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ÖZ
Roman terimi, Roma imparatorluğu içindeki halkların kullandıkları Latince diline verilen
isimdir. Latinceden türemiş bu dillere roman dilleri denilmiştir. Roman dilleriyle kaleme
alınmış ilk destan ve halk hikâyelerine de roman adı verilmiş ve böylece bu terim belli bir
edebiyat türünün ismi olmuştur.
Düzyazıdan yararlanılarak kaleme alınan bir edebiyat türü olan roman, insanların
maceralarını, iç âlemlerini, toplumsal bir olayı ya da durumu ayrıntılı bir biçimde anlatan
türdür.
Roman, 18. ve 19.yüzyıllarda gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin sebepleri arasında,
basın tekniğinin ilerlemesi, okuryazarlığın halk arasında yaygınlaşması sonucu yazarların
halka yönelmesi ve halktan insanların günlük yaşamlarının ele alınması vardır. Böylelikle
roman, 19.yüzyılda özellikle İngiltere, Fransa ve Rusya’da gelişmeye başlamıştır.
Türk edebiyatında modern anlamda roman Tanzimat devrