş olması bu çalışma kapsamında, şiirlerinin ancak bir bölümünün incelenmesi
neticesinde doğurmuş, mümkün olduğunca farklı şiirlerinden örnekler sunulmaya
gayret edilmiştir.
Ön sözde de değindiğim gibi, şairin ifadeleri referans alınarak 'Ötme Keklik
Ölürüm' den sonra yayınlanan şiir kitapları ağırlıklı olarak incelemeye tabi
tutulmuştur. Bunlarla beraber, Seçme Şiirler' altındaki eserleri, ayrıca ele alınmamış
bulunmaktadır. F. Demirağ'ın, 'Bu nesirle evlendirilmiş bir şiir ya da şiirle düzyazı
arasında kurulan bir köprüdür' dediği: Limnidi Ateşinden Bugüne', 'Hüzün Ana', ve
'Sım Dökülmüş Kökayna & Yalnızlık, Gece Müziği' isimleriyle yayınladığı
dörtlüğü de, büyük oranda çalışmalarımızın sınırları dışındadır.
F. Demirağ'ın hayatı ve şiirine dair araştırmalarda çok daha zengin sayıda
kaynağa ulaşabileceğim inancındaydım. Ancak özellikle altını çizmem gereken
'insanzamanmekan'

dergisinin Fikret Demirağ

özel

sayısı, elimi oldukça

güçlendirmiş, şairin birçok önemli yazar tarafından değerlendirmelerine tanıklık
imkanı vermiştir.
Kıbrıs Türk Şiirinde ayrıcalıklı bir yeri olan Fikret Demirağ, 1960'da
başlayan şiir serüveniyle ardında tamamına yakını şiir kitabı olmak üzere 22 eser
bırakmış; duygusu, duruşu, doğası ve ufkuyla şüphesiz incelemeye değer bir Adalı
olduğunu kanıtlamıştır.

ABSTRACT

This dissertation consists of 2 chapter and the topic is Cypriot Poet Fikret Demirağ and his
poems.First chapter includes poet's life, his understandings of poetry and his opus; in second
chapter, there are analysis of poems that belongs to the poet.
At first, Demirağ was recognized as one of the most important poets of İkinci Yeni,after 1970s
he became the most powerful representative of social realistic poetry with M.Kansu.He correlates
the depth of history with soft imaginative nature of mythology; he maturated his poetry that mostly
about Cypriots problems although he is one of the mediterrenean pepole.
There is no alteration in spelling and punctiation to reflect poet's style that is open to change
and transfomation; and the usage of capitalization is kept totally.although there are many poems just
a little

part of them take place in this dissertation, tried to introduce different poems as many as

possible.
As i mention in abstract, with the referances of poet's statements,the poetry.books which
published after

"Ötme Keklik Ölürüm"are analized. At the same time, t.he opus named of

'Seçme Şiiirler'

wasn't investigated.Also

"Limnidi Ateşinden Bugüne", "Hüzün Ana", ve 'Sırrı

Dökülmüş Kökayna & Yalnızlık, Gece Müziği' that the poet says about: a poem that is married
with the prose or a kind of bridge that is built between poem and prose; are not in the
boudaries of this dissertation.
I believed in that i could reach more data about F.Demirağ's life and his poems.Especially I
want to underline that, the journal named of 'insan zaman mekan' provided valuable data and that
gave a chance to critize the poet by other artist.
F.Demirağ is exclusive for Cyriot Turkish Poetry and he left 22 opus almost all of thern are
poetry books, with his adventure of poetry started in 1960;he proved that he was the islander worth
being investigated with his emotions,nature,attitude and perspective.

ii

ÖN SÖZ

Tezimin konusu şair, Fikret Demirağ'ın şiiridir. Kıbrıs şiiri ve şairleri
arasında özel bir yeri olan Demirağ'ın şiirlerinin, dış ve iç açısından incelemeye
çalışılmıştır.
Hayatı ve eserlerinden yola çıkılarak, şiir ve anlayışını da göz ardı etmeksizin
yürütülme azmindeki bu çalışma, 20 kitaplık koca bir şiir külliyatının ancak küçük
bir bölümüne elverdiğince tanıklık etme gayretinden öte bir iddia taşımamaktadır.
Şairin, şiirlerini incelerken, 'insanzamanmekan' dergisinde Ağustos 2002
tarihli; 'Elbette bütün yaptıklarım bana aittir ve hiçbirini reddedemem; ama ilk 6
kitabımda yer alan şiirlerimin bir toplu şiirler kitabında yer almasını çok da
arzulamıyorum. Eğer bir gün, geleceğe birkaç satır olsun kalır ve benden bir toplam
ortaya konmak ya da kitaplarımın yeni bir baskısı yapılmak istenirse; 'Seçme Şiirler'
kitabına aldığım şiirlerin yanı sıra, onun biraz daha genişletilerek 'Ötme Keklik
Ölürüm' den bu yana yaptıklarımın ve özellikle de 'Acılı Bir Yurt İçin' le başlayıp
bugüne kadar gelen ve bundan sonra bir süre daha süreceği anlaşılan şiirlerin ve
yayınladığım kitaplarımın benim gerçek şiirlerim olarak kalmasını isterim'
açıklamasını bir nevi vasiyet telakki ederek, 'Ötme Keklik Ölürüm' den sonraki
eserlerinde yoğunlaşılmıştır.
Bener Hakkı Hakeri'nin, 'Tam bir ozan' dediği, B. Necatigil'in Kıbrıslı
sanatçıların içinde 'en ilginç, en değerlisi' ilan ettiği şair Fikret Demirağ'ın, oldukça
renkli ve adeta evrimsel bir sölene
dönüsen
siirlerinin
izini sürmek, hakikaten de
,
,
,
farklı ve iz bırakacak bir deneyim oldu benim için.
'Bir gün öldüğümde 'kendini tanımlamış' bir ömrü değil, bir tohumu gömdük
deyin.' İfadesiyle arkasında 20 şiir kitabı bırakan, birikimli ve üretken bir şairle karşı
karşıya olduğunun bilinciyle, sözün şiirin sahibine, hakkını vermenin güçlüğünü
takdir edeceğiniz bu çalışma, o tohumdan az da olsa nasiplenebildiyse ne mutlu.
Neticeleri itibariyle eksiği çok az kazanımlarının oldukça büyük ve kıymetli
olduğunu düşündüğüm bu süreçte beni yönlendiren ve ilgisini esirgemeyen danışman
hocam Doç. Dr. Şevket Öznur'a teşekkürü bir borç bilirim.
Mustafa Emre SARAÇOGLU
Haziran 2015
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1.BÖLÜM

1.1.KIBRIS TÜRK EDEBİYATININ

TARİHÇESİ

GİRİŞ
Siyasi, toplumsal ve edebi etkenler ışığında, Kıbrıs Türk Edebiyatını altı
dönem içinde incelemek mümkündür:

1.2. Osmanlı Dönemi (1571.-1878)
1 Temmuz 1570'te başlatılan Kıbrıs adasının fethi 1 Ağustos 1571'de Mağusa
kalesinin

teslimiyle tamamlanır ve ada, bir eyalet olarak Osmanlı İmparatorluğu

Ülkeleri arasında yerini alır. Fethi izleyen yıllarda sürgün fermanlarıyla adanın hızla
iskan edildiğini görürüz. Anadolu'nun belli yerlerinden gelen insanlar adanın dört bir
yanına yerleştirilmiş ve o gün bu gündür bu topraklan mekan tutmuşlardır. Çok
geçmeden de bütün kurum ve kuruluşlarıyla burası Osmanlı İınparatorluğu'nun
parçası görünümündedir.

bir

Benzeri çok az, çetin bir savaş sonucu ve de üzerinde

yaşayan insan sayısından daha fazla şehit verilerek alınmasının yanı sıra Hala Sultan
gibi İslam dünyasının ilk sıralarında kutsal sayılan bir makamı bağrında yaşatması,
nihayet coğrafi konumu, Türklerin gözünde üzerine titreyen, ne pahasına olursa
olsun elden çıkarılmaması gereken bir yurt parçası konumunu hep koruya gelmiştir.'
Üç yüzyılı aşkın bir süre fiilen Osmanlı İınparatorluğu'nca yönetilen Kıbrıs'ta,
kültür ve sanat bakımından İmparatorluğun başka Osmanlı ülkelerindeki gelişmeleri
izlemek mümkündür. Hatta Kıbrıs'ın emsaline oranla, bilim ve edebiyat açısından
İstanbul'a daha bir yakın olduğunu da söylemek mümkündür.

Nitekim Ada'dan

ayrılıp Başkentte ya da İmparatorluğun başka yerlerinde görev yaparken, o günlerin
ölçüleri içinde, bilim ve edebiyat alanlarında eserler veren Kıbrıslıların
değildir.

Yine Kıbrıslı

şairleri de tezkirelerinden

izlemek

sayısı az

mümkündür.

Bütün

tezkireleri taramak suretiyle yüzyılımızda oluşturulmuş son tezkire Tuhfe-i Naili'de
(1949) Kıbrıs asıllı şairler bakımından XVII. yy. kadar inilebiliyor. Fethin üzerinden

1

Ha rid Fedai,Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 1994, Cilt 9.s.183

1

henüz çeyrek yüzyıl bile geçmeden Lefkoşa'da

kurulan Mevlevihane'nin

divan

şiirimize ocaklık ettiği de bu vesileyle belirtilmelidir.2
Başka şairleri ise günümüze kadar intikal eden az sayıdaki defterlerden,
cönklerden, şiir mecmualarından izlemek mümkündür.
Üç yüz yılı aşkın Osmanlı döneminde halk şiiri bir varlık olarak ortaya
çıkamamışsa

da divan

şiiri geleneği

bir bütün

halinde

sürdürüle

gelmiştir.

) Bulabildiğimiz divan şairleri, ölüm tarihleri sırasına göre şöyle sıralanabilir: Misali
(1607), Zekai (1648), Siyahı (1710), Na'ib (1717), Arif Efendi (1725), Handiya da
Hızır Dede (1727), Musib (Musib Mehmet Efendi 1754), Müftü Hasan Hilmi Efendi
(1847), Hacı Hasan Tahsin-Bey (1861), Yusuf Ziya (1869).
Yine XIX. yy. divan şairleri arasında şunlar var: Handı (Eski Zağra'lı), Şem'i,
Sezayi, Hakkı, Hatif, Nadiri, Salim, İffet, Kerimi, Teki, Müfti Raci Efendi.
Adı geçenlerden
Ada'ya

bir bölümü Kıbrıs doğumlu oldukları halde bazıları da

görevle gelmiş ve eserlerini burada vermişlerdir:

Misalı,>Handı

(Eski

Zağra'lı) ve Şem'i ikinci gruptan sayılanlar arasında bulunuyor.3

Fatih sonrası Kıbrıs'ın geçmişine ana hatlarıyla bakıldığında; salgın
hastalıkların, kıtlıkların, çekirge sürülerinin ve dolayısıyla ekonomik bozuklukların
getirdiği isyanların bolluğu dikkati çeker. XIX. yy.' ilk çeyreğinden son çeyreğine
kadar ise dıştan kışkırtılan Rum ahalinin rahatsızlıkları, yabancı elçiliklerin el
altından eylemlere arka çıkmaları alıp yürür. Aşık Kenzi'nin Kıbrıs Destanı, H.
1249/M. 1833 yılında yabancı parmağı ile çıkarılan isyanlardan üçüne tanıklık
etmektedir.
Kargaşanın, huzursuzlukların bütün olumsuzluklarına karşın XIX. Yy 2. ve
3. çeyreklerinde şiir açısından Kıbrıs'ta ilginç gelişmeler yer alır:
Yunan ayaklanmasının ardından bağımsızlık tutkusunun Kıbrıs'a da
sıçrayabileceğini hesaba katan Sultan II. Mahmud Lefkoşa'da kendi adına bir
kütüphane yaptırarak kitap bağışında bulunur (1828). Padişaha minnet ve teşekkür
kabilinden bir kaside yazmak da Kıbrıs'ın en eski ailelerinden Menteşizadelere
mensup, müderris Hasan Hilmi Efendiye düşer. Kasidesinin beğenilmesi üzerine

2

3

Harici Fedai, Mustafa Haşim Altan, Lefkoşa Mevlevihanesi, T.C. Kültür BakanlığıYayınları. 1992.s.96
Ha rid Fedai, 'Kıbrıs Destanı Üzerine', Kültür Sanat Dergisi, Lefkoşa,Ocak (1994).s.18

2
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İstanbul'a çağrılan Hilmi Efendi'nin, bu kez de, yeni kurulan ordunun geçit resminde

/

iken doğaçtan söylediği "bir başka kaside ise o denli takdir edilir ki en usta şaire
verilen "Sultanü'ş Şu'ara" unvanını almasına yeterli olur. Hilmi Efendi İstanbul'daki
misafirlik günlerinde de boş durmayacak ve başka şiirlerin yanı sıra Padişaha
birbirinden güzel kasideler döşenecektir."
Yeniçeri ocağının kaldırılmasına öfkeli, ilmiye sınıfına karşı o sınıfa mensup
Hilmi Efendi gibi birisini yanında tutmak padişahın işine geliyordu. Bu yüzden her
türlü imkanı sağlayarak şairimizi İstanbul'da alıkoymak kararındadır.5 Günlerin
uzadıkça uzaması Hilmi Efendi'de yurt özlemini dayanılmaz bir kerteye getirecek, en
sonunda da padişahın doğum gününü vesile ederek yazdığı övgüyü (Mevlid) bırakıp
bir gemiye atladığı gibi soluğu Kıbrıs'ta almasına yetecekti. İzinsiz ayrılışına
öfkelenmek bir yana, padişah, O'na anlayış gösterecek; dahası, zamanın Kıbrıs
Müftüsünü görevinden alıp yerine Hilmi Efendi'yi atayacaktı.
Yukarıda belirtilen süre içinde yer alan ikinci olay ise önde gelen edebiyat
adamlarından Ziya Paşa'nın Kıbrıs'a mutasamf olarak atanmasıdır (1862)
Düzenlediği Revan (Esnaf) Geçidi, ve onarımı dolayısıyla Dali camii için yazmış
olduğu kitabe kısa süren yöneticilik döneminin Kıbrıs'ta kalan izleridir.
Ziya Paşa'nın Kıbrıs günlerinde gerçi Hilmi Efendi hayatta değildi; ama, Ziya
Paşa en azından O'nun şiirini yakından görüp tanımak olanağını bulacaktı. Daha
sonra oluşturduğu üç ciltlik Harabat (1874), Namık Kemal Magosa'daki sür gün
günlerinde öfke dolu eleştiriler yağdırırken, Hilmi Efendi'yi de dışarıda bırakmasına
takılarak, her şey bir yana, 'Sultan Mahmud kütüphanesinin iç duvarlarına çepeçevre
yazılmış o güzelim dizelerin göz ardı edilmesine yazıklandığını vurgulayacaktı.
Üçüncü önemli olay ise bir numaralı edebiyat ve kavga adamı Namık
Kemal'in sürgün olarak Kıbrıs'a gelişidir (1873).
Mağusa günleri (1873-76) Namık Kemal'in en verimli dönemini oluşturur.
Eserlerinin çoğunu hep burada kaleme almıştır. Mağusa'da geçirdiği 38 ay boyunca
yöneticiler katında hep saygın bir misafir muamelesi görmüş, Kıbrıs'ın her yanını
istediği gibi gezip dolaşmak imkanını bulmuştur. Bu yanardağ gibi öfkeli adam gerçi

4

Harici Fedai, Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, -Şllrler-, Lefkoşa 1987,s.147-155.

5

Age, s. 27-45.

3

.

.

.

maddeten Kıbns'ta bulunuyordu; ama başını hiçbir zaman kopup geldiği İstanbul'un
kavga dolu ortamından çekip alamayacaktı. Başka deyişle Mağusa günlerinde adeta
/

İstanbul'un tam ortasında yaşıyor gibiydi. Bu yüzden olacak, Kıbrıslılarla, çevresiyle
pek ilgilenmiş değildir. Zaten Mağusa mektupları da bu gerçeği açıktan açığa
kanıtlamaktadır.
Namık Kemal'in Mağusa günlerinde Müftü Hilmi Efendi uzantılarından
Kaytaz-zade Nazım (d. 1857) yeni yetme bir delikanlı idi. Namık Kemal ile çok
yakın ilişkiler içinde bulunmuş ve üstadın etkisinde kalmıştır. Bu etkiyi Kaytaz
zade'nin şiirlerinde, düzyazılannda bütün belirginliği ile görmek mümkündür.

6

Kaytaz-zade bu edebiyat tutkusu yüzünden Namık Kemal'den sonra Kıbns'tan
ayrılacak; eserleriyle kendisini İstanbul çevrelerinde kabul ettirmeğe çalışacak;
Tanzimat dönemi II. kuşağının üstadı Recaizade Ekrem Bey sohbetlerinin eksilmez
'müdavimlerinden' sayılacaktı. Nitekim konusunu İstanbul'dan alan ve.1896 yılında
Kıbrıs

gazetesi basımevinde kitaplaştırılan

Yadigar-ı Muhabbet

.Ô,

romanının

önsözünde adını bu çevrelere duyurmak iddiasıyla ortaya atıldığını açıkça
belirtecekti. Daha sonralan da Üstadı için en içli mersiyeyi yazmak yine O'na nasip
olur.
Recai-zade'nin ölümü ardından Kaytaz-zade öz yurdu Kıbns'a dönmüş olur.
Yaşamının geriye kalan yaklaşık on yılını da Lefkoşa Şeriye Mahkemesi'nde verilen
bir görevde çalışarak tamamlayacaktır.
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Şevket Öznur, Kıbrıs'ta Namık Kemal Efsanesi, KıbrısTürk Yazarlar Birliği Yayınları,

Lefkoşa,2014.s.12
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1.3. Geçici Dönem (1878-1925)

/

XIX. yy soil çeyreğine gelindikten az sonra Kıbns'ın İngiliz İınparatorluğu'na
kiraya verildiğini görürüz (1878). Ada, 93 Harbi diye bilinen 1878 Rus-Türk savaşı
sonrasında imzalanmış Berlin Antlaşmasıyla İngilizlere, güya yaptıkları destek
karşılığında adeta bir bedel olarak bırakılmıştı. Muhtemel bir Rus tehlikesine karşı"
Osmanlı'yı koruyacağı vaadi de bir başka avuntu vesilesiydi. Bu savaşa katılıp esir
düsmüs Kıbrıslı Müsevvid Osman Efendi-zade Mehmed Dervis Efendi savası anlatan
'

'

'

'

44 dörtlük destanında bütün suçu yöneticilere bulup, onlara lanetler yağdırır.
Destanda cephelerde silah dahi atılmadan askerlerimizin düşmana nasıl tavla-teslim
edildiklerinin, hesaba gelmez çekilen eziyetlerin, horlanmaların ürkütücü hikayesi
vardır.7
Bu tarihten on yıl sonra çıkan, ancak 16 sayı süren ve sayılarından bir teki
bile elimizde bulunmayan ilk gazete saded (1888) bir yana bırakılırsa; onu izleyen
Zaman (1891), Yeni Zaman (1892), Kıbrıs (1893), Kokonoz (1896), Akbaba (1897),
Mir'at-ı Zaman (1901), Sünühat (1906), İslam (1907), Kokonoz (1910), Vatan
(1911), Seyf (1912), Kıbrıs (1913) gibi gazete/dergi sayfalarından edebiyat
etkinliklerini izlemek mümkündür. Bu çalışmalar daha ziyade şiir ağırlıklı olup
hikaye, roman, tiyatro eseri tefrikalarının yanı sıra aralarında edebi düzyazı
örneklerine de rastlanmaktadır. Zaman zaman Türkiye'den gönderilen şiirler de
gazete/dergi sayfalarına renk katmaktaydı."
90'lı yıllarda ilk kulübümüz olan Kıraathane-i Osmani'nin kurulduğunu
görürüz. İlk kitabımız olan Müsameret-name ki Emin Nihat'a ait kitabın (1871)
yeniden basımıdır bu kuruluş eliyle 1892'de basılır. İlk tiyatro eseri Hicran-ı Ebedi
1311(1895), ilk roman Yadigar-ı Muhabbet 1312(1896'da yayımlanır. 1897 Türk
Yunan savaşında Tesalya ile ilgili kamuoyunu aydınlatıcı - uyarıcı yazıları, şiirleri
yüzünden Ahmed Tevfik Efendi'nin gazete/ dergileri gibi kendisinin de Osmanlı
ülkelerine girişi yasaklanır. Tesalya ile ilgili bir dolu şiir ve düzyazılarının yanı sıra
bu savası konu edinen 99 dörtlük uzun bir de destanı vardır. Yine Kokonoz ve
'

7

Harid Fedai, Yadigar, Muhabbet, Halkbilim SempozYayınları, İstanbul 1986, s.337-344 .

8

Harid Fedai, lzhar-ı Te'essür, KKTC Milli Eğitim ve Kültür BakanlığıYayınlan, İstanbul 1993, s.236.
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Akbaba gazete/dergilerinde

mizah ve yerginin ilk ve en güzel örnekleri sergilenir.

Yerli adlardan bu sayfalarda rastlananlar arasında Kaydaz-zade Nazım ve Ahmed
-~

Tevfik Efendi gibi tanınmışların

yanı sıra Muhasebeci

Sadık Efendi ile adliye

Hakimi Ata Bey gibi imzalar da vardı (Bkz.: Kıbrıs gazetesi 20, 28 ve 32. sayılar).
Mir'at-ı Zaman'da ise Mehmed Baki'nin adını görürüz (202, 203 ve 210. sayılar).
Bütün bu sayılan adlar arasında Zekai Efendi (XIX. yy.), Randi (XIX. yy.) gibi
"müretteb" divanları ve Kaytaz-zade Nazım gibi güldestesi (Rüh-i Mecruh - 1913)
: olanlar dışında bir tekinin dahi şiirleri toplanmış değildir.9

Randi (XIX. yy.) divanında Kaymakam Mesrur Ağa'ya yaptıkları haksızlık,
gösterdikleri vefasızlıktan dolayı Kıbrıslıları hedef alan 1261/ M. 1845 tarihli bir de
yergi vardır.
XX. yy. başlan kültürel etkinlikler açısından canlılık.gösterir. Kültür adamı
Vizeli Rıza İbn Emin, Jön-Türk olması yüzünden İstanbul'dan kaçıp. Kıbrıs'ı mekan
tutar; İngilizlerin yönetiminde bulunan İngiliz Okulu'nda öğretmen.olarak çaltşmağa
başlar. Divan edebiyatını da çok iyi bildiği Müftü Hilmi Efendi'nin na't-ı. şerifini
tahmisinden anlaşılabilir. Gazete yazılarıyla gücünü kanıtlayan Rıza Efendi, Şeyh
Sadi'nin Pend-name'sini Osmanlıcaya çevirip küçük bir kitapçık halinde İngilizce
metni ile birlikte yayımlar (1907).
Yine Kıbrıs'ın yetiştirdiği fikri adamlarından Ahmed Raik Efendi'nin
yüzyılımızın başlarında sosyal ve kültürel yaşantımızdan kesitler veren yazılarını,
İngiliz dilinden çevirilerini görürüz. Bunları sonradan, 1926 yılında, bir kitap halinde
toplayacaktır. Yazılarından bazıları Kıbrıs dışında, sözgelimi Mısır'daki Türk,
Bakü'deki Füyüzat ve Tiflis'teki Hayat dergilerinde de yayımlanmış; Türk dünyasının
din, dil ve yazın gibi ortak konularına ışık tutmuştur.
Dış Türklerle ilişki kuranlardan biri de Jön-Türk yanlısı, gazeteci Ahmed
Tevfik Efendi idi.
1908 İnkılabının Kıbrıs'ta da yankısı epey geniş olur. O güne değin padişahçı
olanların birdenbire nasıl koyu "İttihatçı" kesildiklerini Ahmed Tevfik efendi ile Dr.
Hafız Cemal (Lokman Hekim)' in yazılarından öğreniyoruz. Ahmed Tevfik Efendi,
Jön-Türklük serüveni yüzünden başına gelenleri bir yazısında yana yakıla anlatır. Dr.
9

Lefkoşalı Katib-zade Mehmed Refik (Talan)'ın özel koleksiyonundan Prof.Dr. Fahrettin Kırzıoğlu

eliyle sağlanan Defter-i Hasan Basri'nin fotokopisi -12.-19. ss.
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Hafız

Cemal

de

İstanbul'da

barınamayıp

Kıbrıs'a

geldikten

ve

Lefkoşa'da

doktorluğun yanı sıra bir dil okulu ile sanat okulu açtıktan sonra taşıdığı Jön-Türk
damgası yüzünden Ada'nın önde gelenlerince nasıl perişan edilip maddi-manevi
zarara uğratıldığını "Kıbrıs'ta Geçen Dört Senelik Tarih-i Hayatım (1325/M.1909)
adlr anılarında dile getirir.
1911 Trablusgarb, 1912 Balkan savaşları ve nihayet 1914-18 I. Büyük Savaş;
uzun, suskunluk yıllarıdır. Yerli gazete/dergi yayımlanmadığı

gibi başta Anadolu

olmak üzere bütün Osmanlı ülkeleriyle ilişkiler kesilmişti."
1919 baharında Anadolu Kurtuluş Savaşı başlatılır. Aynı yılın sonbaharında
Kıbrıs'ta Doğru Yol gazetesinin yayımlandığını

görüyoruz. Bir yıl sonra onu Söz

gazetesi izler. Artık arka arkaya gelen İrşad (1920), Davul (1922), Ankebut (1920),
Vatan (1920), Hakikat (1923), Birlik (1924) gibi dergi/gazetelerin

tek bir hedefi

vardı: Anadolu Kurtuluş Savaşı'na destek vermek. Bunun için de halkı, olduğunca,
bilgili ve bilinçli kılmağa çalıştılar. Ancak şiir adına yayımlananlar bir manzume
düzeyini aşacak nitelikte olaınamıştır."

Ne ki Kaytaz-zade Nazım bu dönemde de

şair olarak görevini yapmanın mutluluğuna ermiş ve genç Türkiye Cumhuriyetinin
kurulduğunu gördükten sonra gözlerini yummuştur.

Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın en

duyarlı günlerinde Namık Kemal edasıyla yayımladığı Neva-yı Zafer gibi şiirleriyle
nice kızgın yüreklere su serpmiş; öfkeli, mahzun hatta umutsuz yüzlere bir nebzecik
olsun soluk aldırmıştır.22
Darü'l-Elhan kurulur.

Sanat etkinliği olarak da 1925 yılında musiki cemiyeti

12

1 O Mart 1925'ten itibaren Kıbrıs resmen bir İngiliz sömürgesidir artık. 24
Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'yla tercih hakkı verilmesinden dolayı Kıbrıs
Türklerinden yedi bin kadar bir nüfus Türkiye'ye göç eder. Kırsal kesimden gelenler
arasında evinden başka bir şeyi olmayan yoksul ailelerin köylerdeki evlerini yıkarak
merteklerini orada; kapkacaklarını ise getirebildikleri Lefkoşa'nın Sarayönü'nde
(Atatürk Meydanı) haraç-mezat teslimle yol paralarını nasıl denkleştirip bir an önce
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Doğan Altay, Destanlarımız, Mut 1992, s.49-64.

11

Harici Fedai, 'Kıbrıs Türk Yazınında Bir Çeviri', Yeni Kıbrıs Dergisi,(1985), s.13

12

Ha rid Fedai, Yüzyılımızın Başlarında Kıbrıs Dış Türkler ilişkisi, Çeşitli Türk Toplumları Arasında Dil

ve Kültür Bağı Sempozyumu'na sunulan bildiri, Lefkoşa 5-6 Ekim 1990.
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Ada'dan ayrıldıklarını göz tanıklarından dinlemişizdir. Geride kalanlar ise Söz
gazetesinin yol göstericiliği ile T.C.'nin ilk Kıbrıs Konsolosu Asaf Bey'in kişiliğinde
Türkiye'ye yakın olmanın huzurunu duymakla yetineceklerdir. 1920'li yılların
sonlarına gelindiğinde ise genç Türkiye Cumhuriyeti'nin inkılaplarını yaşama
geçirme sürecini Kıbrıslılar büyük ölçüde tamamlanmış sayılırlardı. 1930'lu yılların
Masum Millet (1931), Haber (1934), Ses (1935) ve Vakit (1938) gibi gazetelerinde
de bir önceki on yılın yayın organlarına oranla şiir açısından yine değişen bir şey
'yoktur. Gazete sütunlarında tek tük öğrencilerle Türkiye'den ara sıra gönderilenlerin
imzalan gözükmektedir. Bir farkla ki, Necmi Sakıb Bodamyalı-zade'nin şiirleri,
İngilizceden çevirileriyle yine Süleyman Nesib adlı bir ilkokul öğretmenin Batı
yazınından çevirileri, arada bir dahi olsa, sütunları süslemekteydi.
1928'de İngilizlerin müftülük makamının kaldırması üzerine, buna şiddetle
tepki gösteren Kıbrıs Türk liderliğinin 1931 'de müftülüğe seçtiği Baflı Said Hoca
(Ahmed Said), İstanbul'da hukuk öğrenimi görmüş, İslam'ı bilen bir aydın idi. Said
Hoca, mesleğinin gereği toplumsal çalışmalarını sürdürürken, tercümeler yapmış,
şiirler yayımlamış, bir de operet yazmıştır; Elif Hanım Türk Edebiyatı Tarihçisi
İsmail Hikmet Ertaylan da 1932-33 yılları arasında Lefkoşa Türk Lisesi müdürlüğü
yapmış, Efenin Düğünü ve Kersan'm Gözdesi (1933) isimli operetlerini burada
yazarak sahnelemiştir.l''
Müzik ve sahne çalışmalarının bir arada ve daha uyumlu yürütülebilmesi için
de 1934'te TAYS (Tiyatro ve Ses Akademisi) kurulur.
1930'lu yıllarda G. Blount Pusey adlı bir İngiliz'in İngilizce-Rumca-Türkçe
yazılara açık Embros'u olmasaydı Türk sanatçıları eserlerini yayımlayacak bir tek
dergiden bile yoksun bulunacaklardı. Dergide Türkçe olarak da seviyeli yazılar,
şiirler, çeviri ve hikayeler yayımlanmıştır. Dikkati çekenler arasında Necmi Sakıb'ın
Türk edebiyatından İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çevirileriyle Maporlar'ın ana
dille yazılmış kısa hikayeleri anılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ortamında yetişmiş, 'aydın kadın' tipinin
simgesi sayılan İstanbul doğumlu Ulviye Midhat Hanım evlenerek Kıbrıs'a
yerleştikten
13

sonra gerek

sosyal etkinlikleri, gerekse kalemiyle halkımızın

Ahmed Tevfik Efendi, 'Doğruyu Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar', Mir'at-ı Zaman Gazetesi,

Lefkoşa, 29 Mart 1909.

8

yetişmesinde

unutulmaz

katkılarda

bulunmuş;

O'nun

Ses ve Embros

gazete/

dergisindeki eğitim-kültür ağırlıklı, özellikle kadınlarımızın yetişmesini hedefleyen
yazılarıyla an Türkçe şiirleri bu durgun dönemi renklendirmiştir.

1920'li yılların

sonlanandan itibaren hikaye, oyun, roman gibi düzyazı alanında baş gösteren ufak
tefek kımıldamalarla;

19391daki savaşın ardından T.C Lefkoşa Konsolosluğunda

görevlendirilen Bursa doğumlu, genç bir edebiyat tutkunu Hikmet Taşkent'in hevesli
gençler etrafına toplayıp başlattığı "Çığ Hareketi", 1931 Rum İsyanının ardından
gelen sıkıyönetimin de üstüne tuz biber ektiği- suskunluk dönemini, bir ölçüde olsun
bozmağa yetecekti.

1.4 Hareketlenme Dönemi (1939-1955)

İkinci Büyük Savaş (1939-l 945)'e gelindiğinde o zamana değin rastlanmayan
yoğunlukta bir yayın etkinliğiyle karşılaşırız: İlk oyunu Duman'ı 1935'te, ilk romanı
Kahraman Kaplan'ı 1936'da yayımlayan Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer Gökmen) in
Son Damla (1937), Diken Çiçeği (1938), Son Çıldırış (1939) adlı küçük oylumlu
romanları arka arkaya sıralanır. Yanı sıra, İsmail (Anlar, Alptekin) Karagözlü'nün
Kalpten Damlalar (1938) şiir kitabı ile Saadet Yolcuları (1940, aslında uzun hikaye)
adlı romanı var. Onu Nazif Süleyman Ebeoğlu'nun Beyrut Rıhtımlarında (1942) adlı
şiir kitabı ile Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer Gökmen) in milli oyunu Meşale
(1942); tiyatroya uzun yıllar aktör ve yönetici olarak büyük hizmeti geçmiş Osman
Talat (Alkan: 1902-1959)'un milli oyunu Yüksel (1942) izler. Rauf R. Denktaş'ın
ahlakı-felsefi özellikteki iki kitabı Saadet Sırlan (1943,2. baskı 1973) ile Ateşsiz
Cehennem (1944)'ten sonra, yine Mapolar'a ait bir milli oyun olan Mucize (1943) ile
hikaye kitapları Toprak Aşkı (1943) ve Kahve Fincanındaki Aşk (1943), aynı yıl
yayımlanan Kendime Dönüyorum (1943) romanı ile Kemal E. Sakarya'mn Döğüş'e
Hasret.14
14

Harici Fedai, '40'1ardan Bir Gazete' Yankı, Bozkurt Gazetesi, Lefkoşa, (1985). s.24.
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(1944) piyesi; Mapolar'ın milli oyunu Alün Şehir toplanacaktı (1943).
Güldestede; Hikmet Taşkent, Urkiye Mine (Balman), Nazif Süleyman Ebeoğlu,
Emine Otan (Engin Gönül), Celaleddin Yermen ve İsmail Hakkı Y eşilada'ran şiirleri;
Hikmet Arif Mapolar, Semih Şait Umar ve Reşat Kazım (Işınayj'ın düz-yazıları
vardır. Düzyazılardan Mapolar ve Umar'a ait olanlar ikişer hikaye, Işına ise "nesir
halinde siirlerdir.
'

Çığcıların güttükleri bir tek hedef vardı: Seslerini Türkiye'ye duyurmak. Bu
dilekleri Güldestenin sunu yazısında şöyle belirtilir: "Kıbrıs Türkleri arasında doğan
bu edebi varlık bizim dar muhitimizi asacak ve anavatan ufuklarına kadar
'

yayılacaktır. Oradan duyacağımız yankılar bize daha iyi, daha güzel ve daha güçlü
eserler yaratmak imkanını hazırlayacaktır."
1942 yılına gelindiğinde savaşın lehlerine biteceğine artık iyice kanaat getiren
İngilizler Kıbrıs'ta da kemerleri iyice gevşetmeye başlarlar. İlk adım olarak da o
günlere kadar güdük bıraktıkları Türk halkını ayakta durabilecek bir hale getirmek ve
Rumlar karşısında bir denge unsuru olmasını sağlamak için el altından, İngiliz
yanlıları eliyle Türk halkını örgütlemek maksadıyla KATAK'ı (Kıbrıs Adası Türk
Azınlık Kurumu) kurdururlar (18 Nisan 1943). Yanı sıra, bir dolu gazete ve derginin
yayın alanına atıldığı görülür. Uzun ömürlü gazetelerden Halkın Sesi 14 Mart
1942'de; o günlere değin en uzun ömürlü gazete olan Sözün sahip ve ad
değiştirmesinden doğan Hürsöz ise 17 Haziran 1946'da yayın yaşamına anlatır.
Gazetecilikte hem sayfa sayısı hem de içerik bakımından atılım sayılan İstiklal'in
doğması için de 28 Ekim 1949'u beklemek gerekecekti. Kısa ömürlü gazetelerden en
doyurucu olanı ise Yankı idi.15
Dergilerden Yeni Mecmua, 29 Ekim 1944'te; Dünya, Temmuz 1945'te; Ocak,
15 Aralık 1945'te; Yeni Fikirler, Mayıs 1946'da ve mizah dergisi Zırıltı, 15 Şubat
1947'de yayımlanır. O günlerin edebiyatçıları Çığaların yanı sıra Pembe (Yusuf)
Marmara, Nevzat Yalçın, Cem Sual, Ahmet Esat, Necla Salih Subhi, Cevdet
(Hüseyin) Çağdaş, Rauf R. Denktaş, İsmail Edip Anlar (Karagözlü), Ahmet

15

Cavit H. Avni'nin gazete/dergi sayfaları arasında kalmış şiirlerinden bazılan: Annemle Babam,

inkılap, 9.12.1945; Çabalar, Halkın Sesi, 2.9.1946; Sevgiliye Bakışlar, Hürsöz, 6.9.1946; Dağlar, Hürsöz,
9.9.1946; Kamer, Halkın Sesi 29.7.1946; Sevdiğim, Dünya dergisi, Ekim 1946; Kışta, Hürsöz,
9.12.1946; Köyümüz, Ateş, 28.6.1947.
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Muzaffer Gürkan ve Necmi Sakıb Bodamyah-zade'den başka bir dolu heveslinin
şiirleriyle gazete/dergi sayfalarının dolduğu görülür.
(Çığ güldestesinde hikayeleri bulunan Hikmet Afif Mapolar ile Semih Sait
Umar'ın şiir dalında da etkinlikleri olduğu hatırlatılmalıdır. Düzeyli şiirleri, arada bir
dahi olsa, gazete/dergi sayfalarında görülenler arasında Solya bölgesinden Flaşa
doğumlu bir de Cavit Hüseyin Avni vardı. Türkiye'de yükseköğrenim görmüş,
Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştı. Atılım yapması beklenen bir dönemde ailece
uzak ülke Avustralya'ya göç etmiş, Kıbrıs'tan ve edebiyattan kopmuştur.
l 940'lı yıllar biterken hececilere öykünen İngiliz Okulu öğrencisi Salahi
Ramadan Sonyel, gazete sayfalarında arada bir rastlanan şiirlerine yenilerini katarak
onları bir kitapçıkta toplayacaktı: Bir Kalp Haykırıyor (1948). Bu tarihten beş yıl
kadar sonra 17 Eylül 1953'te çok şiddetli ve birçok yıkımlara neden olan depremi
konu edinen şiir kitapçığı Canavar Toprak'ı (1953) yayımlar. Somyel.o günlerde
kamu görevlisi iken sonra göç ettiği İngiltere'de şiiri bırakıp bilim adam.lığına
yönelecek ve daha çok Kıbrıs'la ilgili yazılan/kitaplarıyla tanınacaktır.j'"
Bu "boşalma", edebiyata emek verenler arasında Nazif Süleyman Ebeoğlu'nu
rahatsız edecek ve O'na şu satırları yazdıracak: "Son birkaç yıl zarfında memlekette
bir sürü şairler türedi. İnsan gazetelerdeki şiir diye öne sürülen vezinsiz, kafiyesiz,
birçoğu manasız, bir nesir bile olamayacak kadar bozuk kelime topluluklarını
görünce içinde şiire ve sanata karşı bir nefret hissi duyuyor. Nazım sanatının bu
kadar acibeler diyarı Ada'da bulmak tabiidir."
Aynı kaynakta yer alan Ferhat Can takma adlı Reşat Kazım'ın yazısı da artık
bilinçli olarak dile önem vermenin gerekliliğini göstermesi bakımından ilginçtir.
Yazı şöyle başlıyor: "Bu memlekette gramer ve sentaks -dilbilgisi ve sözdizimi
hatası yapmadan, mugalataya sapmadan ve totolojiye düşmeden; hissettiğini,
düşündüğünü ve duyduğunu düzgün cümleler içerisinde ve her kelimeyi hakiki
mevkiinde kullanarak söz ve yazı yollan ile ifade edebilecek adama neden pek nadir
olarak rastlanıyor"?
Görüleceği gibi Nazif Süleyman, düzey düşüklüğünün yam sıra, ölçüsüz
uyaksız dizelerin şiir olamayacağı inancında. "Bir başka şair Engin Gönül ise serbest

16

Mustafa Bitirim, Birinci Cephe, Lefkoşa 24 Mart 1944, s.25-30.
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şiire pek yatkın değildi:"... Ben kendi hesabıma yeni şiiri eskisi ile mukayese
etmeden, bir başka alem olarak kabul ediyorum. Bu her halde eskinin tesirinden
olacak. Bu alemi yadırgamam.akla beraber, ölçüsüz olduğu için kolay yazıldığını
kabul eden arkadaşlarınım verdikleri örneklere şiir demeye dilim varmıyor."
Edebi etkinliklerin yoğun olduğu Dünya ve Ocak dergilerinde en çok Urkiye
Mine, Semih Sait Umar, Engin Gönül, Cem Sual, Hikmet Afif Mapolar, Pembe
Marmara'nın şiirleriyle; Semih Sait, Hikmet Afif ve İsmail Edip (Anlar)'ın hikayeleri
yayımlanmıştır. Yine, İngiliz edebiyatından Necdet Nerdi, Nazif Ebeoğlu, Semir
Umar ve Selçuk Selim'in başarılı çevirileri vardı. 1940'lı yılların şiiri her ne kadar
Türkiye'deki 1920'lerin hececileri uzantısı görünümünde ise de bazı ayrıksılar da
gözlemlenmektedir. Sözgelimi, Nevzat Yalçın zaman zaman aruz ölçüsüne
özenirken; Büy-i Sevda, Pembe Marmara, Macit Selen, Hikmet Afif Mapolar imzalı
serbest şiirler de dikkati çekmektedir. Hele Mapolar'ın bir efsaneyi konu edinen Sibel
Antis şiiri ise o günler için, üzerinde durulmaya değer niteliktedir. Mapolar bu
alandaki başarısını 1950'li yıllara da taşıyacak ve az da olsa, o zamana göre, serbest
şiirin nefis örneklerini vermeğe devam edecekti. Dahası, İşçinin Yolu Şaşmaz
dergisinde Türkiye'deki Gün'den aktarma olarak yayımlanmış Mustafa Börklüce'ye
ait 'Tarih ile Memurluğum' başlıklı iki şiiri gördükten sonra Garip gibi Nazım
Hikmet akımının da burada uç verdiğini söylemek mümkündür.17
1940 kuşağının önde gelen imzalarından Urkiye Mine, Pembe Marmara ve
Engin Gönül İstanbul'da Nihad Sami Banarlı gibi bir üstadın dikkatini çekerek
şiirlerini 7 Gün dergisinde yayımlatmalan o günlerde Kıbrıs nam ve hesabına büyük
basan sayılmıştı. Ancak bu eğilimin, bir bakıma, serbest şiire geçişi bir tür geciktirme
olduğu da daha sonralan anlaşılacaktı.18
29 Ekim 1949'da İstiklal gazetesi yayım yaşamına atılır ve sayfalarını
cömertçe edebiyatçılara açar. Böylece yerli ve Türkiyeli imzalar sayısında bir
kabarma olur. Öbür gazetelerden Hürsöz ve Halkın Sesinin de sayfaları
edebiyatçılara açıktır. Şimdi Kıbns'ta Naim Buluç, Mehmet Durulan ve İbrahim Zeki
Burdurlu gibi edebiyat öğretmenleri var. Gazete sayfaları bunların yazı ve şiirleriyle

17

18

Şiirde Yenilikler,' Serbest Nazım', İşçinin Yolu ŞaşmazDergisi, Lefkoşa (1947).s.31.
Özker Yaşın,Önce Kuşlar Uyanır, 1954, s.171.
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süslenmekte. Hele Burdurlu'nun her gün iki gazetede (İstiklal, Hürsöz) yazılan,
şiirleri çıkmakta. İncelediğimiz Bozkurt gazetesi ciltlerinde de (26 Ekim 1951-11
Ocak 1954) Burdurlu'nun her gün ya bir yazısının ya da şiirlerinin yayımlandığını
gördük. Ayrıca İstiklalin haftada bir yayımlanan edebiyat sayfasına da katkılan var.
Böylesine üretken bir sanatçıyı Kıbrıslılar ilk kez görüyorlardı ve başka temaların
yaraşıra,

buram

buram

Türkiye

özlemi

kokan

şiirlerinden

ziyadesiyle

etkileneceklerdi.

KUŞLUK VAKTİ

Bir kusluk
vakti
,
Vurdum kendimi yollara...
Burası, Gime kapısı,
Baf kapısı, şurası,
Ta orada, Mağusa kapısı. ..
Kapı, kapı, kapı
Lefkoşa.
Bir kuşluk vakti
Dolandım kapılardan, kapılardan; Gime kapısı, varır denize Denizde soluk
alır Baf kapısı; Mağusa yollarının sonu da deniz; Deniz, yollar, kapılar sonu deniz,
Deniz, deniz bizim Akdeniz.
Burdurlu, Türkiye'ye gittikten sonra da Kıbrıs'la olan ilgisini hiç kesmedi.
1967'de yazdığı Kıbrıs Türküsü:

13
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Çağlalar çiçekte ellerim hep boş
Hep yitik umutlar yeşiller gibi
Hurmalar duymuyor çağnşlarımızı
Akdeniz, yalnız mı, bensiz mi Kıbrıs?
Uçan mavisi sensiz mi Kıbrıs?..
Biliyorum Lefkoşa'nın baygınlığını
Şarap, akşam tadıyla anlam olurdu
Esmer gülüşlü kızlardan
Bir tutam sevgi yakardım
Kıbrıs Ateşiyle falına bakarım Kıbrıs.
Akdenizli tanların bir içim renkti
Muz tadındaydı mor akşamların
Düşerdik kaygıyla sokaklarına
Mağusa gemiye dönerdi Kıbrıs..
Deniz fenerlerim yanardı Kıbrıs.
Çok yoruldum ak gecelerinde
Lefke, bir salkımdı iri taneli
Tutardım karlı Dağın sarp ellerinden
Oynardım sazınla bir zeybek Kıbrıs...
Benimle sekerdi her etek Kıbrıs...
Vardı dağca dağca bol acıların
Çileni öğrendim senle ağladım
Öptüm alınlarından şehitlerimin
Şu alca bayrakla geleydin Kıbrıs...
Özgür yüreğimde güleydin Kıbrıs...
Durur Limasol'da yanık buğular
Dayanmaz anamın sabrı acına
Toparlan, yuvarlan, katlan, yumruk ol
14

Gümle, bir atılış ... Benim ol Kıbrıs .
Türkiye'm ufkuna çıkan yol Kıbrıs .
Sevmistim tuzunu Lamaka'da
'

:f>oli'de suyunla serinlemiştim
B~tüm öfkeydi alev gözlerle
Diz dize hıncım içtendi Kıbrıs...
Bu hınca dünyaca ne dendi Kıbrıs?...
Her an düşlerime örterim seni
Her an düş özüme s ensin ilk maya
Seninle ağlarım beni topraksın
Kopmasın yıldızlı bağlar Kıbrıs'ım,
Yakın senli-benli çağlar Kıbrıs'ım.

Çığcılar'dan Hikmet Taşkent, Ada'dan ayrılmış (1945), zaten yaşlı olan
Celaleddin Yermen edebiyatla uğraşmayı bırakmış, Semih Sait Umar İngiltere'ye
göçmüş, Reşat Kazım ise edebiyattan uzaklaşarak kalemini eğitime, toplumun
kalkınmasına, siyasi polemiklere adamıştır. "Bursalı" takma-adıyla ün yapmış
Hikmet Taşkent'in Kıbrıs'tan ayrıldıktan sonra ilginç bir yaşam macerası olmuştur.
Çığcılar'm dışındaki sanatçılardan Nevzat Yalçın Ankara'ya yerleşip oradaki Hisar
dergisi çevresinde yerini almış; Rauf R. Denktaş ile İsmail Edip Anlar (Karagözlü)
de, her biri ayn ayn nedenlerle, istemeden dahi olsa edebiyattan kopmuşlardır.19
1950'li yıllara edebiyatımız açısından hızlı girilir: Liseyi İstanbul'da Eflatun
Cem Güney ve Reşad Ekrem Koçu gibi öğretmenlerin ellerinde okuyan Özker Yaşın,
1950'de Kıbrıs'a döndüğünde, en azın dan, zamanın önde gelen şairlerini, Nazım
Hikmet'i, Garip akımını biliyordu. Çok geçmeden Kıbrıs'ın şiir dünyasına Ol Alem
(1952) kitapçığıyla merhaba diyecekti. Bu toprakların çocuğu olarak sömürge
yönetiminden dolayı Türk halkı üzerindeki aşrımım farkındaydı. Ve yine farkında idi
ki, yaşamak için bu topraklara sağlam basmamız, geçmişimize sıkı sıkıya
tutunmamız konusunda epey geç kalınmıştı. Evvelemirde yapılacak iş Türkiye ile

19

Röportaj:' Fatih Güllapoğlu'nun Diplomat Geldi Aşka, Rum KızınınAşkı Başka', Milliyet Gazetesi,

İstanbul, 5-7 Ekim 1986.
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bağlan kuvvetlendirmek olmalıydı. Çok genç yaşta olmasına karşın halkını
bilinçlendirmek, ona köklerini hatırlatmak, Türkiye ve Atatürk sevgisini dile
getirmek misyonunu yüklendi. Bayraktan Destanı (1953), Kıbrıs'tan Atatürk'e
(1953), Namık Kemal Kıbrıs'ta (1957), Mehmetçik Kıbrıs'ta (1960), Atatürk'e Saygı
Duruşu (19Ô3), hep bu temaları işleyen, o günlere dek görülmemiş sağlam örgülü
dizelerle doludur. Artık gözler önünden fetih günlerinin dalkılıç şehitleri, gazileri
geçer; Bayraktar geçer, Canpolad geçer, Namık Kemal geçer Vatan Kasidesini
söyleyerekten; ve nihayet Atatürk geçer:

Kıbrıs'tan baktığımda Anadolu'ya
Gök gözlerle dolar düşüncem
'Hey Atam' diye seslenesim gelir,
Bakarım uğultularla Toroslardan
Tekrar akseden sesim gelir

1 Nisan 1955 gecesi saatler tam 24'ü gösterirken, yeraltı tedhiş örgütü
EOKA'nın eylemleri başladığında, 27 Ocak 1958 olaylarında, 1963'ün Kanlı
Noel'inde, 6 Ağustos 1964 Dillirga bölgesindeki soykırım girişiminde, 1967
Geçitkale Boğaziçi saldırılarında, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı dolayısıyla
yaşanan dönemlerde... Kıbrıs Türk halkının yüreği, öncelikle, Özker Yaşın'ın
dizelerinde atmaktadır. Bu topraklarda direnirken şehit düşenler için ağıtlar yakar:

Ve ak mermerler altında
Dört şehidimiz! ..
İsmail, Mustafa, Kubilay, Ulus
Nasıl öldünüz siz?
Ey 9 Eylül Cephesi'nin
Yiğit, güzel gençleri...
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Oğlu Savaş, Kanlı Noel'de gözlerini açmıştı bu dünyaya. Rumlar tarafından
esir alınıp götürülen kamı bumunda anne, doğumunu Lefkoşa hastahanesinde
yapmıştı. Özker Yaşın onlardan umudu kesmiş, cephede kum torbalan arkasında,
olup bitenleri dizelere dökmeğe çalışıyordu:

Senden uzaklardaydı baban,
Umudunu kesmiş anamın yaşadığından
Bir gavur kurşununun sıyırdığı
Şakağından sızarken kan
Bir cephede kum çuvalları arasında
Kıbrıs Türkünün şahlanışını
Yaşatmaya çalışıyordu mısralarında

Erenköy bölgesinde 6 Ağustos'ta girişilen soy-kırımı durdurmak için 8-9
Ağustos 1964 günlerinde Türk savaş uçaklarının Kıbrıs semalarında uçuşları var.
Şairimiz, Gemi konağı açıklarında uçağı isabet alarak düşen, sonra da
işkenceyle öldürülen pilot yüzbaşı Cengiz Topel'le şehitlere selam gönderir:

Cennetin yeşil bahçelerinde
Kucakla şehitlerimizi teker teker
Öp yanaklarından Doktor İlhan'ın yavrularım
Arpalık'tan İsmail Musa'ya selam söyle
Selam söyle Hüseyin Ruso'ya
Selam söyle Salahi Şevket'e
Yollardan evlerden alıp götürülen
O mezarsız ölülerin cümlesine selam söyle

1963'ün Kanlı Noel ve sonrasını gün gün yaşayarak dizelerine aktarır. Onu
izleyen ve 7 Mart 1964'e kadar süren olaylara da, yeri geldikçe Kıbns'ın geçmiş
günlerine de göndermeler yapılarak bunları destanlaştırır.Ve nihayet, on yılı aşkın
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silahlı bir direnişten sonra Ada'ya paraşütle atlayan Mehmetçik'leri 20 Temmuz 1974
sabahı şöyle selamlayacaktı Özker Yaşın:

Siz karaya çıktığınızda
Kıbrıs'ta sabah oluyordu
Güneş altın bir top gibi yükselirken
Mesarya ovası üstünde
Mavi gök tarlası içinden
Beyaz papatyalar gibi indiniz Kıbrıs toprağına
Sizler,
Yıllar boyu beklediklerimiz

Türk askeri 96 yıl sonra Ada'ya tekrar ayak basmakla düş gibi bir özlem
nihayet
halkından

gerçek

olmuştu.

geliyordu;

Özker Yaşın mutluydu

artık; ama O'nun mutluluğu

çünkü, yaşam boyu varlığını hep o halkın mutluluğuna

adamıştı:

Şu güzel adasında Akdeniz'in
Çözdümse yürümenin sımnı
Dalgaların üstünde
Sizin mutluluğunuz için
Mısralarımda her kelime
Sizi daha iyiye
Daha güzele götürüp
Altında yaşadığınız gökyüzünün
Bahçelerde açan gün nasirlerin
Ve sıcak yaz gecelerinde
Hurma yaprağına dizilen yaseminlerin
Güzelliklerini göstermek için ...
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Ôzker Yaşın, ulusal konuların yaraşıra özgün Kıbrıs Türk şiirinin başka
örneklerim de vermiştir. Bu çizgideki birinci ve ikinci aşamaları Ol Alem (1952) ve
Limanda Bir Gemi (1956) ile geçtikten sonra Babil Daha Uzakta (1963) ile gücünü

f.;;;, bir kanıtlaınıs olur.

Her gerçek,sanatçı gibi Özker Yaşın da içinde yaşadığı ortamın sorgulamasını
yapacaktı. Uzun yıllar sömürge yönetiminde güdükleştirilen bir hal-kın bir gün kendi
başına kalıp toparlanma sürecine girmesiyle baş gösteren aksaklıklara; küçük yerde
. yaşamanın, hele de Akdenizli olmanın, duyarlıkları da eklenince buhranlar insan
sabrını daha çabuk tüketir. Terzioğlu takma-adıyla yayımladığı taşlamalar
(Hödükname, 1971) böyle bir duyarlığın sergilenmesi olup, toplumsal eleştirinin
yaraya neşter vuran örnekleridir. 1974 sonrası oluşan ortamda, daha az yazsa bile,
Özker Yaşın'ın şiir serüveni günümüzde de sürmektedir.
1946'lann yanlarına doğru hececiler ortamında boy gösterenlerden biri de
Osman Türkay'dır. Ancak, çok geçmeden o havadan çıkıp serbest şiirin açılımına
kapılır; Nazım Hikmet etkisinde şiirler yazar. 201950'lerin başlarında birkaç yıl
Türkiye'de çalıştıktan sonra İngiltere'ye göçüp gazetecilik ve felsefe öğrenimi yapar.
Doğup büyüdüğü Girne ilçesine bağlı Ozanköy (Kazafana), Beşparmak'ların denize
bakan eteklerinde Lusignan ortaçağına ait görkemli saray ve kalelerin, çam
ağaçlarının çevrelediği bir yerdedir Osman Türkay'ın şiir dünyası böyle bir ortamda
yetişmiş olmanın derin izlerini taşır; son şiirleriyle dünyadan kopup uzaya uzanana
kadar da hep bu yerlerin rüyaları içinde yaşayıp gider. Türkay yaklaşık yarım
yüzyıldır Londra'da yaşadığına göre; kendisini birdenbire içinde buluverdiği İngiliz
yazınında, acaba ne ölçüde bir yer edinebilmiştir? Üzerinde durulmalı, bakılıp
araştırılmalıdır. Ancak, inanıyorum ki, uzaklarda olduğu günlerde dahi bu atmosferi,
bu

efsaneleri

anlatan

Beşparmak

melodileri

yine

yankılanmaktadır:

20

Edebiyatta Kıbrıslı Türk Kimliği, Varlık Yayınlan, İstanbul 1988, s.11.
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de

kulaklarında

hep

Bir yaz gününün bu eşref saatinde
Yeşil çamlar
Yalçın kayalar

.>

döndürücü uçurumlar

\

Kaleler
Satolar
'

Saraylar
Kıvrımlı asfalt yollar
Ağaçlar
Pınarlar
Serin sular
Akıp girmede rüyalarımdan
...Bir doruğunda bir eski yapı görünür:
St. Hilarion'dur!
Bir başka doruğunda bir başka yapı:
Bufavento'dur!
Gime kalesi, Balabayıs, Yüzbirevler
İnsan vehminde savaşan tanıdık devler
Aşk, efsane, tantana, şaşaa
Girdik demektir bu kapılardan ortaçağa
Şiirin göz değmemiş bu renk okyanusunda

Anavatan bildiği Türkiye'nin parlak geleceğini düşündükçe içi içine sığmaz
oluyor Türkay'ın; bir soluklansa başı göğe erecek; koca dünya önünde bir futbol topu
gibidir sanki:
Artık bir kat daha hürüm
Kimse bana kansmaz
'

Usta bir futbolcu gibi
Küreyi nere olsa
Ayağımın ucuyla
Vurur götürürüm:
Artık bir kat daha hürüm!
20

Türkay, Kıbrıs'tan sonra göç ettiği Londra'da eskiden beri hayranlık duyduğu
İngiliz edebiyatının

daha da etkisiyle kendi şiirinin ufuklarını açacak; peş peşe

yayımlanan Uyurgezer (1969), Beethoven'de Aydınlığa Uyanmak (1970), Evrenin
Düşünde

Gezgin

(1972)

ve Kıyamet

Günü Gözlemcileri

(1975) kitaplarında

sergilenen şiirleriyle evrenimizin boyutlarını aşıp uzaya uzanacak, "ultra modernist"
iddiasını sürdürecektir.
Kıbrıs'la bağlantıları

bakımından,

1987 yılında Londra'da düzenlenen

ve

kendisinin de konuk olarak katıldığı bu panelde Osman Türkay, şiiriyle ilgili olarak
şunları söyleyecekti: "Kıbrıs'ta sağlam bir köküm yok; bir dalım kopmuş Türkiye'de
kalmış, bir dalım kopmuş İngiltere'de kalmış, bir dalım kopmuş Hindistan'da kalmış,
bir dalım kopmuş Kuzey ya da Güney Amerika'da kalmış. Bu durumda olan ben,
yeni yetişen Kıbrıslı Türk şairlerine ya da Kıbrıs Türk edebiyatına ne verebilirim?"
Asıl olan, bir ağacın dallarından çok gövdesi ve kökleridir. Bir sanatçı başka
ülkelerde dalbudak salabilir; ancak eski dizelerindeki bize dönük yüzüyle Osman
Türkay'ın Kıbrıs Türk şiir bakımından önemli biri olduğu da yadsınamaz.
1952 yılının 2 Şubat'ında bir şiir gecesi düzenlenir ve geceye katılanların
şiirleri, o etkinliğin hatırası olarak Ilk Demet adı altında yine aynı yıl basılır.
Kitapçığa .bir sunu yazısı yazan İbrahim Zeki Burdurlu ile birlikte geceye on üç şair
üçer şiirle katılmışlardır: Mustafa İzzet Adiloğlu, Urkiye Mine Balman, Taner Fikret
Baybars, İbrahim Zeki Burdurlu, Cevdet Hüseyin Çağdaş, Ahmet Cemal Gazioğlu,
Engin Gönül, Pembe Marmara, Özdemir Mustafa Özön, Hami T. Ozsaruhan, Cem
Sual, (Mustafa) Özker Yaşın ve Selma Yusuf.
Engin Gönül de şiirlerini yıllardan sonra nihayet kitaplaştırmak

olanağını

bulur. Üstad Nihad Sami Banarlı'ya armağan edilmiş Sana Doğru (1952) kitapçığının
önsözünde, bu "vatandan kopmuş vatan parçasında" Türkiye özlemi çeker; Ada'da
tutunabilmemizin temelinde, varlığımızın devamında dilin esası olduğunu vurgulayıp
onu işlemeyi görev sayar; ve şiirlerinde bunu yerine getirmenin mutluluğunu duyar.
Bu kitaptan sonra iş hayatı içinde Engin Gönül'ün şiire ilgisi gittikçe azalacak,
1960'lara varıldığında da bütünüyle kopacaktı.
Şiire onunla birlikte başlayan Urkiye Mine Balman'ın da ilk şiir kitabını
yayımlaması yine aynı yıla rastlar. .Anavatan'la ortak bağın dil, yani şiir yoluyla
kurulabileceğine

inandığından,

kitabının
21

adını Yurduma

Giden Yollar

(1952)

koymuştur. Mine'nin kitabından aynı adı taşıyan şiiri, Kıbns'ta serbest şiirin hem ilk
güzel örneklerinden

olması hem de Anavatan'a kavuşma özlemini içtenlikle dile

getirmesi bakımlarından dikkat çekicidir.
.
/ıe

İbrahim Zeki Burdurlu'nun (1922-1984) öğrencileri Mustafa İzzet Adiloğlu
Taner Fikret Baybars, İlk Demet'te kendilerini kanıtladıktan sonra başarılarını şiir

kitapları yayımlayarak sür-düreceklerdi. Adiloğlu'nun ilk şiir kitabı Bacadan Tüten
Duman'ı (1952) bir yıl sonra İnsanlardan Ayn (1953) izler. Adiloğlu o zamanlarda
henüz Lise son sınıf öğrencisi, ya da Liseyi yeni bitirmişti. Ondan iki yaş küçük olan
Taner Fikret Baybars da 1953'te Mendilin Ucundakiler'i yayınlar.
Şiir yaşamına hececileri örnek alarak başlayan, sonuna doğru yer yer serbest
şiire de yönelmeye gayret eden 1885 doğumlu Ahmed Esad'ın da dizeleri Çardak
dergisinin

öncülüğünde

Düşünce ve Şiirlerim (1956) adlı kitapçıkta

bir araya

getirilecekti. Ahmed Esad 1940'1ı yıllarda haftalık İnkılap gazetesini çıkarmış ve
gazetesinde, ün yapmış edebiyatçılarımızı tanıtan bir dizi yazı yayımlamıştır.
Kıbrıs halkının en üretken, "velüd" sanatçısı Hikmet Afif Mapolar (Muzaffer
Gökmen), gazetelerde, öncelikle İstiklalde köşe yazarlığının yanında hikayelerini,
romanlarını

ve Hulki Seza takma adı ile serbest

şiirlerini

yayımlamayı

sür

dürmektedir. Yanı sıra bu dönemde iki romanı Köknal (1953) ve Üçümüz (1956),
Çardak Yayınlan'nın
yıllarda Mapolar'ın

birinci ve altıncı kitapları olarak boy gösterirler. 1940'lı-50'li
gazete sayfaları arasında unutulmuş

daha onlarca hikaye ve

romanı vardır. (Mermer Kadın, İstiklal gazetesi 28.10.1949 -3.2.1950; Aşk Vadisi,
İstiklal gazetesi, 14.2.1950 -20.5.1950 ve Günah Cenneti, İstiklal gazetesi 9.7.1950 28.10.1950;

Sabah Lambalan,

Romanlarından
(İnkılap

bir bölümünün

gazetesi,

19.12.1945)

Hürsöz gazetesi,

19.5.1952 - 3.10.1952 ... gibi.)

de tefrikası yanda kalmıştır. Söz gelimi Ayışığı
ile Kıyamet

(Memleket

gazetesi,

14.11.1950

-

23.1.1951) bunlardan sadece ikisidir.21

Edebiyatımızın yerli dokularla işlenmesini, yerel olmasını Mapolar daha
1950'li yılların ortalarında görmüş, başka sanatçıları da kendi çizgisine çekmeğe
çalışmıştır: "Şair var, şiir yok; hikayeci var, hikaye yok. Şiir yazıyorlar; fakat bizi,
21

Yeni Eserler: Girneli Bay Muzaffer Gökmen, "Kahraman Kaplan" adında bir eser neşretmiştir.

Roman kılığında olan bu eseri okurlarımıza tavsiye ederken, gençlerimiz arasında bir çığır açan Bay M.
Gökmeni de tebrik ederiz. - Söz Gazetesi, 3 Mart 1936, 933. sayı.
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bizim insanlarımızı, bizim toplumumuzu, bizim hayatımızı, bizim havamızı,
renklerimizi bulamıyoruz o şairlerin şiirlerinde. Aşktan bahsedenler, denizi dile
getirenler, ağaçla konuşanlar, ıstıraplarını yaşayanlar var ama bizi yazanlar yok.
Daha açık konuşalım, bu şiirlerde Kıbrıs yok, yeşil yurt yok. Sanatçı özgür olmalı,
dilediğini yazmalı; fakat bizi, bizim insanlarımızı da dile getirerek bir yerli sanat
yaratma yolunu tutmalı."
[Mapolar'ın

ilk basılan romanlarından

iki tanesi de kayıptır: Kahraman

Kaplan (1936) ve Kasırga (1939). Bunlardan ilkini Söz gazetesinin haberinden39,
ikincisini de romanı ya da uzun hikayesi Son Çıldınş'ın -1939- arka kapağından
öğreniyoruz.]
Yukarıda değinilen kitapların yanı sıra 1952 yılının bir başka önemli olayı
ıse, Çardak ve Gençlik dergilerinin yayımlanmalarıdır.

Mapolar'ın sahibi olduğu

Çardak dergisinde Samet Mart (Sacit Tekin), Numan Ali Levent, Hüseyin Şenol,
Şinasi Tekman ve Mustafa Tangül gibi imzalar dikkati çekmekteydi. Bunlardan ikisi,
Samet Mart ile Numan Ali Levent hikaye alanındaki çalışmalarını sürdürmüşler ve
ilginç örnekler vermişlerdir,

Samet Mart'ın hikaye kitapçığı Hokkabaz,

Çardak

Yayınları'nın beşincisi olarak 1954 yılında yayımlanır, içindeki 18 kısa hikaye, gerek
kurgu ve gerekse içerik bakımından o güne değin az rastlanan bir düzeydedir. Samet
Mart (Sacit Tekin) daha sonra kendisini müziğe verecek ve Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü'nün
başlayacak;

müzik bölümünü

bitirerek

orta dereceli

ancak, 1963 olayları yüzünden

okullarda

gelen bunalımlı

öğretmenliğe

günlerde müzikten

olduğu gibi edebiyattan da kopacaktır.22

Numan Ali Levent'in (Ferid Gören) ilk hikaye kitapçığı Her İkisi 1955'te,
Samet Mart'ın Hokkabaz'ından bir yıl sonra yayımlanır. Onu ikincisi, Bir Gelin
Aranıyor (1960) izler. 1963'teki Kanlı Noel'inin ardından direnişi konu alan iki
perdelik Hücredekiler (1965) oyunu, yine aynı yıl direniş öykülerinden oluşmuş
Kanlı Noel'i (1965) yayımlanır. Her ikisi de Ferit Gören takma adıyla yayımlanmış,
birincisi o yoksunluk günlerinde teksir olarak dağıtılmıştır. Yazarın, Sen de
Direneceksin (1977) adlı bir de romanı vardır. Daha sonraları kendisini bütünüyle
gazeteciliğe verdiğinden, edebiyat çalışmalarına uzak kalacaktır. Bir başka

22

Bozkurt gazetesi, 6.11.1951-4.3.1952,
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hikayecimiz ise Argun F. Korkut'tur (doğ. 1930). Hukuk öğrencisi iken babasıyla
anlaşmazlığa düşerek Kore savaşının en şiddetli günlerinde İngiltere'den ayrılıp
oralarda askeri çevirmenlik yaparken izlenimlerini Kore Yollarında (1951) adlı
eserinde anlatmıştır. Eser, bir yandan da Bozkurt gazetesinde 'Esrarlı Ülkeler' adıyla
tefrika edilmeğe başlanmıştı. Zaten kitabının ikinci baş-lığı da 'Esrarlı Ülkeler'dir.
'Yine, 1952-53 yıllarında Kıbrıs'ta kaleme aldığı yedi kısa öyküyü de Kızlar Kocasız
Kaldı (1953) aldı kitapçıkta toplamıştır. O'nun, ayrıca, Temmuz 1948'de yazıp
tamamladığı, gazete sayfaları arasında kalmış bir de romanı vardır. The Cock Shall
Not Crow (Horoz Ötmeyince), onun İngilizce olarak kaleme aldığı, ancak henüz
yayımlayamadığı romanının adıdır. Roman, 1963 öncesi ve sonrasının olayları
üzerine dayandırılmıştır.
Argun F. Korkut 1959-60 yıllarında Kıbrıs televizyonu, 1972'den sonra da bir
süre Bayrak Radyosu için oyun ve skeçler yazmıştır.
1950-55 arası şiirimizin filiz sürmesi ortamında üç kişinin, Oğuz Kusetoğlu,
Ali Sedat Hilmi (Törel) ve Bener Hakkı Hakeri'nin de imzaları görünmeğe başlar
gazete/dergi sayfalarında.
50'li yılların ortamında Oğuz Kuseteoğlu'nun şair bir öğretmen olarak
öğrencilerine ve halka milli bilinci ve yurt sevgisini aşılamak için gösterdiği çabalar
unutulacak gibi değildir. Daha sonraları serbest şiire yönelerek aşk temasını da
işlediği görülen Kusetoğlu edebiyat çalışmaları, az dahi olsa, günümüzde de
sürdürmektedir.
Ali Sedat Törel ise, Lamaka'daki American Academy misyoner okulu
çevresinde yetiştiğinden ilk şiir kitapçığını İngilizce yayımlamıştır.
Bener Hakkı Hakeri'ye gelince: Şairden çok, bilimsel araştırmaları, sanat
konularındaki yazıları ve çok sayıda kitaplarıyla tanınmaktadır. Artık Hececiler'in
. etkileri hemen hemen kaybolmuş, serbest şiire iyiden iyiye yönelimler başlamıştır.
Ancak ulu-sal temalar, anayurt özlemi, yurt sevgisi yine baş yerdedir; doğallıkla,
romantik şiirler de eksik olmaz.
1955'in 1 Nisan'ında başlayan silahlı Boka eylemleri ile ertesi yıl baş gösteren
Süveyş buhranında Kıbrıs'ın üs olarak kullanılmasının getirdiği olumsuzluklara

karşın; basın-yayın olanaklarının artması; yaraşıra, radyonun da devreye girmesiyle
edebiyata ilgi daha bir çoğalacak, sanatçı sayısında artış baş gösterecektir. Türkiye
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ile temasların sıklaşması, Ada'ya çok sayıda öğretmen gönderilmeye başlanması,
Anavatan yükseköğretim kurumlarında Kıbrıslı öğrencilere parasız yatılı ya da burslu
öğrenim olanaklarının sağlanması önde gelen destekleyici öğelerdir.
Kıbrıs-Türkiye arasında karşılıklı duygulanmalara sonra da olumlu sonuçların
alınmasına neden olan ilk temaslardan birkaçına, bu vesileyle, değinelim:
İkinci

Büyük

Savaş

(1939-45)

sonrası

ilk

toplu

temas

İstanbul

öğretmenlerinin 24 Temmuz - 7 Ağustos 1948 arasında Kıbns'ı ziyaretleriyle
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret, sözcüğün tam an-lamıyla bir "olay"dı. iki haftalık
, sürede gelenlere çok sıcak ilgi gösterilmişti ve onların kişiliğinde adeta Anavatan'a
kavuşulmuş gibi oldu.
İkinci coşku yaklaşık bir yıl sonra 20 Haziran 1949 yılında Türk havacılarının
ziyaretleriyle yaşandı. Sömürge yönetiminin çağrısıyla gelen havacıların kişiliğinde
Kıbrıslılar, özlemini duydukları Mehmetçik'in bunca yıl sonra Ada'ya yeniden ayak
basmasının heyecanını duydular. Gelenler ay-yıldızlı kanatlarla gelmişlerdi.
Ankara Üniversitesi öğrencilerinin Kıbns'a düzenledikleri gezi üçüncü
coşkuya neden olur. Ara tatilinden yararlanan bir grup öğrenci 18 Şubat 1950'de
Kıbns'a gelirler.
Bütün bu toplu temaslar, 1948'deki Türkiyeli öğretmenlerinkine karşılık
1950'deki Kıbrıs ilkokul öğretmenlerinin Türkiye ziyaretleri, Yeşilada dergisinin
(1948-1951) yayınları, Kıbrıs davasının Türk kamuoyunca tanıtılmasına yetecek,
1957-58'deki Kıbrıs mitinglerinde meydanlar "Ya Taksim, Ya Ölüm!", "Ya
Böleceğiz Ya Öleceğiz!" sedalarıyla inceleyecek; o denli ki, İzmir mitingine
yetişmek için yollara dökülenlerin Bomova'da bindikleri tren, an oğulu gibi
vagonlardan sarkan halkın ağırlığını taşıyamayacaktı.
1950'li yılların ikinci yansında edebiyatımıza yeni adlar eklenir. Kutlu Adalı,
Fuat Veziroğlu, Hizber M.Hikmet (Hikmetağalar), Neriman Cahit, Fikret Demirağ,
Mehmet Kansu bunlar arasındadır.
Antalya lisesini bitirip 1955'te Ada'ya dönen Kutlu Adalı lisede başlattığı
edebiyat uğraşını geldiği tarihten itibaren kesintisiz olarak sürdürür; şiir alanındaki
çalışmalarının yerini giderek düzyazı almaya başlar. Adalı şiirleriyle ulusal
bilincimizin derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Sözgelimi, Tutsak Bağırh'da,
İngiliz'in Ada'ya o uğursuz gelişiyle uğranılan şaşkınlığı anlatır, 27-28 Ocak 1958
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direnişinde özgürlüğümüze yaptıkları saygısızlığa değinir; 82 yıl sonra 1960
Cumhuriyetinin kurulmasını sevinçle karşılar ve şiirini "Yaşasın Türkiye!" diye
noktalar:
Düzyazı çalışmalarından; 1961 -63 yıllarında bir bir dolaşarak. ·• gördüğü
köylerin yaşantısını, folk-lorunu anlatan yazılarını topladığı Dağarcık (1963); 1974
öncesi erksiz yöneticiler yüzünden yaşanılan aksaklıkların bir aydın gözüyle
deşilmesini sergileyen Söyleşi ya da 9 Mart Diyalogu (1968); kendi kendimizi
yönetmeğe başladıktan sonra birçok ülkede olduğu gibi bizde de türeyen oy avcısı,
çıkarcı, demagog politikacı tipini canlandıran Çirkin Politikacı Pof (1969); çarpık bir
yönetimin davetiye çıkardığı Hayvanistan (1969); karşımızdaki düşmanı tanımayan,
aşırı sol ideolojilere körü körüne bağlı kişileri yanıtlayan, hemen tümü. gazete
yazılarından oluşturulmuş, önünde sonunda Türkiye. ile· .birleşeceğimizi öngören
Sancılı Toplum

(1970); direnişimizi oyunlaştıran Köprü

(1969); Limasol

savunmasında, "düşman bağrında bayrağımızın güneş gibi doğmasını" hedeflerken
beş gencin gül bahçesine girer gibi şehit olmalarını konu edinen oyun Şago (1970);
Kıbrıs'ta yaşanan çarpıklıkları Nasrettin Hoca'nın fıkraları açısından manzum olarak
yorumlayan Nasrettin Hoca ve Kıbrıs (1971) vardır.
Yukarıda

sergilendiği

gibi

ulusal

çizgideki

eserleriyle

halkını

bilinçlendirmeğe, özeleştirilerle insanlarını toplumsal hastalıklardan arıtmağa çalışan
Kutlu Adalı; 1974 Barış Harekatı'ndan sonra doğan yoz ortamda hak arayan, eleştiri
ağırlıklı gazete yazılarıyla bir bütün olarak Kıbrıslı kimliğini Akdeniz uygarlığının
potasında mayalamağa çalışan, barışçı bir insan tipi olarak belirginleşecektir.
1955 sonrası, sevgi şiirleriyle, sevgilisi olanların dünyayı bir pula değişen,
her şeye karşın ya şama bağlı tutumlarını yansıtan dizeleriyle dikkati çeken Fuat
Veziroğlu, hukuk öğreniminden sonra politikaya bulaşacak, şiirden uzaklaşarak
gazete yazılarında ağır polemiklere girişecektir. Şiirlerinden bir bölümünü Çukur
Yanaklı (1961) adıyla bir kitapçıkta toplayan Fuat Veziroğlu'nun, 1985 ve 1990
milletvekili seçimleri öncesinde kaleme aldığı Dizleri Titreyenler ile Makine, siyasal
eleştirileridir."
Yine bu yıllarda Hizber M. Hikmet'in (Hikmet Ağalar)'de edebi düzyazı ve
şiirleri

gazete/

dergi

sayfalarında görülmeğe başlar.

İlk kitapçığı

edebi

düzyazılarından oluşturulan Aşksız Yaşanmaz (1957)'dır. Onu şiir kitapçığı Eylül

Misafiri (1958) izler. Edebi düzyazılannı

içeren Teselli ise dört yıl sonra 1962'de

yayımlanır. Bütün ailesini büyük ölçüde etkileyen talihsiz bir olaydan sonra Hizber
Hikmetağalar

uzun

taşıyamayacaktır.

süre

suskunluğunu

koruyacak,

şiirini

günümüze

Ancak ölümünden (4 Mart 1993) kısa bir süre önce arkadaşlarının

yüreklendirmesiyle

Kıbrıs gazetesinde

Semtler ve Anılar genel başlığı . alünda

Lefkoşa'yı ve insanlarını anlatan nostarji dolu bir yazı dizisine başlayacaktı. Bunları
bir kitapta toplama hazırlıkları sürdürülmektedir.
1950'1i yıllardan günümüze edebiyatın içinde olan; aşk, ihanet, kavga şiirleri
yazan Neriman
Gazetecilik,

Cahit, Akdeniz kültürü olgusunu hep gündemde tuta gelmiştir.

düzyazı, röportaj, şiir hep birlikte örtüşmüşlerdir yaşamı boyunca ...

Ama, Neriman Cahit ille de şiir, dedi; ve o uzun, belalı, dikenli yolun hep çilesini
çekti;

diyetini

de horlanmalarla,

harcanmalarla,

ezilmelerle

ödedi.

Çekilmez

dönemeçlerde at değiştirir gibi takma-adlarla (Hasan-Hüseyin Eser, Emel Yaşar, T.
Toyga,

Cemil

Cemiloğlu

vb.)

macerasını

ödünsüz

sürdürerek,

hedeflediği

doruklardan gözünü hiç ayırmayacak; çağına karşı duyduğu sorumluluğun bilincinde
olarak başı hep dik yürüyecekti.
Şiir çizgisi duygu ve imge dünyasından giderek toplumsallığa yönelir. Ama,
özde, onun felsefesi insandır, insana dair her şeydir; kendisine en çok dokunan da
kadınlarımızın

ezilmişliği... Bu uğurda yürekli savaşımlarını

günümüzde de sür

dürmektedir.
Şiirlerinin bir bölümünü topladığı Ay seferinde (1995) gerek dil, gerek imge
açısından geliştirilmiş, damıtılmış dizelerle çıkar okuyucunun karşısına; bu çizgide
geçmişe oranla yaptığı atılımı kanıtlar.

Neriman Cahit, bir Akdeniz tutkunudur:
Yüreğim bir başka açılır Akdeniz'e
dellenir balıklar martılar
\.

peşinden gelir...
-daha bir severim seniDuyanın içimde, bir sarmaşık gibi büyüdüğünü...
sen çocuktun
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sevdamla ben büyüttüm seni...
Ve... Ayseferi'nde boyut tanımayan sevda şiirleri, dil açısından birbirini
izleyen güzel söyleyişler var.
1950'li yılların ikinci yansından başlayarak şiirleri gazete/dergilerde
görülenlerden biri de Mehmet Kansu'dur. Ama şiir çizgisindeki belirgin değişiklik
Ankara'nın öğrencilik yıllarında tanıştığı soyut akımla başlayacaktı. Kansu, kendisini
kaptırdığı yeni şiir çizgisini istediği gibi sür-düremeyecek; sorumluluk yüklendiği
mücahitlik günlerinde halkının içinde bulunduğu ortamda bir durum değerlendirmesi
yapacak ve yayımladığı Direnişten Önce (1967) adlı şiir kitabında ulusallığı ön plana
çıkaracaktı, Bir Mücahit (1965) monologu da yine bu sorumluluğun etkisinde

yazılmıştı. İlk şiir kitapçığı İkinin Yaşamı (1959) Fikret Demirağ'la ortaklaşadır,
İkinci kitapçığı Piramit Acısı (1963) Türkiye'deki İkinci Yeni akımının etkisindeki
dizelerden oluşmaktadır. Mehmet Kansu 1967'de yayımladığı Direnişten Önce
kitabından sonra uzun süre sessizliğini koruyacak, ancak son yıllarda çabalarını
bıraktığı yerden sürdürmeğe, kitaplar yayımlamaya başlayacaktı. Şiirin yanı sıra
piyes, kısa öyküler ve denemeler üzerinde de çalışmaları vardır. Çağdaş Batı
edebiyatından çeviriler yapmakta olup, son yıllarda daha çok bu çevirileriyle dikkati
çekmektedir.
1960'lı yılların başlarına varıldığında şairlerin II. Demetle bir kez daha bir
araya geldiklerini ve şiirlerini yayımladıklarını görürüz. I.Demet'ten (1952) 8 yıl ·
sonra 16 Nisan 1960'ta yine Lefkoşa'da yer alan bu etkinlikte şiirimizin uzun
yolculuğunu sürdüren Urkiye Mine Balman, Osman Türkay ve Özker Yaşın var.
Yanı sıra Kutlu Adalı, Sacide Aktuğ, Şenay Cahit, Cevdet Çağdaş, Nazım Ali İleri,
Şinasi Tekman'ın adları görülür. On dört kişilik listeyi Türkiye'den Türkçe/Edebiyat
öğretmeni olarak Ada'da görev yapan Halid Akarca, Arif Nihad Asya, Lütfü Gülsen
ve Mehmed Öner tamamlar. Etkinlik, Maarif Dairesine bağlı Halk Eğitimi Bürosu
Güzel Sanatlar Kolu Edebiyat Bölümü görevlilerinden Arif Nihad Asya, Halid
Akarca ve Özker Yaşın'm öncülüğünde gerçekleştirilip "Şiir Gecesi Hatırası" olarak
ı,

bir demet halinde yayımlanır. Engin Gönül artık şiiri bıraktığı, Pembe Marmara ise
Ada'da bulunmadığı için "Demet'te yer almamışlardır.
Kıbrıs'taki şiir ve edebiyat gelişmelerini etkileyen hocalardan biri de Arif
Nihat Asya'dır. Kıbrıs rubailerinden birkaçı:
28

---·-'"····-··-·-··-----·--

-···----····-----·--·--····--------

·-----~----···-···----~·-··--------·-···~·-···-·········-····--···--····----·--······-

'

.

'

.

..

.

.

-

-·-

...

'

.

.

.

-

.

.

KAPI

Dur, belki şu mazluma kıyan zalimsin; Dur,
belki de mahküm olacak hakimsin! » yo Ey
şüpheli bir karaltı halinde gelen, Ben
Lefkoşa'yim; söyle fakat, sen kimsin?

AYRILIK
Hasret getirir gül diye nisanla mayıs...
Biz hem yakınız, anneciğim, hem uzağız;
Aylar boyu, yıllar boyu sen Kıbrıs'sız
Bir Türkiye, ben Türkiye'siz bir Kıbrıs.
OYA
Rü'ya ariyan gözlere Kıbrıs yetişir!
Kıbrıs çini; Kıbrıs oya, rü'ya ve şiir..
Kıbrıs'ta dudak dudak açar al yaprak;
Kıbrıs'ta kadın kadın tüter günnasir.
Yeni açılımlar peşindeki soyut şiire Türkiye'den on yıl kadar sonra Kıbrıs'ta da
öykünmelerin başlaması çok doğaldı. Fikret Demirağ, Mehmet Kansu ile ortaklaşa
yayımladıkları, şiir kimliklerini henüz belirlemeye yeterli olmayan ikinin Yaşamı
(1959) ile Tutku (İlhan Tezel'le birlikte, 1960) bir yana bırakılırsa Esperanza (1962),
Açar Yörüngeler Çiçeği (1963), Aşkımızın Sarkılan (1965), Kısa Şiirler Durağı
(1968) arka arkaya yayımlanan şiir kitaplarıdır. Esperanza çok açıklıkla Attila
İlhan'ın, Açar Yörüngeler Çiçeği ise Attila İlhan'dan soyut şiire geçişinin izlerini
taşır; Ötme Keklik Ölürüm'de (1972) soyut şiirin nahif örneklerini verir; Dayan
Yüreğimde (1974) bu çizgiyi sürdürürken toplumsala şiire yönelişin ilk belirtilerini
gösterir; özgün şiirin peşinde birtakım arayışlarla şiir serüvenini sürdürür. Bunları
Umut ve Dehşet Çağından Şiirler (1978), Dinle Şarkımı (1981), Akdenizli Şiirler ve
Şarkı Sözleri (1984), Adıyla Yaralı (1986), Rüzgarda Ozan Türküleri ya da Şiirin
· Uzun Yürüyüşü (1986) izler. Fikret Demirağ son olarak 'Acılı Bir Yurt İçin' genel
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başlığı altında dört kitaptan oluşan bir seri düşünüp gerçekleştirdi.

Birinci kitap

Limnidi Ateşinden Bugüne (1992) de Kıbrıs'ın 'sekiz bin yıllık tarihini' hikaye eder,
bu acılı tarihi sorgulayarak bazı sonuçlara varmak ister. İkinci kitap Hüzün Ana
(1992) son otuz yılın trajiğini gündeme getirir. Üçüncü kitap Sın Dökülmüş Kökayna
ile dördüncü kitap Yalnızlık, Gece Müziği tek ciltte toplanır (1994). Sın Dökülmüş
Kökayna şairin ilk gençlik günlerini ve doğduğu yeri nostaljik bir yaklaşımla anlatır.
Yalnızlık, Gece Müziği'nde ise çağımızın kirlettiği in-sanı konu edinir. Öncekilere
oranla biçem ve içerik bakımından farklı olan bu dört kitapta Demirağ şiirini daha
değişik bör söyleme açar, kendi sesini pekiştirmenin arayışlarını sürdürür.
Aşağıdaki dizeler Hüzün Ana'dan alınmıştır:

Sen yaralı İsa gibi durma oralarda ben burada
kara günlerin şiirini yazmayayım; kız kardeşin
ilk göz ağrım, gözleri Meryem, ve annelerimiz
birer adak mumu, eriyen

Gözlerin benim de yüzüme yerleşmiştir;
rahmet küçük toprağımıza yağdığı zaman ve
yaseminim sizin güllere sarılırken yüzünde
benim de gözlerimdir gülen

Yas hiçbir şey getirmeyecek bize
kin hiçbir şey kazandırmayacak bize,
küçük tarlamızı kendimiz sürelim ekeceğimiz
tohumu çıkarıp .yüreklerimizden.

Uzun soluklu yürüyüşünü günümüzde de sür-düren Fikret Demirağ'm kendi
deyişiyle 'poetik şiirlerini' topladığı 18. kitabı 'Şiirin Vaktine Mezmur' ise 1996
Mayısında satışa sunuldu.
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Başlangıçtaki Fikret Demirağ gibi soyut şiir çizgisinde bir s~·:r{\, ürün
ô'&

verenlerden Kaya Çanca ile Zeki Ali de vardır. Kaya Çanca'nın Eski Beste
kitabındaki

yazılmışlardır. Sokağı (1968) kitabında topladığı aşk şiirleriyle Attila İlhan ve ikinci
Yeni etkisinde kaldığını gösterir. Dile yeni söylemler getirme çabasına girişen Kaya
Çanca bir bunalım sonucu 1973'te canına kaydığında henüz otuz yaşında bile değildi.
Y Sokağı 1996'nın Mart ayında ikinci kez basılmıştır.
Zeki Ali (doğ. 1951), ilk kitabı Bayan Mavi'yi 1970, ilk romanı Aşkıma İthafı
1969 yılında yayımladıktan sonra uzun yıllar yaşadığı Kanada'da şiirden kopmamış
ve orada yazdığı şiirlerini Yolcu Kuş'ta (1985).toplamıştır. 1992 yılının Ekim ayında
Kıbrıs'a kesin dönüş yapmasının ardından da peş-peşe iki şiir kitabı Rüzgar
Kasideleri (Ağustos 1994) ile Tenden Daha Derinde'yi (Eylül 1994) yayımlar. Son
şiirlerinde erotizmin ağır bastığı gözlemlenir.23
İkinci Yeni'nin Kıbrıs'a yansıdığı yıllarda onun etkisinde.kalmayan şairlerden
ikisi üzerinde de durulmalıdır: Orbay (Mehmet) Deliceırmak ve Süleyman
Uluçamgil.
Kısa kısa dizelere sözcük oyunları, espri, ironi, uçarılık, çapkınlık, pervasızlık
karıştırarak başlayan Orbay Deliceırmak bir süre sonra, genelleme yaparak söylemek
gerekirse, "direniş şiirleri" diyebileceğimiz ürünleriyle dikkati çeker; bu topraklarda
akıntıya bırakmamalarını,

canlarını uyanık

tutmalarını, her-şeyden önce bilinçli olmalarını şairce anlatır; öz-gürlük türküleri
söyler:

Artık Nergisli'de nergis satan çocukların çiçeklerini Parçalatmam kimseye...
Artık çocukları dozerlere çiğnetmem,
Ülkemin kaderini okyanuslar ötesine yazdırmam...
Artık güvercinler salacağım Akdeniz'e Kanadında zeytin dalı,
Mersin dalı ve defne.... »
Artık boynundaki kementten kurtulmuş,
Doludizgin bir tayım,
23

Nurettin Artanı,,

'Yankılar köşesi: Kıbrıs'tan İki Mektup', Ulus Gazetesi, Ankara, {1955),
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şiirler, adından da anlaşılacağı gibi, eski şiirin rüzgarlarıyla

yaşamak isteyenlere kendilerini

RY

içimden uçmak geliyor ...
Sanki Anadolu Kurtuluş Savaşı'nda
destanlaşmış Ata'yım

Zaten yukarıdaki şiiri alıntıladığımız Leyla ile Köroğlu -iki özel addan ilki
sevdanın,

ikincisi

yiğitçe kavganın

simgesidir-

kitabını

da "Sevda ve Kavga

Türkülerim" diye takdim eder.

Kıbrıs Türk şiirinde ulusal temalar, soyuta açılımlar, toplumsal yönelmeler
sürüp giderken aşkı, sevgiyi şiirine temel alan Kamil Özay; 1950'li yılların ikinci
yansından

başlayan

edebiyat

uğraşını

günümüze

değin

sürdürenlerdendir.

Yüreğindeki insan sevgisi dizelerine yansımıştır Kamil Özay'ın; çevresindekilerin
mutluluğu onun da mutluluğudur.

Bu yüzdendir ki çevresine mutluluk dağıtmayı,

adeta yerine getirilmesi gereken bir görev sayar. Mutluluk Buketleri şiiri şöyle
başlamaktadır:

1.5. Ulusal Direniş Dönemi (1965-1974)

1955-74 dönemi Kıbrıs Türkleri için yaşamsal olaylarla doludur. Bayraktar'ın,
Canpolad'ın, Namık Kemal'in sıcaklığıyla yetinilecek günler geride kalmış, Rum
tedhiş örgütü Eoka'nın 1 Nisan 1955'te silahlı eylem başlatmasıyla, iş başına
düşmüştür. O kargaşa ortamında Üner Ulutuğun Utanan Çiçek (1958) adlı şiir
kitapçığının yayımlandığı görülür. Üner Ulutuğ daha sonra tiyatroya yönelecek;
çağcıl Türk sahnesinin temeline oyuncu-yönetmen-yönetici kimliğiyle, ilk harcını
koyacaktı. Sömürgenlerin Ada'dan çıkıp gitmesini yalnız Rumlar değil, artık Türkler
değistiyorlardı; ve her iki kesimden çok kısıtlı bir çevre dışında bu istek Rum-Türk
bütün halk tabakalarına yayılmıştı. Kısaca sömürgenler Kıbrıslılara ağır gelmeye
başlamışlardı artık. Osman Türkay sonlarının geldiğini şu dizelerle ortaya
döküyordu:
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Uzun sürmez yorgunluklarım
İçimde tunç tanrıları var ya,
Büyük gözlerimin aydınlıkları
Kırar son zincirini Spartaküs
Çok gördüm süngü uçlarından damlayan

Kutlu Adalı, kendisiyle ilgili bölümde değindiğimiz

gibi yine o günlerde

yazdığı Tutsak Bağırtı (Uyan dergisi Lefkoşa, 5 Ağustos 1960) şi-irinde İngiliz
bayrağının

gönderden indirilip yerine Türk bayrağının

çekileceğini

düşler. Ama

bunun önkoşulu da bu topraklarda direnip kalmak, dalbudak salmaktadır. Halbuki
içerdeki olumsuz koşullar özellikle gençlerimiz göçe zorlamaktadır24•

Özker Yaşın,

Gitme Oğul şiirinde, Kıbrıs toprağı ağzıyla gençlere şöyle sesleniyor:

Oğul gitme
Beklediğim özgürlük şarkısını
Traktörünün homurtusunda işiteyim
Beni fethetmek için can verenlerin
Kemikleri sızlamasın yüreğimde
Gitme oğul,
Kucağımda yatanlar
Senin deden, senin baban, senin kardeşin

Göç hazırlığında olan insanlarımızın karşısına, bir başka şair, Fikret Demirağ da
işaret parmağını sallarcasına şöyle dikilir:

Londra'ya mı, Sidney'e mi
Bu yolculuk nere yeğenim nere?
Nasıl çürümüş Kıbrıs umudun,
Nasıl dökülmüş sevincin yere.
24

Harici Fedai, Kıbrıs Türk Yazınında Mizah ve Vergi, Yeni Kıbrıs, Lefkoşa, Kasım1986 - Şubat 1987;

Kutlu Adalı, KıbrısTürk Venidüzen Gazetesi, Lefkoşa, 9-12-14-16-19-21 Eylül 1995
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Ve uzun bekleyişlerin,

özlemlerin sonucu 82 yıl sonra tekrar Ada'ya ayak

basan Mehmetçik'i Özkan Yaşın, Bayraktar'ın ağzından şöyle karşılar:

Merhaba asker,
Mehmedim, merhaba!
Uğurlu ayağın bastı ya tekrar .
Kıbrıs toprağına
Mezarımda rahatım gayrı

Nitekim bu uyarıdaki şairin" haklılığını 40 ay kadar bir süre sonra sökün eden
1963 Kanlı Noel'i bize gösterecekti. Sonrası 10 yılı aşkın bir bekleyiş ... Bu sürenin
her günü Kıbrıs Türkü'ne yıl kadar uzun gelir, çok olaylar yaşanır, çok acılar çekilir;
ve de bunların tümü şiirlerle öykülerle, oyunlarla, romanlarla, anılarla, edebiyatımıza
yansır. Artık bütün umutlar Türkiye'de ... Geldiler-geliyorlar

diye avunup dururken;

Birinci Büyük Savaş'ta yurt savunması için Çanakkale'ye

koşan yükseköğretim

gençliği gibi Dillirya bölgesindeki köylerin savunmasını üstlenmek üzere Erenköy'e
çıkan Kıbrıslı üniversite öğrencileri soykırımla karşı karşıya kalınca, Garantör Devlet
kimliğiyle

Türkiye

Cumhuriyeti

hükümeti,

uyarılara

kulak

bile

asmayanlara,

kendinden başka iki garantör devletin yan çizmesi de eklenince saldırganları tek
başına durdurmak zorunda kalacak ve 8-9 Ağustos 1964'te Türk uçaklarını Kıbrıs
semalarına

gönderecekti.

Ama, içinde bulunulan

koşullar yüzünden bu kadarla

yetinmek durumunda kalınır. Geldi ya bir kez, Türkiye'yi bekleyişler hummalı bir
tutku halini alır artık. Oktay Öksüzoğlu (Kıtlık Tarlaları, 1966), Orbay Deliceormak
(Dumdum 1965 ve Dokuzu Beş Geçe, 1967) gibi şairler /yazarlar sabırsızlıklarına
serzenişlerini de ekleyecek kerteye gelirler, işte Mehmet Levent'ten bir dörtlük:

Kuzey rüzgarları mermiler gibi
Deler geçer yüreğimizi
Mermiler bir baska
, öldürür

Kuzey rüzgarları bir başka öldürür bizi
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Erenköy'ü konu edinen şair/yazarlarımızın yanı sıra orada bulunan öğrenci
savaşçılar da kendi yaşamlarını, iç dünyalarını, özlemlerini dizelere, yazılara
dökmüşlerdir. Süleyman Uluçamgil'in Bir Şehitten Seslenişler (1964), Hüseyin
Laptalı'nın Erenköy Sürgünleri (1966), Raşit R. Şoföroğlu'nun Harp akşamlan (1967)
bunlardan sadece birkaçıdır. Yine Erenköy mücahitlerinden Erol Tevfık'in
Erenköy'de Akşam, Ali Ertuğrul'un Senin için Kıbrıs'ımı, Hünalp Ali'nin Erenköy
Marşı, Alkan Şefik'in aynı adı taşıyan şiiri, İsmet Dağlar'ın Önce İstiklal, Sıtkı
Bilmen'in Erenköy Santralı, Hüseyin Gazi'nin Erenköy Geceleri, Adil Alkan'ın
Ümitler Dünyası... dizeleri; bir umudun, bir özlemin ve düş kırıklıklarının
yansımalarıdır. Öğrencilerin Erenköy çıkarması arkada şehitler bırakarak iki yıl
sonra bir wapur gönderilip, Türkiye'ye geri almalarıyla noktalanacaktı. Kıbrıs
şehitlerinin adeta simgesi sayılan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel hakkında Kıbrıs ve
Türkiye'de pek çok şiirler yazılmıştır. Bu şairler arasında Fazıl Hüsnü Dağlarca ile
Arif Nihad Asya da vardır.
Küçücük barınma merkezlerinde düşmanla adeta burun buruna yaşanılan
yerlerden biri de Limasol idi. O günlerin olaylarını, içlerinden biri olarak, Bener
Hakkı Hakeri, Üç Kere Limasol (1964), Limasol Türk Savunması (1964) ve İkinci
Plevne Savunması (1965) gibi kitapçıklarda şiir ve destanlarıyla dile getirmiştir. Yine
• Kutlu Adalı'nın Köprü (1960) ve Şago (1970) oyunları da direnişin iki ayrı
belgeselidir.
Bir başka Kıbrıslı Konur Alp, Beşparmaklardaki mücahitlik günlerinin
esintisiyle oluşturduğu anı-öykü kitabı Kıbrıs Anemonları'nda (1966) Lefkoşa'nın
Kanlı Noel sonrası mücahitleriyle savaş ortamındaki halkın yaşamından ilginç
kesitler vermektedir. İkinci bir anı-öykü kitabı Küçük Dünya da (1967) gazeteci
Eşref (Nidai) Çetindin kaleminden çıkma. Çetinel, bir avuç Kıbrıs'lı Türk halkına
psikolojik ve yaşam felsefesi yönlerinden irdelemeler getirir; bu bir avuç halkın
yazgısında dış güçlerin etken olmasından rahatsızlık duyar; ama yine de hayatın
sürdürülmesi için bir umuda olan gereksemenin bilincindedir ve de onu hep canlı
tutar.
Bütün olumsuz koşullara karşın yine de genç-ler yapıtlarını kitaplaştıracak
olanakları bulmayı da beceriyorlardı. Sözgelimi, Erdoğan Saraçoğlu şiir kitabı
35
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Oydaşlar'ı 1966 yılında yayınlar. Saraçoğlu'nun daha sonraları, yükseköğrenimini
tamamladığı 1972'den bu yana da halkbilimi araştırmalarına ağırlık verdiği
görülecekti.
Yine bu arada yerli basında şiirleri görülenlerden biri de Mehmet · Şemsi
(Akanyeti) idi. Akanyeti daha sonraları şiirlerini bir kitapta toplayacağı gibi bir de
roman yayımlayacaktı.
Yarınsızlık adlı romanı (1977) Kıbrıs insanının yaşamından, 20 Temmuz
1974 Barış Harekatı öncesi/sonrasından kesitler içermektedir. Roman bu topraklar
uğruna can veren Orhan, Zübeyir, İbrahim, Hilmo, Bekir dayı ve İzzet (Kombos)
ağa-beye adanmıştır.
1967 yılının Kasım ayma girildiğinde küçük küçük barınma merkezlerinde
1

birbirlerinden, Türkiye'den ve dünyadan kopuk bir yaşamın olumsuz koşulları
sürdürülüyordu. Ama Erenköy'de hızlarını alamayan saldırganlar bu kez 15 Kasım
1967'de Larnaka ilçesine bağlı Geçitkale ve Boğaziçi köylerine yüklenecekler; ancak
Türkiye'nin savaşı dahi göze alacak bir tavır takınmasının kesinlikle· anlaşılması
üzerine geri çekilecek; korkunun getirdiği göstermelik bir tür yumuşama politikası
sürecine gireceklerdi. Bu saldırı dolayısıyla yaralı ve yaşlı bir mücahidin üzerine
benzin dökülüp ya-kılması olayı Ümit Yaşar Oğuzcan'a Geçitkaleli Mehmet Emin
Destanı'nı yazdıracaktı. Olayın arkasından dış dünya ile ilişkiler çok azla başlayarak
gittikçe artma gösterir. Böyle bir ortama gerçekten susamışlık vardı. 27 Mayıs 1960
İhtilali'nin getirdiği özgürlük ortamında Türkiye'den edebiyat yansımalarının
sonuçları, biraz geç dahi olsa, Kıbrıs'ta henüz daha yeni yeni algılanmağa
başlayacaktı. Sözgelimi, kitapları yeniden basılan, onu yeniden keşfeder gibi üzerine
eğinilen Nazım Hikmet'in şiirleri ve düzyazılarıyla Kıbrıslılar ancak 70'li yıllara
merdiven dayadıklarında tanışacaklardı. Halbuki yirmi yıl kadar önce, 1950'lerin
başlarında bir ara Nazım Hikmet'in Kıbrıs'a geleceği söylentileri üzerine Türk basını
kıyameti koparmış, onu asla kabullenmeyeceklerini haykırmışlardı.
Türkiye'de öğrenci olaylarının başlaması da yine bu döneme rastlar; ve
Kıbrıs'taki düşman çemberini yarıp yükseköğretime başlayan Kıbrıslı öğrencileri bu
olaylar büyük ölçüde etkilemiş, sanatçıların toplumcu bir bakış açısı edinmelerinde
yardımcı olmuştur. İçinde yaşanılan koşullan edebiyatımızı nitel açıdan olumsuz
36

yönde etkilese dahi şiiri, düzyazıyı bu düzeyde tutabilmek bile basan sayılmalıdır.
Yine, sanatçılarla ilgili bölümlerde önce de değinildiği gibi söyleşi.ya.daDokuz

Mart

Diyalogu (1968), Çirkin Politikacı Pof (1969), Hayvanistan (1969), Sancılı Toplum
(1970), Nasrettin Hoca ve Kıbrıs (1971) ve Hödükname (1971) türünden özeleştiri,
mizah, taşlama kitapları hep bu dönemin ürünleridir.
Öte yandan, kendi çizgilerindeki

şiirleriyle belirginleşmeye

başlayan İlter

Veziroğlu (doğ. 1941), Oktay Öksüzoğlu (doğ. 1941), Yılmaz Hakkı Ha-keri (doğ.
1944), Mehmet Levent (doğ. 1946) ve Şener Levent'i de araya ekleyerek bu dönemi
kapatıyoruz.

1.6. Yeni Arayışlar Dönemi (1974 -)

Ve hiç beklenmedik bir anda 15 Temmuz 1974'te Yunanistan cunta
yönetiminin Kıbrıs'ta yaptırdığı darbe 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'na alan
hazırlar. Böylesi bir özgürlük ortamını Kıbrıslılar nicedir düşlüyorlardı. Umut
tarlaları birdenbire gelinciklerle dolmuştu. Yaşanılanları, birikimleri evrensel insan
değerleriyle birleştirme süreci başlar edebiyatımızda. Direnç artınca, Anavatan,
Mehmetçik, bayrak özlemini dile getiren şiirler/düzyazılar gerilerde kalmıştır artık.
Sanatçılarımız şimdi evrensel boyutlarda arayışlar sürecini yaşamaktadırlar.25
Barış Harekatı'nın arkasından Gazioğlu'nun Kıbrıs'ta Aşk ve Barış (1975)
romanı yayımlanır. Romandaki olaylar 1963'ten başlayarak 1974'te tamamlanan
süreç içinde geçer. Kahramanlarından Dr. Aral bir şehit çocuğudur; yabancı asıllı eşi
Tanya ile Kıbrıs'ta bulundukları sırada 20 Temmuz Harekatı başlayınca Türk
birliklerine katılıp savaşa girer, Tanya ise İngiliz üstlerine sığınır. Barıştan sonra da
yeniden kavuşup tozpembe umutlar için-de Kuzey Kıbrıs'ı vatan tutacaklardır.
Onu Özker Yaşın'ın Gime'den Yol Bağladık (1976) romanı izler. Romanın
adı Barış Harekatı'nın simgesi sayılan, Yasemin Kumral'ın eşsiz güzellikte
seslendirdiği, o günlerin sevincini dillendiren şarkının sözlerinden alınmadır. Roman

25

Öyküler-83, Lefkoşa Belediye Yayınlan, Lefkoşa, 1983.
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1974 öncesi ve sonrasının konularım işler; bizi bugünlere ulaştıranların, bu uğurda
canlarım verenlerin hep yaşanılmalannı
değinir;

kısacası

yalpalamalarına

devlet

olma

ister; çarpıklıklara, vurgunlara, soygunlara

aşamasındaki

acemi

ellerin

Savrukluklarına,

ışık tutar. Aynı yıl Çetin Kasapoğlu'na ait Sevgiyi İkiye Böldüler

romanının yayımlandığım görürüz.
Daha

sonralan,

1980'li

yıllarda,

Lefkoşa

Belediyesi,

edebiyatı

teşvik

maksadıyla bazı yarışmalar düzenlemiş, derece alan eserlerden bir bölümünü de kitap
haline getirmiştir. Bunlar sırasıyla hikaye (1983), oyun (1984) ve roman (1985)
dallarındaki yarışmalardı.
1983 yarışmasında 35 eser arasından derece ve mansiyon alan yedi hikayenin
ad ve sahipleri, sırasıyla, şunlardır: Sokakta Bir İnsan: Çetin Kasapoğlu, Dulun Oğlu:
Mustafa

Gökçeoğlu, Narenciye Toplayıcıları: Sabahettin İsmail, Bilgilerini Sırtına

Yükledi: Bekir Kara, En Güzel Maviler Picasso'nun: Özden Nazım (Serak), Saliha
Teyze: Salih Öztoprak, Bu Şehrin Anılarındaki Adam: Ali Nesim.26

Bu etkinliği, kişisel çabalarla, başka hikaye kitapları izler. Sözgelimi, Timur
Öztürk'ün Birşey Var (1983), Oğuz Yorgancıoğlu'nun Sana Bir Hikaye Anlatayım
mı? (1984), Mustafa Gökçeoğlu'nun adını ilk hikayesinden alan Dulun Oğlu (1985),
Özden Selenge (Serak)'m Çiçeklenemeyiz Biz Erik Ağacı (1987), Geceye Açar
Gecetütenler (1993) ve Fincandaki Kraliçe (1993) ile Ali Nesim'in Şahmaran'ı (1989)
bunlar arasındadır. Bekir Kara ise oyunlarından üçüncü, daha sonra da hikayelerini
kitap halinde yayımlayacaktır.27 Hikaye kervanına katılanlar arasında Özden Selenge
(Serak)'tan başka bir ressam daha vardı: Nilgün (Güney) Kozal (doğ. 1952). 1992
yılında yayımladığı "Başka Bir Yerden" adlı hikaye kitabında şöyle bir takdim yapar:
"Beyaz saçlı kızıl kadın aslında bir ressam. Re-simle öykü arasındaki köprüsü
ruhu oldu. Kedilerinden en çok Mis'i sever. Anneannesinin surlar içindeki cumbalı
evini, bir de masallarım unutamıyor."
Ve de şu cümlelerde ressam olmanın verdiği donanımla insan ruhunun
gelgitlerini görüntülemekte: "Renk, biçim, çizgi, leke, doku... Ağızdaki tat, kulaktaki
ses, korkular, dokunuşlar... Kaçamak görünümler, anılar, umutlar... Bitmiş olanla

26

Toplu Oyunlar I, Lefkoşa,Aralık 1994.

27

Kıbrıs Türk Ulusal Sahne Oyunları, Ergenekon Yayınları, Lefkoşa, 1974.
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gelecek. .. Dolularla başlar, boşluklar, yanın kalanlar. Çocukluktan getirdiğimiz, daha
doğrusu oluşumun ilk gününden gelen merakımız. Değiştirme, kurup bozma, yıkıp
yapma tutkusu ve serüven. Tabii ki sevgilerle aşklar.,

Bir de zamanla mekan

arasındaki saydam ilişki; ama önemli olan ne! Mavi renkli kır laleleri var orda. Bir de
deniz kokusu ...
~·

Son yılların gazete sayfalarında

sık sık yayımlanan

özgün hikayeleriyle

dikkati çeken, bir başka adı Özben Aksoy'u (doğ. 1946) da buraya katabiliriz. Kısa
hikayelerinde Limasol-Baf kırsal kesiminin ağız özelliklerini sağlam kurgulu, renkli
içerikli, akıcı bir üslupla dile getiriyor.
1984 oyun yarışmasında birinciliği kazanan Ermişliğin Ezgisi, Sami Alhun'un
dört perdelik oyunu olup tarih boyunca insanlar ve olaylar arasındaki karşıtlıkları
sergiler. Oyundaki olaylar; 1. ve 2. perdelerde İ.S. 1. yüzyılda, 3. ve 4. perdelerde ise
ondan iki bin yıl sonraki zaman diliminde geçer.
İkinci sıradaki Filiz Naldöven'e
yaşamını

kazanmak

uyumsuzluklarını

isteyen

ait Köşede Durmak oyunu, alın teriyle

bir aile bireylerinin

birbirleri

ve çevre ile olan

sergiler. Üç perdelik ve ilki 2 olmak üzere sıra ile dörderden

toplam on sahneden oluşmuş oyun, Belediye Tiyatrosunca sahnelenmiştir.28

Üçüncü gelen Sabahattin İsmail'in Grev adlı oyunu ise 1948 yılında bir
Amerikan şirketi CMC'nin çalıştırdığı Karadağ(Lefke)'deki maden ocağında ilk kez
1948 yılında yer alan maden işçilerinin grevini konu edinir. İki perde, altı sahnelik
oyunda yazar; o günleri yaşayanlardan edindiği bilgi ve izlenimleri evrensel bir bakış
açısı pers-pektifinden anlatmağa çalışır. Bu grevle işçiler ilk kez haklarını aramanın
ve sendikalaşmanın şart olduğu bilincine varırlar. Ama yansı yine güçlü olan kazanır.
Yazar, 15 yıllık maden işçisi Hasan Kalfa'yı oyunun bitimine doğru şöyle
konuşturur: "Biz grevi kazandık ama özgürlüğümüzü henüz elde edemedik. Bunun
tek yolu da İngiliz ve Amerikan sömürgenlerini güzel adamızdan atmaktan geçer."

Oyun çalışmalarına Özden Selenge (Serak)'ın yayımlanmadığı halde son
yıllarda Lefkoşa Belediye Tiyatrosunca başarıyla sahnelenen aşağıdaki eserleri de

28

Lefkoşa Belediye Yayınlan, Lefkoşa, 1986
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katmalıyız: Ağustosböceklerini

Unutma, Annem Niçin Miyavladı, Kim Bu Adam?,

Sevgi Gülü, Karayılan, Pi ile Pan.
[Bu etkinlikten

daha önce 1973'te Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun

50.

yıldönümü dolayısıyla

Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi bir 'Ulusal Sahne

Oyunları

açmış

Yarışması'

ve

en

çok

beğenilen

beş

eseri

kitap

halinde

yayımlamıştır.45 İlk beş dereceye giren oyunların adlarıyla yazarları şunlardı:
- Melek Değilmiş Komşularımız,
- Ahmet Tolgay.
- Ana, Üner Ulutuğ
- Emellerin Uğraşı, Bekir Kara
- Fatma Çavuş, Özden Selenge
- Tutsaklar, Bekir Kara.

Lefkoşa Belediyesi'nin

1985'te açtığı üçüncü yarışma ise, romaıı .dalında

edebiyatımıza iki eser kazandırır: Sabahattin İsmail'in Savaşların Gölgesinde (1985)
romanı46, Kıbrıs insanının yarım yüzyıllık savaş içinde geçen serüvenidir. 1930'lu
yıllardan başlayan olaylarla; 1931 Rum İs-yanından, İkinci Büyük Savaş'tan (193945), 1 Nisan 1955 Boka silahlı eyleminden, 1963 Kanlı Noel'inden ve 1974 Barış
Harekatından geçerek 1980'lere dayanır.
Sami Alhun'un (Erdal S. Bodamyalı) Uyumsuzlar romanı ise savaşlardan
suçsuz insanların nasıl etkilendiğini; ne bir yana ne de öte yana hallerini
anlatamadıklarını, başka deyişle, iki arada bir derede kaldıklarını konu edinir: Rum
kızı ile evli Bahadır, köyünde bir zengine ait çiftliği işleterek yaşamını
kazanmaktadır. Ancak toplumlararası çarpışmaların başlamasıyla aile her iki yandan
da zarar görür; sonunda evin kadını canından olur.
Fikret Demirağ'ın Su Müthiş Savaş Yıllan (1985) adını taşıyan eseri de İkinci
Büyük Savaş'a (1939) katılan Kıbrıslı bir Türk'ün anılan üzerine kurulmuş bir
romandır. Geçmişten ders alınması; dünyanın barışa, sevgiye, adalete olan
gereksinmesi, romanda verilmek istenen mesajdır.
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1990'lı yıllara gelindiğinde İsmail Bozkurt'un iki romanıyla karşılaşırız:
Yusufçuklar Oldu mu? (1991) ve Mangal (1995). İkisi de Kıbrıs Türk in-sanını
anlatıyor. Bozkurt; olayları, tipleri kendi yaşadıklarından, çevresinden seçmiş; ne ki
onlar tümüyle bütün Ada Türkleri'nin serüvenidir.
İlk romanda Bozkurt; güney göçmeni bir ailenin uğradığı haksızlıkları,
uygunsuzlukları;

iktidardaki partinin yandaşlarına ayırım yaparak sağladığı

olanakları; yetkiyi elinde tutanların soygunlarını, vurgunlarını; gerçek mücahitlerin
nasıl bir köşede elleri bağlı, yürekleri dağlı kaldıklarını; üçkağıtçıların kısa sürede
nasıl köşe döndüklerini; hasılı, değer ölçülerini yitirmiş, dört ucunu koyuvermiş bir
halkın düşe kalka gidişini anlatır. Romanın kahramanı Kemal, ödünsüz bir K.ıbrıs'lı
Türk yurtseveridir. Öğrencilik yıllarının İstanbul'unda başından bir de aşk macerası
geçmiştir. Erenköy çıkarmasına Kemal de katılınca sevdiği kızın izini yitirir. Yıllar
sonra bir tesadüf eseri Salamis Bay'de buluştuklarında o eski sevgili artık zengin dul
bir kadındı. Kemal'e evlenmeleri ve onun İstanbul'a gelip işlerinin başına geçmesi
teklifinde bulunur. Ancak Kemal, uzun iç hesaplaşmaları sonucu K.ıbrıs'ta kalıp
halkına hizmeti, bu çok çekici dünya nimetlerine karşın, yeğ tutar. Romanda
halkımızın örf ve adetleri, inançları da yer yer Kıbrıs ağzı ile ve dozunu kaçırmadan
aktarılmaktadır. Romanla ilgili Kıbrıs Türk basınında Mangalda ise birinci
romandaki Kemal'in yerinde bu kez Mustafa vardır. Olay Ankara'da Mustafa'nın
öğrencilik günlerinde iki arkadaşıyla birlikte kaldıkları bir apartmanda geçer.
Mustafa; fırsatçı, köşe dönmeye meraklı bir babanın oğludur; ancak babasının bütün
önerilerine diklenir, hak bildiği yolda yalnız gider. Ankara'daki ev sahibesiyle ilişki
kurup onu hamile bıraktığı için her şeye karşın onunla evlenmeğe de hazırdır. Ne ki
Afife, Mustafa'nın geleceğini düşünerek evlenme teklifini, delikanlının bütün ayak
diretmelerine karşın, geri çevirir. Mustafa ise babasının öğrenim bahanesiyle onu
İngiltere'ye gönderip askerlikten kaçırma önerisini kabul etmeyecek ye aksine,
K.ıbrıs'adönüp askerliğini seve seve, hem de er olarak yapmak kararına uygulamaya
koyacaktı.
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1.7.1974 sonrası Kıbrıs Türk şiirinde görünüm nedir?

Serüvenini yeni arayışlarla sürdüren Fikret Demirağ'ın şiirinde eski hüzünler
azalır, Akdeniz uygarlığından esinlenmeler dönemi başlar. Zaten 1974 sonrası
yayımladığı beş kitaptan birinin adı da Akdenizli Şiirler ve Aşk Sözleri (1984)'dir.
Daha sonra yayımlayacağı, kendisiyle ilgili bölümde değindiğimiz, dört dizinin
birinci kitabı olan Limnidi Ateşi'nden Bugüne'(1992)de, Kıbrıs'ın bilinen en eski
tarihinden bazı kesitleri çağımıza taşımaya çalışır. Onu izleyen üç kitapta da yine
evrensel boyutlar içinde Kıbrıs ve Kıbrıs insanı vardır.29
1974 Barış Harekatıyla baskılar kalkınca Kıbrıs Türk insanı kendini
birdenbire bir 'boşlukta bulur. Sömürge döneminin sığ sularında bir yaşam görüşü
oluşturamayan insanların çocukları yeni arayışlara girerken uslarına ilk gelen şey de
Akdeniz uygarlığı olur. Ama bu uygarlığı özüm-semenin ilk koşulu bir kültür
birikiminden geçtiği halde genç kuşağın bundan nasibi ne olabilirdi ki? Üstelik dört
yüzyılı aşkın bir süre aynı topraklarda yaşadığımız komşularımızla ne kültür ne de
dil bakımından bir oluşum yaratabilmiştik. Nedenlerini irdelemenin yeri ise burası
değildir. İşte bu ortamda şiirlerinin içeriğinde sergiledikleri aykırılıklarla iki kişi
dikkati çeker: Mehmet Yaşın ve Neşe Yaşın.
Mehmet Yaşın ilk baskısı 1984 yılında yayımlanan ve 16-25 yaş arası
şiirlerinden oluşmuş Sevgilim Ölü Asker kitabında; yılgın şaşkın, korkudan tiril tiril
titreyen dizelerle çıkar okuyucunun karşısına. Bir yıl sonra ikinci baskısı yapılarak,
Kıbrıs'taki savaşların tüm kurbanlarına adanan kitap, Türkiye'de 1985 Akademi Şiir
Birincilik Ödülü A.Kadir Şiir Ödülü'nü alacaktı. Arka kapağındaki takdim
yazısından öğrendiğimize göre de Türkiye'de olduğu gibi dış ülkelerde de kitap
ilgiyle karşılanmış, beş yabancı dile çevrilmiş, şiirlerin çoğu Türk ve Rum
Kıbrıslılarca birer şarkıya dönüştürülmüş! Yine, kitapta "insancıllıkla yurt-severlik,
bireysel ve toplumsal yaşantıların somut temeline oturtulup ustaca kaynaştırıldığı"
ileri sürülmekte.
İkinci kitabı Işık Merdiven (1986)'de, yine, barışı, sevgiyi öldüren savaşa
karşı aşın tepkilerle dolu. Birbirlerini izleyen Pathos 1990, Söz verici Koltuğu ise

29

Ahmet Peykan,' Yusufçuklar öldü mü', Ortam Gazetesi, (1993).
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1993 yılında yayımlanır. Bu kitaplardaki

dizelerde de (günümüz modası) dünya

vatandaşı gözlüğü ve (yakıştırma, yapay) azınlık ezilmişliğiyle, başka şeylerin yanı
sıra, yine Kıbrıs ve Kıbrıslılar vardır. Cinsel sapıklığı şiirleştirmeye çalışan dizelerle
karşılar okuyucuyu.

1973'ten 1992'ye kadar yazmış olduğu on beş hikayeyi de

Soydaşınız Balık Burcu (1994) adıyla yayımlar ve Cevdet Kudret Roman.Ödülü'ne
layık görülür. Farklı bir biçemde yazılan hikayelere yer yer Bafve Dilligaköylerinin
tipik konuşmaları karıştırılmış; tümüne de Kıbrıs sendromu egemen kılınmış. Zaten
hikayelerden bir tanesi de Kıbrıs Sendromuna Dikkat (312. s.) adını taşıyor.
Türkiye'de belli çevrelerin -bilerek/ bilmeyerek- körüklediği Mehmet Yaşın'ın
tutarsızlıklarına, 'çizmeyi aşamalarına en uzun sabrı baba Özker Yaşın göstermiş; bu,
sulan bulandırmaya

tutkun, çarpık gidişe belki son verir umuduyla, şiir adına, en

yerinde şaşmaz uyarı da yine ondan gelmiştir.İ''
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin

"Özel Kültür Ödülü" 1978'de henüz 19

yaşında iken alan Neşe Yaşın ilk kitabı Sümbül ile Nergis'i 1979 yılında yayımlar.
Çocuklar için yazılmış bu şiir kitapçığını yine aynı yıl Savaşların Gözyaşları (1979)
izler. Kitabın adına bakarak içindekilerin

savaş karşıtı şiirler olduğunu anlamak

kolaydır. Neşe Yaşın'ın üçüncü kitabı Kapılarda (1992) ise; 'papatya tarlalarına
tanklar girmesin, boksör emeklileri polis olmasın, ceylan bakışlı gence elektrik şoku
verilmesin diye onurunu korumak adına dişi biri kaplan kesileceği' (15-16. s.) gibi
dizeler, savaş sözcüğünden

ürpermeler

varsa da; bir bütün olarak çile çekmiş,

umutsuz, desteksiz genç bir kızın sevdalı sızlanışları dile getirilir. Hüzünlü çocuk
düşleri içinde anımsadığı annesinin erken gelen ölümünü yüreğinin ta derinlerinde
duyar (75-78. s). Annesinden yalnız kaşlarını değil, gözyaşlarını da miras edindiğini
söyleyerek kötü talihine yanar (77. s).
Mehmet Yaşın ile Neşe Yaşın'a ait şiirlerin Kuzey'den daha çok Güney
Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin bazı çevrelerinde ilgi gördüğü anlaşılıyor. Ancak
bu ilgi bazı tepkileri de birlikte getirmiştir. Sözgelimi, adı geçen şairlerin şiir ve düz
yazılarında

Türkiye

düşmanlığı

yüzyıllardır oluşturulamayan

°

3

yaptıklarını

ve sanatsal kimliğinden

soyutlayıp

yapmacık 'Kıbrıs Kimliği' patentli güney komşularıyla

Kızmakve Acımak, Olay Dergisi, (1979).
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bütünleştirme

hedefi güttüklerini ileri sürülmüştür. Yazılarda, bu vesile ile, başka

şairlere de göndermeler yapılıyor.
Başka sanatçılara gelince:
Kendi kültürel geçmişine duyarlı, araştırıcı yaklaşımı olan; insancıl, barışçı,
özgün bir şiir yaratmaya hevesli, genç kuşağın şairlerinden biri de Hakkı Yücel'dir.
1980'li yıllardan bu yana adı Kıbrıs ve Türkiye'deki dergilerde görülmeye başlayan
Hakkı

Yücel

araştırma

yazılarıyla

da tanınmaktadır,

ilk kitabı

Acı

Sürgün

(1986)'deki şiirleriyle dikkati çekmiştir.
Kendi kuşağındakiler gibi onun çocukluğu/ilk gençliği de silah sesleri arasında geçti:

Çocuktum uzak bir köyden koştum
alfabenin ilk sayfasına
yürüdüm çocuktum güldüm
kostum büyü düm düstüm
'

,

silah s esi duydum on bir yaşımda
günler geçti uzun çığlığında bir uçurtmanın
mavi bir dünya silindi sessizce ılık

'1974 kuşağı' yakıştırmasıyla bir bütün halinde görülmek istendiği bu
'şairlerin' tek benzer yanları, bizce, yaşıt olmalarından öteye geçmez. Hakkı Yücel'in
şiiri bu inancımızı daha da pekiştirmektedir.
Şiirin uzun sayılan yolculuğunda dikkati çekenlerden biri de Feriha Altıok'tur.
İlk şiir kitabı Fidancığım Çilesi (1985)'inden sonra peş peşe sıralar yapıtlarını: Hele
Bir Düşün, 1987; Şiirle Söyleşiler, 1991; Adı Aşka Çağrılı, 1993; ve Gözleri Sen
Kuş, 1994'te yayımlanır.
Feriha Altıok'un nostaljiye, doğa sevgisine göz kırpan dizeleri barıştan yana;
sevgi, umut ve coşku yüklü. Yüreği, kendinden çok, insan sevgisi için çarpmakta:
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On sekizi yaşının hovarda rüzgarıyla
sevdalandık da
tutsağı olmadık bencilliğimizin tutup da
elinden sevdiğimizjn kapanmadık ruhumuzun
fildişi kulesine dokuduk umudu acının ilmikleriyle direncin
gergefinde ve örttük sevdamızı duvak yerine

Genç şairlerle konumuzu sürdürüyoruz: İngiltere'yi; orada ekonomi öğrenimi
yaparken; Afrika'mn gerçek yüzünü ise görevle gittiği Zambiya dolayısıyla tanıyan
Pertev Raşit (doğ. 1958) yaban ellerde "şiirini ve Kıbrıslılığım yanında muska gibi
taşıdığım" söyler, ve "evrensel nefese ancak kültür, ve dili aşacak bir güçle
ulaşılabileceğine" inanır.
Dizelerinde dinsel söylemlere, Kıbrıs'ı konu alan şiirlerinde ise yerel sözcük
ve deyişlere yer verir.
1Bülent
Fevzioğlu (doğ. 1959) gazete/dergilerde çalışarak deneyimler
kazanmış, kendi kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir sanatçı. Sözgelimi, Türkiye'de
açılan Orhan M. Anbumu Senaryo Yarışması'na katılmış ve "Su Çürüdü" adlı
oyunuyla birinci gelmiştir. Şiirinin bir çizgisinde de yergi/ taşlama denemelerine
, , ,

gırışır.

31

Liseyi bitirdikten sonra dış ülkelerde geçimini arayan gençlerden biridir
İbrahim Çangar (doğ. 1960). Kendi sanat görüşünü şöyle açıklar: "Sanat şovenizme
ve emperyalizme karşı olmalıdır, insanın insana değer verdiği, üretim ve tüketim
ilişkilerinin dengelendiği enternasyonal bir dayanışma sağlanmalıdır. Dünya
genelinde ezilen sınıfların kültürüne sahip çıkmalı; insanlığı dil, din, ırk ayrımı ol
mayan bir yere götürmelidir. Kıbrıs özelinde ise umutsuzluğun yerine umudu,
teslimiyetin yerine kavgayı, entegrasyon ve asimilasyonun yerine tam bağımsızlığı,
uzlaşma ve pastadan pay koparma yerine, ezilen sınıfların yanında yer almayı ve
onların kültürüne sahip çıkmayı koymalıdır."
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Hüseyin Mümtaz, 1974 Sonrası Kıbrıs Türk Edebiyatında Türkiye Düşmanlığı, Lefkoşa,s. 79-93.
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Bu genellemenin Kıbrıs gerçeğine ne ölçüde uyup uymadığı söz götürür;
ama, geçmiş kuşakların ihmali yüzünden genç sanatçıların donanımsız kaldıkları,
eksikli yetiştikleri söz götürmez.
Şiir konusuna gelince: Şiir, her şeyden önce 'şiir' olmalıdır; diyecek ve usta
bir şairimizden şu alıntıyı yapmakla yetineceğiz: "... Şiir hem şiir olmalı, hem de
okunmalı, okunabilmeli. Yeni araştırmalar yapmayalım demek istemiyorum. Şiir asıl
bu gözü pek araştıncılarla gelişir. Ne var ki sonunda tilkinin dönüp dolaşıp gideceği
yer yine kürkçü dükkanı; diyeceğim, halkın beğenisi olmalı."
1980'li yıllarda adı duyulmaya başlayan Ümit İnatçı (doğ. 1960) kendi
gözüyle şiirlerini şöyle değerlendirmektedir: "Entel yönden yeterince yetişmemiş bir
sanatsal duyarlılıkla yazdığım ilk şiirlerim; son yazdıklarımla yorgun, figüratif bir
sembolizmden kurtularak gerçeküstü bir boyuta ulaştılar. Bu boyut, nesnel gerçeğin
özüne aykırı zorlamalarla üst dışı bir mekana dönüştü. Bu mekan zamandan
yoksundur; ve hiçbir çarenin kurtaramayacağı oldu-bittilerin yeridir.
"Ateist ve diyalektik materyalist kimliğimin saldırdığı törel ve tinsel
değerlerin yanında insanların özürlü varoluşunu da hedef alan eleştirel yönüm, şiirle
sadece şikayet eden engelsiz bir dile dönüşüyor. Zaten şiir de budur ya: Tesirli bir ses
yakalamak... "
Şiirde genç kuşakların arayışları, umutlandırıcı oluyor. Güzel, ama, şiiri yeni
söylemlere açan, sonsuzlukta kanat çırptıran imgeler neden göz ardı edilsindi?
1991-93 yıllarında yazmış olduğu şiirlerini topladığı "Uç Gövdeni Kon
Düşümde ise sınır tanımayan aşın çıkışlar yapar. Örnekleyelim: " ...Toplumun
bilincine sinen töresel, pseudo kültürel ve pseudo-moral değerlerin içine. etmek
istedim... Mantıküstü 'kendini bulma' arayışının kuyusunu kazan duyarsızlığın bir
terbiyeye dönüştüğü zamanımızda, sözde 'gerçekçi' veya 'romantik' bir anlatım
dilinin ne kadar gülünç olduğunu farketmek zor değil..." (Ötesöz, 7. s.)
1974 sonrası oluşan uygun ortamda Kıbrıs trajiğinden yola çıkarak baş
sayıklamaları içinde şiir döktürmeğe çalışanlardan biri de diş hekimi Tamer
Öncül'dür (doğ.1960). İlk şiir kitapçığı Günleri Kayıp Bir Çocuk Güncesi'ni 1987'de
yayımlar; ikinci kitapçığı Şiirdir Dünya'da (1992) yeni arayışlara, fantezilere,
ironilere yönelir; 1996'da basılan Hora Seher da ise Lefkoşa'nın hüzünle karışık
nostaljisini dile getirmeye çalışır.
46

Ayşen Dağlı (doğ. 1962) küçük yaşta başladığı şiirin peşini inşaat mühendisi
olduktan sonra da bırakmamış; iki şiir kitabının yaraşıra çocuk şiirleri ve masalları da
yayımlamıştır. Dağlı, 'etkilemek ve etkilenmek' olarak özetlediği yaşamsal dengenin
iki ucuna çocuğu ve sanatı yerleştirdiğini söyler. Yaşamı, bir anlamda, 'borç ödemek'
)

olarak algıladığı için de bu dünyadan aldıklarını yazın aracılığıyla yine yaşama
karmak çabasındadır.32

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Faize Özdemirciler
(doğ. 1964) lirik-protest tavırlı uzun soluklu şiirleriyle dikkati çekmektedir.
Dizelerinde aşk ve barış temalarına öncelik verdiği gözlemlenir. Şimdilerde
İstanbul'da yaşayan şairin türlü gazete ve dergilerde yayımlanmış öyküleri,
denemeleri de vardır.
Genç şairler dizgesine; uzun yıllar yurt dışında yaşadığı halde şiirden
kopmayan Zeki Ali'yi (doğ. 1951), militan şiirlere özenen Cumhur Deliceırmak'ı
(doğ. 1951 ), müzikle şiiri birlikte yürütmeye çalışan Ahmet Okan'ı (doğ. 1952),
Nazım Hikmet'e öykünen dizeleriyle Barış Burcu'yu (doğ. 1957), Yıltan Taşçı'yı
(doğ. 1957), Kıbrıs'ın bir türlü bitmek bilmeyen savaş ortamı çarpıklıklarını dizelere
dökmeye çalışan Nice Denizoğlu'yu (doğ. 1960) ve şiirlerinde toplumcu ve erotik
temaları deneyen Gürgenç Korkmazgil (doğ. 1969) ile Tayfun Yücer (doğ. 1963) ve
Mustafa Çelik'i (doğ. 1964) de katabiliriz. [Bunlardan Yıltan Taşçı, milli duygulan
yansıtan şiirlerini daha lise öğrencisiyken yayımlamış (Haykırışlar - 1974), Kamil
Özay ve bazı öğrencilerle ortaklaşa çıkardıkları Çiğ Damlaları (1984)'ndan sonra
halkbilimi araştırmacılığına yönelmiştir. Kıbrıs Ağzı Dil Özellikleri (1986) kitabı bu
yönelimin ürünüdür.33
Farklı Kusaklardan
Farklı Sairler:
,
,
Farklı kuşaklardan geldikleri halde;
-Uzunca bir suskunluk döneminden sonra 1974 ortamında yeniden görünmeye
başlayan,

32

Oktay Rıfat, Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Adam Yayınları, 8. Basım,Nisan 1994, s.37.

33

Ümit inatçı, Sepet içinde Deniz, Şiirler, Lefkoşa, 1991, s.7.
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-Pek

azı

dışında

ürettiklerini

yayımlamayıp

ancak

1974

sonrasının

gazete/dergilerinde boy gösteren,
- Başka etkinliklerin yanısıra şiire geç (1980'li yıllarda) el atan; ya da
- Uzun uğraşlar sonucu kişiliğini geç bulmuş aşağıdaki sanatçıları bu bölümün
kapsamına almayı uygun gördük:
Mehmet (Tahir) Doluner (doğ. 1930): 1940'lann sonlarında başladığı şiiri 20
yıllık bir süre yurt dışında yaşadığı halde bırakmayan Mehmet (Tahir) Doluner;
toplumsal eleştiriyi temel alan şiir kitapçığını (Bu Vatan Bizim) 1996'nın başlarında
yayımlayarak adım unutturmaktan kurtardı. Bu çizgideki şiirlerini kısa sürede
çoğaltacağı anlaşılıyor.
Harid Fedai (doğ. 1930): Şiir çizgisi ve arayışları 1940'lı yılların sonlarına
dayanır. Ancak bunların pek azı dışında, yalnız toplumsal-eleştiri/taşlama nitelikli
şiirlerini yerli basında, Türkiye'de Ahmet Peykan takma-adıyla: yayımlamakla
yetindi; mizah zincirine yeni halkalar ekledi; 1990'dan bu yana da sevda.şiirlerine
ağırlık vermeye

başladığı

görülür.

Ölçü-uyağın

(vezin-kafiyenin) rağmine

dizelerinde "iç ahenk"e, imge yüklemelerine yeğ tutar.
Yerli gazetelerin sayfalarındaki Tumba, Cıngıl Cıngıl Toz, Allem Kallem
Mansura, Dağlar Taşlar Mehmedali Çağırsın, Eşdeğer, Dolar... gibi taşlamalar
onundur.34
Mahmut İslamoğlu (doğ. 1934) Daha çok halk bilim konularındaki
araştırmalarıyla tanınan İslamoğlu şiirle de uğraşmakta olduğu halde daha çok
taşlamaları/yergileriyle bilinmektedir. Bunların bir bölümünü 'İslamı' takma-adıyla
bildiri haline getirerek sunmuştur. Şiirleri henüz bir kitapta toplanmış değildir.
Meral Kaşif (doğ. 1938): Meral Kaşifin şiirle ilgisi lise günlerine dayanır.
Ancak, birikimini son yıllarda yayımladığı iki kitapla ortaya koymuş bulunuyor.
Uzun süredir Londra'da yaşamakta olduğu halde yüreğini sıcak tutmayı bilmiş, soğuk
iklimden her fırsatta kaçıp doğduğu topraklarda soluklanmak en büyük avuntusu
olmuştur. Nitekim ilk kitabında şöyle der: " ...Tema olarak, vatan hasreti, yalnızlık,
özlem, sevda, doğa güzelliği, insan tiplemeleri gibi çeşitli konulan, yılların

34

Harici Fedai, Kıbrıs Türk Yazmmda Mizah ve Yergi, Yeni Kıbrıs, Lefkoşa, Kasım 1986 - Şubat 1987.

- Kutlu Adak,' KıbrısTürk Mizahı', Yenidüzen Gazetesi, Lefkoşa; 9,12,14,16,19 ve 21 Eylül, 1995.
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getirdiklerini, duyarlılıkla en sade bir şekilde ele aldım. Döne döne, çevire çevire bu
tema cümbüşünde kendimi yoğurdum, bu eser böyle doğdu." (Bir Deste Şiirde
Yaşanı, Onsöz,
IX. s.)35

İkinci kitabının önsözünde ise, "Bu kitapla unuttuğumuz, unutmakta
olduğumuz, hep ikinci plana attığımız, göz ardı ettiğimiz duygulan; Özlem'i, Sevgi'yi
ve Uınut'u hatırlatmaya çalıştım sizlere." diyen Meral Kaşifin dizelerinde sevgi dolu
bir yüreğin çırpınışları var. (Şiiri de Özlem, Sevi ve Umut.)
Kenan (Salih) İnatçı (doğ. 1939): Kıbrıs Türk halkının en güç dönemlerinden
196011 yıllarda dahi şiir uğraşını bırakmayan Kenan (Salih) İnatçı, 1974 sonrasında,
daha çok, sosyal bozuk düzeni ödünsüz eleştiren bir tür şiire yönelmiş bulunuyor.
Mustafa Gökçeoğlu (doğ. 1942): İslaınoğlu gibi Gökçeoğlu da halkbiliıni
üzerine yaptığı araştırmalarıyla bilinir. Şiire geç (1980'li yıllarda) başlayan
Gökçeoğlu kendi duyarlığı ile birikimlerini dizelere dökerken imgelere .. de büyük
oranda yüklemeler yapmaya çalışır. Geleneksel edebiyatımıza sıcak baktığından
dizelerinde iç ahengi yakalamaya özen gösterir.

35

Mahmut islamoğlu, Kıbrıslı İki Ozandan Taşlama Örnekleri, KıbrısTürk Kültürü ve Sanatı, Lefkoşa,

1954. s.35-45.

49

2. FİKRET DEMİRAG

2.1 FİKRET DEMİRAG'IN HAYATI
10 Ocak 1940'ta Lefke'de (Kıbrıs) doğdu. Lise öğrenimini Lefkoşa'da, Kıbrıs
Türk Lisesi'nde (o sırada adı bir süreliğine Celal Bayar Lisesi olmuştu) yaptı.
1959'da girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü

1961 'de

bitirdikten sonra (sol ve muhalif duruşundan dolayı aşırı milliyetçi rejim tarafından
ordan oraya sürüldüğü) Kıbrıs'ın çeşitli yerlerinde (Lefkoşa, Limasol, Konedra,
Luricina, yeniden Lefkoşa, Gime, Limnidi ve yeniden Lefkoşa) 28 yıl 6 ay
öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Öğretmenlik yıllarında iki dönem Halkın
Sesi gazetesinin kültür-sanat sayfasını yöneten şair, emekli olduğu 1989'dan 1999'a
kadar 1 O yıl da Kıbrıs gazetesinin, bir süre de Yeni Düzen gazetesinin kültür-sanat
sayfalarının yönetimini üstlendi.
1960 yılından başlayarak,

o yıllarda 'hamaset batağında çırpınan ve

manzume düzeyine düşen Kıbrıslı Türk şiirine yeni bir dil ve düzey kazandırmaya
çalışmanın yıllarca uğraşını verdi. Bu şiirin 1960'dan bu yana geçirdiği bütün
aşamalarda imzası bulunan şair, 1960'lı yıllarda Türkiye'de yazılan şiirden, özellikle
de bazı şairlerden genel etkiler barındıran bir şiiri yazdıktan sonra, özellikle 1970'li
yıllardan başlayarak, gittikçe yoğunlaşan bir şiir dili arayışıyla kendi retoriğini
oluşturdu. Özellikle 1974'te yaşanan büyük travma, toplumsal ve toplumlar arası
altüst oluş ve bunu izleyen kültürel kimlik sorgulama ve arayışı çerçevesinde adanın
ve sakinlerinin binlerce tarihine ve kültürel 'kökler'ine doğru bir yolculuğa çıkan
şairin kimliği (ve şiiri) 1980'li yıllarda büyük bir dönüşümden geçti. Başta Türkçe
şiir olmak üzere, Antik Elen ve çağdaş Yunan, Doğu Akdeniz ve Dünya
şiir(ler)inden de beslenen, ama ağırlıklı olarak kendi toprağının duyarlık ve dil
ikliminin oluşturduğu; uzun ve acılı Kıbrıs tarihiyle son 40-50 yıla yayılan 'Kıbrıs
Trajedisi'ni ve bu trajedi içinde savrulup duran Kıbrıslıların toplumsal ve bireysel
hallerini merkeze alan (bir anlamda, bu 'trajedi'ye yoğunlaşan öbür Kıbrıslı şair,
yazar ve aydınlarla birlikte, onların vicdan ve belleği olmayı amaçlayan); yoğun bir
lirizmin duyumsandığı, yer yer imge yoğunluklu, ama genellikle en yalın Kıbrıslı

so

Türkçesiyle yazılan bir şiiri geliştirmenin peşinde oldu. Son 40 yıllık 'serüven'iyle
modem Kıbrıslı Türk siirinin
öncüsü ve olusturucularından
biri kabul edildi.
,
,
Behçet Necatigil'in 1972'de "Kıbrıslı sanatçıların en ilginç, en .değerlisi"
olarak nitelendirdiği; Cemal Süreya'nınsa 1976 yılında, bir yazısında "Kıbrıs'tan
çıkan şairler içinde Türkçeyi en güzel kullanan O'dur" dediği Fikret Demirağ, çeşitli
dönemlerde, arkadaşlarıyla Şölen (1961-62), Sanat Postası (1965-66) , Çağ-Der
(1979-80), Pygmalion

ve Yeni Pygmalion (1993-96) dergilerini yayımladı. İki

dönem Halkın Sesi (1962-63 ve 1975-79), 1 O yıl Kıbrıs (1989-99) ve bir süre de
Yeni Düzen (2000'li yıllar) gazetelerinin kültür-sanat-edebiyat sayfalarını ve eklerini
yönetti.
Kurucuları arasında yer aldığı üç yazar ve sanatçı örgütünün (ÇAG-DER:
Çağdaş Sanatçılar Derneği; Çağdaş Yazarlar Birliği ve KT. Sanatçı ve Yazarlar
Birliği) 1979'den bugüne dönem dönem başkanlıklarını üstlendi; Kıbrıslı Türk ve
Rum sanatçılarının birbirlerinin sanat ve edebiyatlarını tanıma ve toplumlararası
barış ruhunu güçlendirmek için ortak etkinlikler yapma amacıyla kurulan Artist &
Artist örgütünde etkin çalışmalar yapanlar arasında yer aldı.
1980'li yıllardan başlayarak şiirleri Rumca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,
Almanca,

Rusça, Hollandaca (Flamanca), Fince, Letonca, Lehçe, Bulgarca,

Slovakça, Arapça, Makedonca, Azerice...

gibi dillere çevrildi, bu dillerde

yayımlanan dergilerde yayımlandı, antolojilerde yer aldı. Şimdilerde, Almanya'da bir
çevirmenler ve yazarlar grubu tarafından yayına hazırlanan ve bu yılın (2008) Ekim
ayında yayımlanması beklenen bir kitapta, Almancaya çevrilen şiirleri yer alıp
kapsamlı biçimde değerlendirilen 4 Kıbrıslı şairden biri.
Şair, Türkiye yanı sıra, İsviçre (Zürih), İsveç (Stockholm, Gotland Adası
Visby), Hollanda (Amsterdam, Rotterdam, Ultrich, Lahey), Almanya (Berlin,
Münih),Yunanistan (Atina, Girit, Rodos), İngiltere (Londra) gibi ülkelerde şiir
okuma etkinliklerine katıldı, kültür- sanat-edebiyat etkinliklerine katılan Kıbrıslı
sanatçı ve yazar grupları içinde yer aldı.
1994 yılında layık görüldüğü Türk Banka Kültür-Sanat Ödülü'nü, aynı
ödülün 2005'te KKTC Birinci Cumhurbaskanı
Rauf Denktas'a
verilmesi üzerine,
,
,
bunu sanata saygı ve etiğe aykırı bularak, bu ödülü daha önce kazanan sanatçı ve
şairlerden 9'uyla birlikte geri verdi
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1963'ta Kıbrıs'ta bir gazete tarafından okurları için günlük fasiküller halinde
ek olarak basılan ve o biçimiyle kalan Yağmur Ağaçları adlı roman denemesi ve
1985'te yayımlanan Şu Müthiş Savaş Yılları adlı belgesel-anı-roman hariç, bugüne
kadar yayımlanan tilin kitapları şiir.
ŞİİR KİTAPLARI: Tutku (1960 - A. İ. Tezel'le), İkinin Yaşamı (1960 - M.
Kansu'yla), Esperanza (1962), Açar Yörüngeler Çiçeği (1963), Aşkımızın Şarkıları
(1965), Kısa Şiirler Durağı (1968), Ötme Keklik Ölürüm (1972), Dayan Yüreğim
(1974), Umut ve Dehşet Çağından Şiirler (1978), Dinle Şarkımı (1981), Akdenizli
Şiirler ve Aşk Sözleri (1984), Adıyla Yaralı (1986), Rüzgarda Ozan Türküleri -ya da
Şiirin Uzun Yürüyüşü- (1986), ACILI BİR YURT İÇİN: Limnidi Ateşinden Bugüne
(1. Kitap, 1992), Hüzün Ana (2. Kitap, 1992), Sırı Dökülmüş Kökayna & Yalnızlık,
Gece Müziği (3. ve 4. kitaplar, 1994 - 1994 Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü),
Şiirin Vaktine Mezmur (1996), Eros'un Oku (1997), Alfa & Omega (19Q9).

SEÇME ŞİİRLER: Seçme Şiirler (1994), Tanrı Müziği Bir Sessizlikte (2002),
Ada'mın Sahilinde (2005).

SEÇKİ: Günümüz Kıbrıslı Türk Şiirinden 20 ŞAİR (2008).
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2.2.Şairin Şiir Anlayışı

Fikret Demirağ, "İkinci Yeni" akımının Kıbns'taki temsilcisi olmuştur. 'Soyut
Şiir' in asıl temsilcisi ve Çağdaş Kıbrıs Şiiri'nin en uzun soluklu imzası olarak
bilinen şair, yayımladığı 20 şiir kitabıyla 4-5 farklı şiirsel etkilenmeyi eserlerine de
yansıtmıştır. Atilla İlhan, İkinci Yeni, Toplumcu şiir, 1974 Kuşağı şairleri ve yanı
sıra, Özdemir İnce'nin şiir, yazı ve çevirilerinden izler göze çarpmaktadır.
Toplumcu şiirin en önemli temsilcisi olarak bilinen Fikret Demirağ, adına
toplumculuk denmesine karşın, şiirlerinde egzotik, fütürist izler ağırlık basar.
Örneğin savaşa karşı haykıran 'Umut ve Dehşet Çağından Şiirler' adlı kitabında, 25
kadar yabancı ülke ya da kentin, aynca Merih, Jüpiter gibi gezegenlerin adlan geçer.
Ne var ki, daha birkaç yıl önce yıkıcı bir savaşa sahne olan Kıbns'ın ya da Ada'ya
ilişkin herhangi bir şeyin geçmez.
1980'li yıllarda, "1974 Kuşağı" adıyla anılacak şairlerin ortaya çıkışından
sonra, Fikret Demirağ'ın şiirine Kıbrıs motifi daha çok girecek, 'Kıbrıslılık' kimliği
en ileri noktalara taşınacaktır. Nitekim şair verdiği bir röportajda bu gerçeği, "Ben
Kıbns'ın tarihini tersinden okuyup şiirini yazdım" şeklinde ifade etmektedir.
Şairin yön değiştiren bu arayışları süresince, şiir coğrafyasına dair en doğru
tespit yine kendi lisanıyla olsa gerek: "Son 30 yıllık şiirimde Kıbrıs ve Kıbrıslıların
trajedi travmaların geniş ve anlamlı bir yer tuttuğu doğru. Ama yalnız trajedi ve
travmaları değil, aşkları da, alışkanlıkları da, hayata ilişkin algılan da, kültürel
kimlikleri de, özel dil ve retorikleri de; somut görünen yanlan kadar ruh halleri iç
dünyaları da şiirimde ayrıntılı ve kapsamlı biçimde yer alıyor. Daha doğrusu, ben
böyle umuyorum. Ama bütün bir hayat ve dünya da şiirimin temaları arasında."
Şener Levent, "Toplumsal yaralan kendine dert edinen, başkasının derdini kendi
derdi olarak gören ve kendiyle ilgili olmasa da her haksızlığa baş kaldıran kaç kişi
var ki aramızda?" diye sorarken, "İşte bunlar için çarpan bir yürek" dediği
Demirağ'ın şiirindeki zengin ve çok yönlü üretimin kaynağına işaret eder.
Dizeye ve imgeye önem veren şair, halk şiirinden esinlendiği yalın ve lirik
şiirleriyle öne çıkmış ve başarılı olmuştur. "İmgeleri yoğun, çağrışımları geniş bir
Aşk Şairi" olmanın yanı sıra, zengin bir lügatin sahibi, şiirin titiz bir işçisidir aynı
zamanda.
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Fikret Demirağ'ın şiir serüveninin bugün içi ulaştığı yer, bu zorlu ve karmaşık
'kıldan ince kılıçtan keskin sırat köprüsünden geçerken tükenmek bir yana; sürekli
yenilenen tematik ve estetik bir genişlik, değişerek korunan bir yerellik ve ötekilerle,
sınırların ötesiyle etkileşim sarmalında daha da derinleşerek daha da yetkinleşiyor,
kalıcılaşıyor ve kendi sınırlarının içinde ve ötesinde herkesin şiiri haline dönüşüyor.
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3. FİKRET DEMİRAG'IN ŞİİR TAHLİLLERİ

BEYHUD
Soğuk günün güneşli bir aralığında
dalıp gidiyorum. bir zaman kaymasıyla;
ılık taşlar altında akan güneş yılanı,
yüreğimde dönüp duran mart sanatçıkları,
havada buğulu, ağır çekim bir zaman.

Hırpalanmış Alagadi sahil iyim çoktan ;
Kablumbağalarım - sonsuza kadar -gitmiş,
Yüreğimin kumsalında plastik atıklar-

Birden, iki 'dedikodu kuşu'nun car car 'ıyla
benileyip uvanıvorum.Dört

tambura beş okka'

bir kalabalıkta 'kayıp bir şiir'in arayıcısıyım;
kalkıp buzluktan hormonlu bir elma alıyorum
evin havva'sıyla bölüşmek için-

Aptal Kutusu'nun karşısına çöküyorum;
yüreğimde bir şiir,beyhud,
ahşapta kurt yeniği...

duvarlardan düşen sıva ,aslında hayatımdan!
Toplamaya kalksam uzak-kendimi;
Sağda solda atılı Nestle süt kutuları,
Soluk İngiliz mühürleri,maki-amaçlar,
Rumca şarap etiketleri,"Acı

Limonlar"!
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Kirpik-panjurlarını

ne zaman aralansa

ya ürkek ve yanlış yansırım Dünya'ya,
ya da ecel bulutlarıyla yansır içime Dünya!

BEYHUD
'Soğukgünün güneşli bir aralığında dalıp gidiyorum'.cümlesiyle karamsarlığınufacık bir
noktasını işaret etmektedir. Üzerindeki kasveti atmaya çalışmasını Mart ayından sonraki
baharın gelişine bağlar. Düşünceli zamanlarını "ağır çekim bir zaman" tamlamasıyla tasvir
eder."Güneş yılanı " tabirinde benzetme (teşbih) söz sanatı yapılmıştır."Yüreğimde dönüp
duran Mart saatçikleri" dizesinde kişileştirme söz sanatı yapılmıştır.
Kaplumbağaların ondan

uzaklaşması sanki bir sevgilinin veya zamanın yok olması

anlamına gelir. Alagadi sahilinin özelliği tamamen doğal,uzun ve huzur verici olması ile şairin
sofiyane duygularının hırpalanmış olması ile bağdaşlaştırılır.kendini bir kumsala ve sevgiliyi de
kaplumbağaya benzeterek teşbih söz sanatını uygulamıştır.Yüreğinin kumsalındaki plastik
atıkları da yapma ve gerçek olmayan duygulara benzeterek teşbih söz sanatını uygulamıştır.
İnsanlığın tükendiği şu zamanlarda gerçekleşmeyecek ir hayalin arkasından gitmesini
ifade eder.şu dünyada bir günah da nem alıyorum diyerek günahkar sevgiliye elmayı sunmasını
ister. Elmanın hormonlu olması sevgilinin yapaylığından gelir. Havvayışiirinde işlemesi teşbih
söz sanatınavurgu içindir.
Şairyüreğinde büyüttüğü bu şiiri ahşaptaki kurt yeniğine benzeterek teşbih söz sanatını
yapmıştır. İçinde bulunduğu boşluğu yine aptal olarak gördüğü aptal kutusunu izlemesine
bağlar.
Duvarlardan düşen sıvayı hayatından eksilenlerle bağdaşlaştırmaktadır. Bulunduğu
coğrafyada yaşamış medeniyetlerin sömürücü etkisini sevgiliye benzeterek teşbih söz sanatını
uygulamıştır.
Aralanmış kirpiklerini panjura benzeterek gerçek dünyayla bağlantı kurmasınave çektiği
acının farkına varmasına dikkat çekmektedir. Kirpikleri aralandığında dünyaya karşı ürkek ve
yanlış anlaşılmasındankorkmaktadır.
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BİR YÜREGİN SAHİBİ
Yorgun bir gemidir bazen yüreğim;
Bir yere varmaktan kesip umudu
Batıp gideceği sular arar.

Bazen de yitmiş bir denizaltıdır o;
Birden çıkar su yüzüne
Periskobu ışır, şaşırır sular.

Bir kuştur yüreğim bazen de;
Bir güneşe doğru çıkar çıkar,
Bir dönüp dünyaya akar.

Bazen de yıldızsız bir gök bastırır,
Yüreğimin altında kalır ezilir,
Yıldızsız gök öldürmez, ama yaralar.

Bazen yüreğimin yeraltlarında
Şenlik- çalgı bayramlar var.
Bazen de çığlıklı bataklıklar kımıldar.

Yorgun mudur artık, teklemekte midir;
Giderek gözünü mü yıldırmıştır
Yol aldığı gökyüzü, sular, asfaltlar?

Artık böyle bir yürek taşıyandan
-her şey bir yana, ama düşünün
Çıksa çıksa nasıl bir şiir çıkar!
İşte buna dayanamam!!!
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BİR YÜREGİN SAHİBİ
I.KITA

Şair birinci kıtada yüreğini yorgun bir gemiye benzetmektedir
~TA
Şair burada da yüreğini yitmiş bir denizaltına benzetmektedir. Şaşırmak
insana ait bir özelliktir. Şair bu dizede sulara şaşırma duygusunu vererek teşhis sanatı
yapmıştır.

3.KITA

Şair yüreğini bir kuşa benzetmektedir.
'Bazen yüreğimin yeraltlarında' dizesinde şair

kendi içinde yaşadığı

duyguları anlatmak istemiştir. Bunu da yeraltı kelimesini kullanarak yaptığından bu
dizede istiare sanatı yapılmıştır.

-Şiir yedi kıtadan oluşmuştur ve her kıta üç dizeden oluşmaktadır.
-Şiirde belli bir hece ölçüsü bulunmamaktadır.
-Yabancı kelime olarak 'Periskop' kullanılmıştır.
-Kafiye- redif yoktur.
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BİRGÜN BAKTIM DOSTLAR ALDI YÜRÜDÜ

birgün baktım dostlar aldı yürüdü
artık hergün arayı az daha açıyorlar
-

ben neden mi geride kaldım?
~herhalde

bir yerlerim çürüdü.

ese dosta malum olsun halimiz
'

kana, haram ekmeğe bulaşmadı elimiz!

herhalde gür lambalar yol gösterdi, gittiler
benim gözlerim o zaman kördü
ya da belki kör değildi de
yaklaşmak için tek o çiçeği gördü.

kana, haram ekmeğe bulaşmadı elimiz
vurulup kırılırken en çiçekli dalımız!

uzakta ne gördüler, nerelere gittiler
oralarda gidip gidip ne buldular?
Buğdayın uğultusu iç ovamı bürüdü
Birgün baktım dostlar aldı yürüdü.
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BİRGÜN BAKTIM DOSTLAR ALDI YÜRÜDÜ

"Ben neden mi geride kaldım!" dizesinde şair sorduğu sorunun cevabını bir
sonraki dizede vermiştir. Buna bilip de bilmemezlikten gelme yani "tecahül-i arif'
sanatı denir.
"Oralarda gidip gidip ne buldular?" dizesinde şair soru sormaktadır.
Dolayısıyla "istifham" sanatı yapılmıştır.

Kafiye : 1. Kıta ->yürü-dü I -dü: redif
çürü-dü I -ürü: zengin kafiye
hal - imiz I -imiz : redif
el - imiz I -1 : yarım kafiye

2.kıta
kör-dü I -dü : redif

el- imiz I -imiz: redif

gör - dü I -ör : tam kafiye

dal - ımız I -1: yarım kafiye

3.kıta
bürü - dü I -dü: redif
yürü - dü I -ürü: zengin kafiye
Siir dört dizelik bentlerden kurulmustur. Aralarda ikiser dizelik bentler de
'

'

bulunmaktadır.
Serbest hece ölçüsü, yabancı kelime yok.
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'

ÇOCUKLUGUMUN KÜLLERİNİ EŞELEMEYE GİTTİM

Gittim eşelemeye çocukluğumun küllerini,
Tozlu, tenha bilge zeytinler karşıladı beni;
Sanki binlerce yıl önce susmuştu hepsi
Ve rüzgarda en eski, en uzak ölülerini
Dalgın anımsayan mitolojik kadınlar gibiydi:
Belki uzak bir tragedyada belirsiz bir davul gibi
Vuruyordu ölen zamanı yürekleri.

Zerdalilerden sordum, incirlerden bekledim
Çocukluk küllerimin nerelere savrulduğunun
Artık kimselerin veremeyeceği karşılığını;
Anladım aynı suda bir daha yıkanılmayacağını,
Bunu anlatmaya bilge bir ozan gerekir, dedim,
Bilge bir şiir sezebilir zamanın anlattığını.

Anladım ozanlığımın daha hamdır bu acıya,
Dünya acemisi bir yürektir yüreğim;
Anladım, yaşanmaz ölümlerle, alışılamaz acılara,
Ve asla uzlaşamaz küllerle insanın yüreği.
Canavar kente döndüm bir parçamı bırakıp orda!
Gitmiştim çocukluğumun küllerini eşelemeye
Ve anladım kendimi eşeleyerek döndüğümü geriye.

Lefkoşa,20 Ocakl984,Cuma
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ÇOCUKLUGUMUN KÜLLERİNİ EŞELEMEYE GİTTİM

I.KITA
'Tozlu,tenha bilge zeytinler karşıladı beni;' dizesinde karşılamak fiilini
yapabilecek canlı insanlardır.Burada bu özellik zeytine verildiği için 'teşhissanatı
yapılmıştır.
'Dalgın anımsayan mitolojik kadınlar gibiydi:' dizesinde ise 'gibi' edatı
kullanılarak insanın kalbini dalgın anımsayan mitolojik kadınlara benzetmiştir.
Dolayısıyla 'teşbih' sanatı yapılmıştır.

2.KITA
'Zerdalilerden sordum.incirlerden bekledim.' dizesinde 'beklemek' ve bir şey
'sormak'eylemleri insana aittir. "Teşhissanatı yapılmıştır.

3.KITA
'Canavar kente döndüm bir parçamı bırakıp orda!' dizesinde şair kendini
'canavar kent'e benzetmiştir. Dolayısıyla 'teşbih' sanatı yapılmıştır.
Belli bir kıta dizilişi yok.
Kafiye redif yok.
Serbest hece ölçüsü.
Yabancı kelime yok.

62

SEN ÖLDÜKTEN SONRA DA

Sen öldükten sonra da sürüp gidecek
Dünyada zeytinin ve şiirin hasadı
Sen öldükten sonra da

Sen toprağa dağıldıktan sonra da
Dolmaya devam edecek kızların memeleri
Portakallar başaklar ve bakla çiçekleri

Ve böylece kanıtlanmış olacacak
Yazdığın alçakgönüllü şiirin haklılığı
Duyulacak yıllar sonra da yüreğinin attığı

Doğrulanmış olacak yüreğin ve şiirin
Sen öldükten yıllar sonra da
Bir kuş konup susturunca, üstüne, bir tüfeği

İki çıplak gövde seviştiği zaman
Altlarında serin bir yer yatağı
Üstlerinde bol yıldızlı yaz göğü

Sen öldükten sonra da sürüp gidecek
Dünyada sevdanın ve umudun hasadı
Sen toprağa dağıldıktan sonra da
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SEN ÖLDÜKTEN SONRA DA

'Yazdığım alçakgönüllü şiirin haklılığı' dizesinde 'alçakgönüllü' olmak
insana ait bir özelliktir.Şair bu dizede 'teşhis'sanatı yapmış bulunmaktadır.
Ayrıca şiirin geneli itibarıyla 'sen' kelimesinin sıkça kullanıldığı göze
çarpmaktadır. Şair bu kelimeyi sürekli tekrar ettiğinden 'tekrir'sanatı yapmıştır.
Şiir altı kıtadan oluşmuştur ve her kıta üç dizeden meydana gelmektedir.
Hece ölçüsü serbesttit.
Yabancı kelimeye rastlanmaktadır.
Kafiye - redif bulunmamaktadır.
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DEMİR PAPATYA

dün yerde demirden bir papatya buldum
aldım kokladım kokmuyor
okşadım duymuyor, konuştum ses vermiyor
yirminci yüzyıldan yere düşürüldüğü belli dedim
bir makine-adam'ın yüreğinden düştüğü belli.

o naylon, o metal dünyayı görmeyeyim
çocuklarımı telefonda mı okşayacağım
kanının sesini ve ağzını telefonda mı öpeceğim
plastik ağaçlar,papatyalar arasında mı dolaşacağım?
o naylon, o metal dünyayı görmeyeyim!

antenlerin, roketlerin, tv'lerin beynine
uçakların, elektronikbeyinlerin beynine
birer asıl papatya yerleştirmeyi bilelim
tıkabasa şarkıyla dolduralım
bütün çirkin silahlan, makinalan,
önce de insanın yüreğine gül yerleştirelim.
kimseyi romantik sulara çağırıyor değilim
ileri çağlara çağırdığım gün gibi belli,
ama koşarken, uçarken, uçmayı aşarken ileri doğru
yanımızdan, beynimizden, yüreğimizden
papatyaları eksik etmeyelim.
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DEMİR PAPATYA

I .ve 2. kıtada

genel olarak "tariz" sanatı yapılmıştır.Makineleşme ve

teknolojiyle aslında her şeyin gerçek değerini yitirdiği, insanların ve bitkilerin doğal
halinden eser kalmadığından şair yakınmaktadır.
" o naylon, o metal dünyayı görmeyeyim." dizesinde şair " naylon" ve "metal"
kelimelerini kullanarak aslında dünyanın doğal halinden uzaklaştığını dile
getirmektedir.Bunu dile getirirken benzetmenin temel öğelerinden yalnız birini
kullanmış

ve

istiare

sanatı

yapmıştır.

3. kıta
"bütün çirkin silahlan, makineleri" dizesinde şair insana ait olan "çirkin" sıfatını
"silah" ve "makinalara" yüklemiştir.Canlılara ait olan bu özelliğin cansız varlıklara
yüklenmesiyle teşhis sanatı yapılmıştır.

4.kıta
Şair "gibi" edatını kullanarak teşbih sanatı yapmıştır.

*Şiir serbest hece ölçüsüyle yazılmıştır.
*Kıtalar genel olarak beş dizeden oluşmuştur.
*Kafiye ve redif bulunmamaktadır.
*Yabancı kelimelere yer verilmemiştir.
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GÖKLERNE KOKUYOR?

Bu güneşli kasım öğle sonrasında
gökler ne kokuyor?
Beyrut' a doğru uzayan gökler
İran'a, Nikaragua'ya doğru uzayan gökler
Amerika'ya, Asya'ya doğru giden gökler
Afrika'dan, Avrupa'dan gelen gökler
Avustralya, Antartika gökleri
Çin, Vietnam gökleri
Eskimo, antilop gökleri
ren geyiği, Santiago gökleri
orman gökleri, ova gökleri
ada, takımada gökleri
Tokyo, Washington gökleri
Londra, Salisbury gökleri
İstanbul, Atina gökleri
Moskova, Nebraska gökleri;
gelen gökler giden gökler
taa uzaklardan gürleye gürleye gelip
başlarımız üstünden geçip giden gökler,
çocukların, işçilerin, ev kadınlarının
bankerlerin, askerlerin üstünden
geçip giden gökler ne kokuyor?
Sevgi mi düşmanlık mı
savaş mı barış mı
kan mı şarkı mı?
-Karışık bu gökler, karmakarışık!
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GÖKLERNE

KOKUYOR?

"Gökler ne kokuyor?'' dizesinde şair okurlarına soru sormaktadır. Dolayısıyla
bu dizede "istifham" sanatı yapılmıştır.
Şiirin geneline baktığımızda "gökler" kelimesinin sıkça tekrarlandığı
görülmektedir. Bu da bize "tekrir" sanatının yapıldığını gösterir.
"Gelen gökler, giden gökler" dizesinde "gelmek" ve "gitmek" eylemleri
insana ait özelliklerdir. Şair, bu eylemleri göklere yüklediğinden "teşhis" sanatı
yapılmıştır.
"Savas mı bans mı?" dizesinde "savas" ve "bans" kelimeleri zıt anlamlı
'

'

'

'

kelimelerdir. Bu kelimeleri bir arada kullanarak şair "tezat" sanatını yapmıştır.

Yabancı kelime yoktur.
Kafiye-redif yoktur.
Serbest hece ölçüsü
Belli bir kıta dizilişi yoktur.
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HER SOKAK KENDİ ANILARINI BİRİKTİRİR

Yeni doğmuş anısız bir sokağa
bir geçmişin adı verilir
ve köşe başındaki elektrik direğine
çakılan mavi bir tabelayla
-hiç yaşamadığı zamanlar,
hiç tanımadığı insanlarla - ona
bir ' hatıra ' değeri kazandırır!
Sokaksa kendi asıl anılarını
Ondan sonra biriktirir.

Söz gelişi, yeni sakinlerinden
beyaz saçlı bir adam ölür
ve arkasında 'kart bir hovarda'
söylentisi bırakır.
Hemen her akşam aynı saatte
İlk akşam flörtleri evlere çağrılır,
ve bağır-çağır kapılar örtülürken
kıkırdaşıp fısıldaşmalar
tabelanın altında üşümeye kalır.
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HER.SOKAK KENDİ ANILARINI BİRİKTİRİR

Şair bir sokağa iki ayrı nitelik yüklemektedir. Birincisi aşkın başında olan
kişi.ikincisi ise ömrünü hovardalıkla geçirerek hayatını sonlandırılan kişidir.
Yeni doğan ve anıları daha oluşmayan kişi yolun başındadır. küçük, mavi bir
tabelanın hiç tanımadığı hatıralarla anlam kazanması sağlanmıştır. şair kendisi
sokağa benzeterek teşbih söz sanatını uygulamıştır. şair o kadar yalnızdır ki kendisini
mavi tabelayla bağdaşlaştırarak sokağın üzerinden benzetim kurmuştur.
O yalnız dolu sokağın yeni sakinlerinden beyaz saçlı adam ölünce şair bir
noktaya daha temas eder. İnsanlar yalnızlıklarıyla ölüme giderler. Bu yaşlı adamın
arkasından yapılan konuşmalar ise artık anlamsızdır. Çünkü şiirin özündeki iki
karakter de mutlak son ölüme gitmektedir.
İki karakterin birbirinden tek farkı vicdanlarıdır. Birisi hayatta kendini yalnız
hisseden duygusal adamdır, diğeriyse hayatını hovardalıkla geçirmiş ve bu yüzden de
tabelanın altında üşümeye mahkfun olmuştur.
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HERKES KENDİ DENİZİNDE

Renksiz film kişileri gibiyiz birbirimize;
renksiz, sözsüz, okunaksız (ya da sözcükler
gel-git'i aramızda kim bilir kaç ayrı dilde).
Bir anlamda gölgeler gibiyiz birbirimize:
Ne renkli bir sevgi ampulü yanmakta beynimizde,
ne sevgi rengi bir çiçek şavkımakta yüreğimizde,
ne de duran taşı akan suya çevirmeye yeterli sevecen insan sesleri geçerli aramızda.

Antenlerimizi birbirimize kapatmışız iyice!
Beethoven'in bilmem kaçıncı senfonisini
birdenbire davul-zurnayla girer
gibiyiz bütün ilişkilerimizde.
Hep yüksek gerilimli, zonklamalı bir çağda
uğultulu, karmaşık çağ ormanlarında
beton insan at bahçelerinin acımasız dolaşımında
robot selleri gibi akmanın halleri işte!

Bir kendi yelkenlimiz girip yüzüyor
Kendi denizimizde.
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HERKES KENDİ DENİZİNDE

Sair
olarak benzetınistir.
Bu
'. ilk dizeden insanları birbirine renksiz film kisiler
' .
'
da bize ''teşbih" sanatının yapıldığını gösterir.
"Bir anlamda gölgeler gibiyiz birbirimize" dizesinde şair "gibi" benzetme
edatını kullanarak "teşbih" sanatını yapmıştır.
"Antenlerimizi birbirimize kapatmışız iyice" dizesinde de şair "anten"
kelimesiyle aslında duyguları dile getirmiştir. Benzetmenin tek öğesi kullanıldığı için
"istiare" sanatı yapılmıştır.
"Beethoven'in bilmem kaçıncı senfonisine" dizesinde şairi, Beethoven'in
bize anımsattığı için "telmih" sanatını şiirine uygulamıştır.
"Bir kendi yelkenlimiz girip yüzüyor kendi denizimizde" dizesinde şair
övüyormuş gibi görünerek aslında yergide bulunmaktadır. Bu da bize "istidrak"
sanatının yapıldığını gösterir.

Serbest hece ölçüsü
Kıtalar, sekiz dizeden oluşmaktadır.
Kafiye- redif yoktur.
Yabancı kelime yoktur.
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KIS.' GIDNESLİ
BİR PAZAR GIDNÜ
'
.

Kış güneşli bir Pazar günü, sabah-kuşluk arası
Küçük arka bahçede narla konuşuyorum.
Kediler ayaklanma sürünüyor... yaşlanıyorum.
İlkokul çocuğumuz zeytinciğin ardından
Beyaz çamaşırlar seriyor karşı evin kadını.
Mutfakta bardak-çatal-su sesi, eşim.

Hayal flüt ve sinekkuşu sesleri arasında
Tuhaf bir mitolojiye dalıp gitmişim.
Gözlerimi çocukluğumun evinde açtım;
Dağlara doğru akan açık bir gökyüzü ve kuşlar,
Bahçelerde, düş-perilerinin portakal rengi şarkısı,
Belleğimin evleklerinde şırıldayan eski bir zaman.

Birden, günü yerinden sıçrayan bir silah sesine
açtım gözlerimi: bardak-çatal sesleri kesildi bir an,
-Gene delirdiler!: yorumunu yaptı karşı evin kadını
Sabah bir el bombası gibi avluya fırlatılan
Ve yanıbaşında uysal bir kedi gibi bekleyen
Gazeteyi açtım. Gün kaldığı yerden aktı.

73

-

.

···-··-····--·-------···-·--·-----····-----·-----

·-----------·--------··-----··-··-··-····-··--·--·------··---·--···-·-·····----·--·-··-··---··-···

·-·····--··--·---·---···-·--- .

.

.

.

.

. .

.

KIS' GÜNESLİ
BİR PAZAR GÜNÜ
,
Şair bulunduğu halin tasvirini yapmıştır. Bir Pazar gününün durağanlığı
içerisinde gözlemlediklerini aktarmıştır. Bir Pazar gününde kalabalığın ve gürültünün
içindeki yalnızlığını anlatmıştır. Narla konuşması kendini dış dünyadan ne kadar
soyutladığını gösterir.
Uyumlu sesler içerisinde şair o kadar dalıyor ki tarihin başlangıçlarından olan
mitolojiye kadar dalıp gidiyor. Hayalinde çocukluğundaki evine gidiyor. Evinin
halini tasvir ediyor. Portakal rengi şarkısıyla duyular arası aktarım yapılmaktadır.
Şair anılarını bir silah sesiyle kurtuluyor. Onu rahatsız eden bardak, çatal
seslerini artık duymuyor. Gün içerisinde rutin işlerini kaldığı yerden devam ettiriyor.
Bu bölümde ki silah, bomba ve bardak, çatal sesleri şairin beynindeki gelgitlerin
büyüklüğünü ve netliği arasındaki geçişleri anlatır.

-serbest şiir ölçüsü kullanılmıştır.
-yabancı sözcük yoktur.
-kafiye ve redif yoktur.
-söz sanatlarıyla biçim ahengi sağlanmıştır.
-imladan ve noktalama işaretlerinden faydalanılmıştır.
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MART MEKTUBU

İşte böyle sevgili dostum...

Kafamın içi puslu, mektubumdaki pusluluk ondan,
Aklın varsa bekarlığını uzat, günlerini çiçekler
Saman bile sekiz kuruşa fıradı, var hesapla ötesini!
Hayvan değilim, insanım, peyniri var hesap et
Ekmek iste, elma ister, kitap ister, süt ister insan
Televizyondu, radyoydu, ötesini hesap et
Bu 'puslu' mektubu hurda keseyim
Kafamın renkli olduğu bir zamanda gene yazarım.
Çocuklar büyüyor, biz yaşlanıyoruz...
Dünya dönüyor ... dönüyor... dönüyor...
Sağlığını diliyoruz ...
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M.A.R.1' MEKTUBU
'Kafamın içi puslu, mektubumdaki pusluluk ondan' dizesinde şair 'puslu'
kelimesiyle kendi içindeki karamsarlığı ve bu kurumsallığın mektubuna yansıttığını
dile getirmektedir. Yani istiare sanatı yapılmıştır.
'Ekmek ister, elma ister, kitap ister, süt ister' dizesinde ise ister kelimesini
sıkça kullandığından tekrir sanatı yapılmıştır. Aynı zamanda dönüyor kelimelerinin
tekrarı da tekrir sanatını gösterir.
'Kafamın renkli olduğu bir zamanda gene yazarım' diyerek şair güzel hislere
sahip olacağı zamanı bize anlatmaktadır. Benzetmenin tek bir öğesi kullanıldığından
istiare sanatı yapılmıştır.

-Yabancı kelime yok.
-Kafiye-redif yok.
-Şiir serbest hece ölçüsüyle yazılmıştır.
-Belli bir kıta dizilişi yoktur.
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ÖLÜM SARKILARI 1
'

Bu kadın ölümündür. Bu kadın .Yaşlı peri.

İçindeki ayla kararıyor: Yüzünde ecel işaretleri;
bir toprak kayması, yıldız uzaklaşması.

Gittikçe genişleyen o fay hattı
ışıkları kararan Hayat'la arasında.

Derin (ve dönüşsüz) bir dalgınlığa giren
gözleri nereye bakıyor, nereye?

Bir ihtimal: Uzaklaşan bir yürek avlusunda
gözyaşı biçimini almış çocuklarına.

İki: En yakına ve en uzağa. Her şeye! Hiçbir şeye!

Bu gece de bir şiir bırakıyorum başucuna,
yaseminler gibi tütsün ve ağlasın diye.

Bir yürek kanaması: Oğul sessizliğiyle...
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ÖLÜMS.ARKILARI
'

1

Şair sevdiği kadını ölümü kabul etmektedir. Ona ulaşamadığı için kadın
yaşlanmıştır. Öyle bir büyüsü vardır ki kadını peri olarak nitelendirir.Işığını hiç
kaybetmeyen ancak zaman zaman karanlıklara gömülen bir kadındır.Yaşlılığın
etkileriyle yüzünde beliren çizgilerin ölüm habercisi olduğunu düşünmektedir.
Şair sevdiğini bir toprak kayması ve yıldız uzaklaşmasına benzeterek teşbih
söz sanatını yapmaktadır. Ancak yaşlılık durumunda bile ayın ışıltısı gibi yüreğinin
derinliklerini aydınlatmaktadır.
Hayattan uzaklaşması ve yalnızlığı şair de deprem öncesi fay hattının genişlemesi
halini yansıtır.
Şair, gözlerin nereye bakmasını merak ederek istifham söz sanatını yapmıştır.
Kadının derin ve dönüşsüz gözlerinin nereye baktığını sorgulamaktadır.
Şairin hayal dünyasındaki çocuklar gözyaşı şekline dönmüştür çünkü
hayalleri gerçekleşememiştir. Gözlerinde gözyaşlarını dökmek yerine çocuklarının
mutluluğuyla perçinlenmiş düşünceler akmasını istemektedir.
Şair, bulunduğu zamandan en uzağa gitmeye çalışsa da hala en yakınının ne
olduğunun farkındadır. Kaçmaya çalıştığı durum hala başucunda durmaktadır.
Şiirin bitişinde tüm düşüncelerini sunmak üzere şiirini başucuna bıraktığını
ifade ederek sitemini ağlamak sözcüğüyle belirtmiştir. Düşünceleri hem yasemin
çiçeği kadar güzel hem de ağlanacak bir durum kadar acıdır. Burada yaseminin
tütmesi ve ağlaması ifade edilerek kişileştirme söz sanatı yapılmıştır.
Bir yürek kanaması tabiriyle şiirinde kalbinde barındırdığı acıların ta kendisi
ifade edilmiştir. Oğulun sessizliği ise doğmamış çocuğunun üzüntüsünü ifade
etmektedir.
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ÖLÜMDEN

SES VEREN TASLARA
'

yürürken, dalgınken, ıslık çalarken
ölümden ses veren taşlara basmayın,
bir oyluk kemiğinin çiçeği ezilir
birinin yüzünden bir eşya düşer,
ölümden ses veren taşlara basmayın
yürürken, dalgınken, ıslık çalarken.

belki de o taşlar eskiden çocuklardı
kemikleri taşa çeviren savaşlar vardı
ölümden ses veren taşlara basmayın.

bir jet göğün kaburgasını parçalarken
gitarlarınızı götürüp duvarlara asmayın,
gitarlarla eğri büğrü de olsa şarkı yazılır
şarkılar söylendikçe çocuklar yaşar,
gitarlarınızı götürüp duvarlara asmayın
bir jet göğün kaburgasını parçalarken.

belki de gitarlar eskiden de tınlardı
gitarlar tınlardı, çocukları şarkılardı
çocuklardan ses veren gitarları asmayın.
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ÖLÜMDEN

SES VEREN TASLARA
'

Şairin, "ölümden ses veren taşlar" olarak bahsettiği aslında üstüne bastığımız
toprağı hangi çocuğun kemiği olduğudur. Şair bu dizede benzetmenin öğelerinden
yalnız birini kullandığı için "istiare" sanatı yapmıştır.
Şiir iki tane altı dize ve iki tane üç dizeden oluşmaktadır.
Yabancı kelime yoktur.
Serbest hece ölçüsü kullanılmıştır.
Kafiye- redif yoktur.
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SONUÇ
Şunu söyleyebilirim: Kıbrıslı Türk Şiiri'nde 'yeni bir şiiri ve aı:ılayışı' ifağe.eden bu
dönemin öncelikli karakteristiği '111illiyetçilikideolojisi 'nin doğrudan ya.da dolaylıqlaı:ak
belirlediği, siyasal-toplumsal-kültürel ölçekte hayatın bütün alanlarım kuşata11 'resıntgöriiş' e
ve onun yarattığr'düşünce-ruh evrenine' karşı baş kaldırmasıdır. Ancak bukadaı:dF.ğildir.
Aynı zamanda bu anlayış, hem 'siyasal-ideolojik' hem de 'kültürel' farklı ok:umalarıve
değerlendirmeleri de içermektedir. Öyle olduğu içindir ki bu şiirsel başkaldırısına, ayni
düzlemde 'sorgulama' ve 'arayış da eşlik etmektedir. Varoluşsal anlamda onun
koordinatlarım belirleyen bileşenlerin ise şunlar olduğunu düşünüyorum.
Yeni şiir anlayışının dili, milliyetçi ideolojinin sürekli kendini tekrarlayan, hayatı11.Jıer
alanında olduğu gibi Kıbrıslı Türk Şiiri'nde de etkili olan, kendini kutsayan, ayrıştırıcı,
saldırgan, çatışmacı, propagandist dili olmaktan çıkmış; onun yerine diyaloğu, iknayı,
uzlaşmayı gözeten, bir 'barış' dili halini almıştır. Bu yeni dil aynı anda, yine milliyetçi
ideolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi altında kalan Kıbrıslı Türk Şiiri'nde hakim
tematik bütünlükten farklı bir tematik değişikliği çeşitliliği de ortaya çıkarmıştır. Sonuç
itibarıyla, 'yeni şiir anlayışı' ve bu anlayışın şairleri, Kıbrıs'ı ortak bir vatan olarak kabul
ederek, bu bağlamda ülkenin tümüne yönelik ortak kaygıları gözeterek, özgün dili veteınatik
kapsamı ile kendi farklılığım yaratarak, Kıbrıslı Türk Şiiri'ndeki yerini almıştır.

Denilebilir ki Kıbrıslı Türk Şiiri'nde bir "paradigma değişikliğini" ifade eden bu yeni
şiir anlayışı ve onun şairleri adayı tümden sahiplenme (enosis) ya da yansım sahiplenme
(taksim) politikalarının büyük insani felaketlere yol açtığı gerçeğinden hareketle, bir yandan
her iki kesimdeki resmi ulusal politikalar ve söylemlere karşı çıkarken, bir yandan da kültür
sanat .zemininde bu politika ve söylemlerin oluşturduğu 'ruh evrenine' karşı ise yeni bir dili,
yeni bir duyarlılığı ve anlayışı sergilemek suretiyle yeni bir 'ruh evreni' oluşturmayı
hedeflemişlerdir. Onlar için Kıbrıs, Kıbrıslıların birbirlerinin haklarım koruyacakları,
karşılıklı olarak birbirlerine saygı duyacakları, birlikte ortak yaşayacakları anayataı:ılarıdg.
Etnik-dinsel aidiyetleri, tarihsel anlamda bağlı oldukları kültürleri, dilleri, birbirleriyle
çatışmalarının gerekçesi ve araçları değil, ortak yaşamın kalitesini artıracak, barışı,.µiyalpğu,
uzlaşmayı sağlayacak unsurlar olarak kabul edilmek gerekmektedir.

İşte Fikret Demirağ'ın şiiri tam da burada bir dönüşüme uğramış ve o, Kıbrıslı Türk
Şiiri'nde 'paradigma değişikliğine yol açan güçlü ve özgün bir şair olarak öne çıkarken, aynı
zamanda şiirin evrensel dünyasıyla buluşmayı, orada kendisine ayrıcalıklı yer edinecek
yetkinliğe ve olgunluğa ulaşmayı da başarmıştır.
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Hayatımın en zor yazısmı yazıyonım; yazamıyonım
daha doğrusu hayatınım en zor yazısını. Şairim Fikret
Demirağ' ın ölüm haberini aldıktan sonra nutkumun
nasıl tutulduğunu mu anlatayım, ne diyeyim şimdi ben,
nasıl diyeyim, hangi sözcüklerle hangi cümleleri
kurayım. Kocaman bir boşluk yerleşiverdi içime, pat
diye. Bomboş sallaıııp duruyor sözcük dağarcığım
yaşlı bir hamıp ağacmın dalında. Şair'in ölümü neymiş
şimdi anladım, Şairini kaybeden insanm daha nelerini
kaybettiğini kendimden bildim; anladım şiirin, şairin
ve hayatm kaç bucak olduğunu. Sözün bittiği yer
neymiş, şimdi bildim canım Fikret hoca, şairim,
hocam, ne diyeyim ben sana, nasıl anlatayım giderken
bende bıraktığm boşluğu, boşluğu anlatacak söz
keşfedilmemişken daha. Böyle apansız gitmek yoktu
ki hesapta, böyle erken gitmek, böyle hasret bırakarak.
Hangi sözcükler tutar elinden bu hasretin şimdi bu
çıkmaz bu karanlık sokakta; tutar da nereye götürür..
Bir talvann alımda oturup soluklanacaktık daha; bir,
bilemedin iki bardak konyaktan sonra huma kuşu
seslenecekti yükseklerden, bir şarkı veda busesini
mırıldanacaktı hatıraların kulağma; şiirden batıp
şarkıdan çıkacaktık, şarkıdan çıkıp şiire girecektik
sonra. Gözlerden başlayarak ölen dostlukların
arasından, naylon hayatların, sığ ilişkilerin, pis siyasetin
gölgesi altmda kirlenen ilişkilerin, fuzuli kırgmlıkların
arasmdan, fitne fesat dudak bükmelerin, kibirli yok
saymaların, hiç saymaların, azalmalarm, az kalmalarm
arasından, nasıl da her seferinde yangmdan kurtarır
gibi kurtardığımızı aramızdaki o kıymetli şeyi; nasıl da
başardığımızı yenilmemeyi, bunları konuşacaktık.
Kıbrıs'ta sultani bir verandada; ya da, İstanbul'da,
yandan çarklı bir ada vapunınun güvertesinde. Adamın
herhangi bir sahilinde, ya da, İstanbul'da Balık
Pazarı 'rıda, salaş bir meyhanede; her buluşmamızda
yaptığımız gibi, onca yangından kurtarabildiğimiz o
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sahici sevginin şerefine tokuşturacaktık bardaklarımızı,
kimbilir kaçıncı sefer. Ben böyle dangalak bir ölüm
görmedim daha, göımedim canım Fikret hoca, Şairim.
Şiirin bir kalbi varsa eğer, en güçlü damarını yitirdi
demektir bu; eğer varsa gerçekten şiirin bir yatağı, en
uzun ırmağı bir daha akmayacak demektir bu. Geride
kalanlara düşen bu damarda hayat bulmak, bu damara
hayat vermek, seni yaşatmaktır daima; çorak hayatlarımızı
susuz ve soluksuz bırakmamak adma ...
Sözcük dağarcığım bomboş sallanıyor yaşlı bir
hamıbm dalmda; sözcüklerin bıraktığı boşluğu kokular
doldunıyor bu arada; ama ne doldurma ... O kokular ki,
senin şiirinde hep ayaktaydılar ve gitmeye hazırlanan
bütün yolcularm ağrılarına şifa olacak kadar çoktular; ve
yasemindiler, fuldular, feslikandılar, nar çiçeğiydiler, "şiiri
kısa kesenlerin" ülkesinde gecelere nefes veren pakistan
geceleriydiler ... Sen, şiiri kısa kesip hamaseti uzatanların
ülkesinde, şiiri uzatarak yaşamayı becerebildin ya, ne
mutlu sana şairim Fikret hoca. Sen, şiiri kısa kesip
marşları uzatanların ülkesinde "Kaçımız duydu bir çiçek
kokusuyla yüreğinin çalındığını?" diye sorduğunda,
"ben duydum" demiştim, henüz tanışmamıştık, daha yeni
yeni filizlenmeye başlıyordu çocukluğumun arka
sokaklarında çekingen imgeler. Utana sıkıla postaya
verdiğim o ilk zarf geliyor aklıma, o ilk heyecan, ilk yürek
çarpıııtısı, doğmamış bir çocuk gibi Şairin kapısını
çalmaya cesaret eden o ilk şiirler.
Ben o kapının açılması ne demektir hep bildim, ne
demektir bir çocuğun doğmasma yardımcı olmak, ne
demektir bir şiiri elinden tutmak yürütmek, bunu hep
bildim ve önünde saygıyla eğildim.
Hayatınım en zor Kasım'mdan geçiyorum; hangi
yazı 'ya sığdırayım bu zamansız ayrılığı, bu iklimi bozuk
vedayı. Angelopoulos'un "Sonsuzluk ve Bir Gün"
filmindeyim. Yıllar sonra ülkesine dönmüş o şairi
görüyonım kıyıda, dilini unutmuş, sözcük satın alarak
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yazmaya çalışıyor özgürlüğün destanmı; ve fakat
yetmiyor satm alınan sözcükler bir destanı
tamamlamaya. Bir şairin başına gelebilecek en kötü
şeyin dilini kaybetmek olduğunu, şiirin etrafmda dönen
terrninolojik tartışmaların en ateşli zamanlarında
konuşmuştuk, hiç unutmam. "Aslolan dildir" dersek
coğrafya, "aslolan coğrafyadır" dersek dil kırılacaktı.
ikisini birbirine öyle bir harmanlamalıydık ki,
Türkçe'nin yüzünde güller açsmdı, coğrafyanın
göğsünde yaseminler hep sulansmdı, hiç solmasmdı
bakarken şiirimize.
Ne diyeyim ben şimdi, nutkumun nasıl tutulduğunu
mu anlatayım, nasıl, hangi sözcüklerle. "Hayatın güzel
adıyla" başlayan ve öyle biten bir şiir külliyatının
karşısında saygıyla eğildim, sustum ve içimde ışıkları
sönmüş odadan seslendim:
-Nerdesin Fikret hoca?
Oradaydı.. Yaralı bir zeytin ağacının kökleriyle
toprağma tutunduğu yerde.
Sonsuzlukla bir günün kesiştiği o kederli merasimde
sordum yine:
-Nerdesin Fikret hoca?
Oradaydı ve şöyle sesleniyordu bize sonbahara
ihanet etmiş yakıcı bir Kasım gününde:
-Biri bana bir iyilik yapsın günü gelince. Hayat
kapsülünden uzaya bıraksın sonsuza kadar
yüzecek tabutumu ...
Oradaydı, batmakta olan Hayat'ın sularına
bırakmıştı şiirini, bir çelenk gibi...
Şiirin köyüne yağmursuzluk, evine sessizlik
çökmüştü, çaldım kapıyı, bir daha çaldım, bir daha ve
seslendim:
-Nerdesin Fikret hoca?
"Geldim bulamadım dalcığı" yerleştirdim kapıya.
Oradaydı oysa, şiirin kalbi nerede atıyorsa, orada
olacaktı daima ...
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FiKRET DEMIRAG BIR DOST,. BIR ŞAiR . • •

Fikret Hoca, ya da ona hitap ettiğim gibi "üstat" aramızdan erken ayrıldı. Yapacak daha çok
işimiz vardı birlikte. Üzülmemek elde değil; yine de buruk değil içim çünkü mirası o kadar
değerli ki, bize onun adına yapılacak sayısız ödev kalıyor. Bir başka genç değerli arkadaşımızı
daha toprağa verdik bu günlerde: Ayten Sururi ... Dayanışmayı seven entelektüel yeteneklerini
paylaşmasını bilen bir arkadaşımızdı. Yükümlendiği görevine fazlaca önem verip kendinden
vazgeçecek kadar kapılgandı Ayten. Onu da burada anmak istedim ... hepimizin başı sağolsun ...
Genelde yazıya
başlamakta hiç zorlanmam
ama ... bu yazı başka yazı.
Satırlar birer raptiye gibi
çakılıp kalıyor aklımın
suntasına. Atıştığımız,
dayanıştığıınız ve
şakalaştığımız zamanlar
vuruyor hafızamın kıyısına.
Sanatçı ve Yazarlar Birliğinın
Başkanıydı ben de Genel
Sekreteri geçen dönem.
Sınırlı olanaklarımızla üçbeş
kafadar bir arada birşeyler
üretmekle meşgul olmayı
kendimize vazife edinirken
bir yandan da birarada
olmanın keyfini
çıkarıyorduk. Son
zamanlarda istanbul'a
yerleşmişti; dedelik yapmak
ona keyif veriyordu. Ara
sıra telefonda konuşup
yapılacak işlerden
bahsediyorduk. Son kitabı
"Akdenizli Erosun
tasarımını da bana
bırakmıştı. Hakan'Ia Fikret
Demirağ belgeselinin
çekimler-ini de yeni bitirdik,
biyografinin tamamlanması
için görsel malzeme
topluyorduk.
Fikret Hoca, ya da ona
hitap ettiğim .gibi "üstat"
aramızdan erken ayrıldı.
Yapacak daha çok işimiz
vardı birlikte. Birliğimizin
onursal başkam olduğu için
buralarda olduğunda
mutlaka toplantılarakatılır
biraz kafa lan deınlerdik.
Üzülmemek elde değil; yine
de buruk değil içim çünkü

mirası o kadar değerli ki, bize
onun adına yapılacak sayısız
ödev kalıyor. Bu konuda zaten
kendisinin bize bıraktığı bir de
vasiyeti var. Bir Fikret Demirağ
"Opera Onınia"sı (toplu
eserleri) yayınlamak
boynumuzun borcu.
Kıbrıslıtürk Şiiri'ne bıraktığı
külliyenin edebiyat tarihimizde
önemli bir yere sahip olduğunu
inkar eden olamaz. Sanatçı ve
Yazarlar Birliği olarak üzerimize
düşeni yapacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın.
Fikret Demirağ gerektiği ve
hak ettiği şeki Ide anılacak ve
eserleriyle yaşatılacak.
İnsana "sosyal hayvan" ya
da "rasyonel hayvan"
yakıştırması yapılır. Bu
sosyolojik saptamanın sanatçı
ve düşünürler için pek de

isabetli olduğunu
söyleyemeyiz. Anlam kuran,
göndelik dilin üzerinde yaşamı
kavramanın kavramsal
araçlarını oluşturan ve
toplumsallaşmanın değerlerini
üreten insanlar sadece akılcı ya
da sosyal bir varlık olarak
adlandırılaınazlar. Toplum
denilen yapı sadece yönetsel ve
ekonomik enstüınanlar
üzerinden bedene gelemez.
"Benlik hafızası" denen şu yazılı
kültür eğer bir varlık dayanağı
oluşturuyorsa bu da kültür ve
sanat ürünleri vasıtasıyla
gerçekleşir. Düşünürlerin,
sanatçılann eser ve
metinlerinden yola çıkarak
oluşturulan bellektir bir
toplumu toplum yapan.
Bu toplumun siyasi
yapısında kültür sanat

adamlarına gereken değeri
verıne gibi bir gelenek yok.
Eğitim ortamlarına bakıyoruz
Kıbrıslıtürk sanatçılara yapılan
çelimsiz değinmelerin dışında
kayda değer bir çaba yok. Her
toplum kendi aydınlarını
tanıyarak kendi kültürel
kimliğini oluşturur diyeceğim
ama biz kendimize "halk"
demeyi yakiştırmaya çalışırken
ne kadar kaba bir tanımla
varolmaya çalıştığımızın
farkında bile değiliz. "Yok
oluyoruz" gibi acizane
söylemlerle kendimize acıyarak
yaptığımız yakınmalar da
oldukça gülünç kalıyor; biz ne
kadar vardık ki, ya da ne
kadarımız varkalabildikki? ..
Alın işte; şu kadar
üniversitemiz var diye
övünürken mangalda kül

bırakmayanlar çok mu değer
veriyorlar kendi ülkesinin
yazarma çizerine. Olümlerin
ertesinde şu şöyleydi, bu
böyleydi diye güzellemeler
yapmak bir yerde artık
yaşayan değerlere
hakarettir ..
Bir ölümün ardından öfke
kusacak kadar içinden
çıkabiliyorsarn, bu, kadere
inanmak istemediğinıdendir.
"Elimizden gelmez" diye
birşey yok; toplumları
toplum yapan değerlere
sahip çıkmak fazla zekayı
gerektirınez. Birazcık vefa
ve birazcık da öngörü
yeterlidir. Şiiriyle, duruşuyla
bir varlık gösteren ve
yaşamını inandığı değerler
üzerine kuran bir şair olan
Fikret Demirağ'ın vefatı,
umanın yoksun olduğumuz
vefa ve öngörünün
olgunlaşmasında toplumsal
bir vicdan muhasebesine
neden olur. Bu bir temenni
değil özeleştiridir ...
Bir başka genç değerli
arkadaşımızı daha toprağa
verdik bu günlerde: Ayten
Sururi ... Dayanışmayı seven
entelektüel yeteneklerini
paylaşmasını bilen bir
arkadaşımızdı. Yaptığı işten
zevk alan ve çalıştıkça
çoğalabilineceğinin bilincinde
olan biriydi. Yükümlendiği
görevine fazlaca önem verip
kendinden vazgeçecek kadar
kapılgandı Ayten. Onu da
burada anmak istedim ...
hepimizin başı sağolsun ...
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ŞAiR FiKRET iNADINA YAŞIYOR
"Acılı, bungun, karmaşık
günler yaşıyoruz/ Birçok şey
sıfır derece çılgınlık, delilik
Sıfır derece bencilik, taşlık,
ihanet./ Birçok şey sıfır derece
utanmazlık, aptallık/ Sıfır
derece ayıplı, çağdışı, gözü
kanlı" yaşandığını yazan Fikret
Demirağ'ın kalbi durdu. Ve
bedenen aramızdan ayrıldı.
Güle güle Fikret dostumuz, güle
güle ...
Alkışlarla, çiçeklerle, şiirlerle
uğurluyoruz seni . .
Fikret dostumuz giderken Şair
Fikret Demirağ'ı bıraktı bizlere
Ölümsüz Şair Fikret'i ...
Şair Fikret Demirağ yaşıyor. Öyle
ya Yunus Emre'nin dediği gibi:
"Ölürse ten ölür, canlar ölesi
değil" ...
Şairler hiç değil...
Aşkın, umudun ve barışın şairi
Fikret Demirağyaşıyor;
"ütme Keklik Olürüm"le, "Dayan
Yüreğim"le,
"Umut ve Dehşet Çağından
Şiirler"le, "Dinle Şarkım"la,
"Akdenizli Şiirler ve Aşk
Sözleri"yle, "Adı Yaralı"yla,
"Rüzgarda Ozan Türküleri"yle,
"Limlidi A teşinden Bugüne"yle,
"Hüzün Ana"yla,
"Sırı Dökülmüş Kökayna"yla,
"Yalnızlık, Gece Müziği"yle,
"Şiirin Vaktine Mezmur"la,
"Eros'un Oku"yla, "Alfa ve
Omega"yla,
"Ada'mırı Sahilinde"yle . .
Kimilerine inat yaşıyor! ..
Kimilerinin duvarına karşı,
kimilerinin ırkçılığına,
şövenizmine, milliyetçiliğine,
ayrılıkçılığına, alçaklığına,
ahmaklığına, sevgisizliğine,
bencilliğine karşı şarkısını
söylüyor; aşkın, umudun ve
barışın şarkısını.
Dinlemeyenleri de uyarıyor:
"Dinle şarkımı, şarkımı dinle:
Savaş çığlıklarını, barış
şenliklerini
aşk, donanma akşamlarını
karartma gecelerinin
korkularını
törenleri, geçitleri
sevdaları, sevişmeleri
anlatıyorum. Şarkımı dinle."
Bu toprakların acısıyla yanan ve
hiçbir güzelliğin ülkesi kadar onu
ürpertmediğini söyleyen şair
Fikret yaşıyor. Fikret dostumuz
çok zengin bir miras bıraktı
bizlere; Şair Fikrert Demirağ'ı.
Şair Fikret Demirağ adını hep
duyuyordum ama yüz yüze
gelişim 1975 yılına denk düşer.
Yüz yüze gelirgelmez tanışıp
hemen dost olduk. Ve hep beraber
olduk; umutlarla, çoşkularla,
hüzünlerle, sevinçlerle, yürekteki
yangınlarla ...
1977'de Çağdaş Sanatçılar
Demeği'ni (Çağ-Der)
kurduğumuzda Şair Fikret
Demirağ'ın kiracı olarak oturduğu
Nurullah Ataç sokaktaki küçük
evde, evin hanımı Emine

insanda" adıyla sahneler. Bu
çalışma Şiir-Tiyatro buluşması
adına bir ilk olarak Kıbrıs Türk
Tiyatro Hareketinde yer alır. Şair
Fikret Demirağ, Lefkoşa Belediye
Tiyatrosu'ııun başka oyunlarına da
ön ve ara metinler yazar. Ve son
yolculuğuna da Lefkoşa Belediye
Tiyatrosu sahnesinden çıkar sevgili
dost Fikret,
bizlere hiç ölmeyecek Şair Fikret
Demirağ', bırakarak.
Tanıdığım, bildiğim, okuduğum
dostum Şair Fikret Demirağ onurlu,
dolu dolu, duyarlı, şiir yüklü ama
bir o kadar da kahırlı, acılı bir hayat
yüküyle yürür hep hayata:
"Hayatım ağrıyor.
Ağrıyan hayatımla yürüyorum,
ağrıyan dünyaya.
Ağrıyan hayatımdan ağrı
dindirici bir şiir
damıtıp akıtabilirsem ağrıyan
dünyaya
hayatımın ağrıları bir işe yaradı
diyebileceğim.
Hayatım ağrıyor.
Zonklayan bir çağın, dünyanın
çocuğuyum.
Kanım, beynim, yüreğim
zonkluyor.
çağımın ve dünyanın
zonklamasıyla birlikte;
zonklayan dünyaya ilişkin
bir şiir zonkluyor bende de."
Şair Fikret Demirağ'da zonklayan
şiir; aşkın, umudun, barışın şiiridir.
Herşeye karşın; bütün rezilliklere,
kirlenınişliklere, alçaklıklara,
utanmazlıklara, kederlere karşın
umudu savunur şair:
"Gün günden iyiye doğruyuz
gene de.
Bu yüzden, gizli bir keder
sızdırırken
bir umudu da sızdırıyorum
dünyaya
şiirlerimden ve yaşamımdan."

Demirağ'ın çayını kahvesini
yudumlayarak demek toplantılarını
yapardık.
Nurullah Ataç sokaktaki o küçük ev,
ülkemiz kültür sanatına, edebiyatına
dair tartışmalara, çözümlemelere, yeni
kararlara, üretimlere tanıktır.
O küçük evde, kanepe ya da bir koltuk
üzerindeki daktiloda, yere çömelmiş
vaziyette yazdığı şiirlerle Şair Fikret
Demirağ, bu coğrafyanın yüreği, sesi,
rengi, kokusu, kimliği; dahası çağının
tanığı olmuştur. Kendisinin dediği gibi,
"Yüz yıl sonra okuyanlar bu
şiirlerden, yazıldıkları coğrafyayı,
toplumu ve şairi okuyabilmeli,
görebilmeli ve anlamlandırabilmeli,
hiç değilse sezebilmeli. Genel
Türkçe şiir içinde (ve dışında) kendi
'ada'sını oluşturabilmeli şiirimiz."
Yaşamı boyunca Şair Fikret Demirağ'ın
resmi çevrelerle, devletle hiç ilişkisi
olmaz. Hep şairce mualiftavrını
sürdürür.
1980 yılında Çağdaş Sanatçılar Derneği

adına sahnelediğimiz "Vatandaş
Oyunu"nu Lefkoşa Belediyesi 'nin
düzenlediği "Kültür Sanat Şenliği"nde
izleyiciye sunduğumuz zaman,
oyuncular ve Demek Başkanı Şair
Fikret Demirağ hakkında yönetenler
"vatan hainliği" iddiasıyla soruşturma
açarlar.
Ancak oyuncular ve Şair Fikret
Demirağ geri adım atınazlar . "Vatandaş
Oyunu"na devam edilir. Ve dönemin
Lefkoşa Belediye Başkanı Mustafa
Akıncı'nın bu çabalara verdiği destekle
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun
kuruluşu gerçekleşir. Şair Fikret
Demirağ'ın, Lefkoşa Belediye
Tiyatrosu'yla dostluğu, dayanışması,
işbirliği, ortak üretimleri hep devam
eder; Çağ-Der'den sonra Yazarlar
Birliği 'nde, Kıbrıs Türk Kültür Sanat
Konseyi'nde ve Sanatçı Yazarlar
Birliği 'nde de bu dostluk sürer.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Şair Fikret
Demirağ'm şiirlerini kurgulayıp yaptığı
dramaturgi ve reji çalışmasıyla "Umut

Şair Fikret Demirağ ikiye bölünmüş
ADA'sının barışı için yazar şiirini
"Bizi savaşla sözlediler
Ama ey barış
biz senin nikahlınız.
Seninle gireceğiz
Eninde sonunda
Şarkıların altından geçip
Ve silahlarımızı dışarda bırakıp
Güzel günlerin dünya evine."
Şairin banşa özlemi yüreğini hep
kavurur ve şöyle diler acılı
yüreğinden:
"Ölüm her zaman
o bilinen düz ölüm olmayabilir,
yüreğim, barışlı günlere kadar
bana yaşamayı öğret."
Ama Fikret dostumuzun yüreği
oyun oynar Şair Fikret Demirağ'a
da bizlere de . . Şair Fikret'i ve
bizleri bırakıp gider. Evet, Fikret
dostumuz çekip gitti. Büyük bir
boşluk yaşıyoruz.
Ama Şair Fikret inadına yaşıyor!
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Dedim ki: Sabah erken
kalkar bazıları, uyuyanların
yapamadıklarını yapmak için.
Sen de erken kalktın sevgili
Ozanım. Otursaydın, zaman
vardı, haçan da. Akdenizli Eros,
torunlarını büyütecektin sen
daha! Dedin ki: "Sesimi bir
kuyuya bağırıp geçiyorum;
(ölüm belleksizdir, kağıt yok
olur, yazı silinir) çığlığım,
sazlıklar ve kamışlıklarca
her esintide fısıldansın diye
Zaman'a". Ve çekip gittin.
İnanamadım. Nisan'ın şakası
olur da, Kasım'ın olmaz mıydı?
Kimbilir..
Sanatçıların ölümsüz
olduklarını bildiğim halde,
geçtiğimiz Pazar akşamı, cep
telefonuma gelen mesaja,
yüreğimin tepkisi nedendi?
Nedendi, "Şair Fikret Demirağ
öldü" diyen o cümleden sonra,
bütün gece ve ondan sonraki
günlerde yalpalanmam o hüzün
dalgasıyla. Nedendi? Kolay
değildi elbet yetişmesi bir
insanın, hele o insan, bir de
Şairse! Köpek balıkları,
piranhalarla dolu okyanuslarda
kulaç atmak, kolay değildi.
Binlerce metre derinlere,
bellerine bağladıkları dizelerle
iner, dağlara yine onlarla
tırmanır Şairler. Küçücük bir
çürüme bile kopartır iplerini ve
alaşağı eder onları. Sisyphos'un
hep yukarıya yuvarladığı kaya
gibi, şiirini yuvarlar durur
yukarılara yaşamı boyunca.
Terini içine gömer, ıslanıp
üfelenmesin diye şiirler. Çok
fazla fark edemez normal
insanlar bunu; ve onlar normal
olamazlar asla. Boş vakitlerinde
değil, dolu vakitlerinde yazarlar.
Gecelerde büyür sesleri en çok,
yankıları gündüzdedir. Onun da
gecede büyüdü sesi, ağrısı
gündüzde. Sildim gözyaşlanmı
ve yürüyorum ardından,
inanmıyorum, ölmek varsa, bu
ölmek değil! .
Dedim ki: Yine yiyorduk
birbirimizi biz, sen son dizelerini
toparlayıp toprağın koynunda,
yeni dinleyicilerine okumaya
dururken. Biz yine
kaygalardaydık. Bir çarpışan
sesler ordusuyduk biz. iç

kulağımıza kadar gimıeye
çalışan uzak sesleri, süratle
uzaklaştırmaya çalışıyor ama
çok zorlanıyorduk. Bir
süreliğine gizlendin bizden,
biliyoruz.
Şimdi sessizlikte yazacaksın
şiirlerini, tanımayanlar
tanışacaklar seninle, şiirinle.
Selamı var sana yaşlı zeytin
ağacının söyleyim unutmadan.
Limnidi Kayalığı 'nm, düşüp
kalkıp yeniden doğrulduğumuz
yolların, selamı var. Bazılarımız
da senden özür diliyorlar, senin
değerini yeterince
anlayamadıkları, buralardayken
hakettiğini veremedikleri için.
Sana ters düşüp, üzdükleri,
sonra da kendi kendileri, daha
çok üzüldükleri için. Bunları
çoktan geçtin sen .
Dedin ki: "Tanrım! O
dünyadışı şiir geçti de ne
oldu oralardan!/Geçti de ne
oldu buralardan, o dünyadışı
müzik!/Baksanıza,
'muhabbet' akıyor hala
çoğumuzun paçalarından!"
Dedim ki: Ilk kez gördüm
güzelim hayat yoldaşını o gece,
orada. Kısacık saçlı, upuzun
gözyaşlarıyla çok ağırdı.
Sensizliği kaldıracakgücü yoktu
daha, gördüm ve anladım
içindeki o koca boşluğu.
Şiirlerinle ve resminle sohbete
daldım uzun uzun. Hatta bir ara
gülümsedik bile sen yokken.
Nasıl bir insan haliydi bu,
şaştım. Daha güzel bulunur
yollar, eğer yanında yoldaşın
sağlamsa! Sevdiğinin aşkkolları
olmasaydı, sarılır mıydın
dünyaya ve şiire bu kadar
sağlam? .
Dedin ki Ona: " ... Senin
kadın gözlerine bakarken
bir sualtı müziği yüreğimden
geçenler. Yaz denizleri
güzelliğindesin. Her sabah
serin bir yaz denizi gibi
çarparsın bana, vahşi bir
uğultu olarak çarparken
dünya! ... "
Seni özleyeceğiz, yolun açık
olsun, Akdenizli Eros, Hüzün
Ana'nın oğlu.
Bil ki, şiir hiç bitmeyecekbu
ADADA, ne şimdi, ne de
sonra! ...
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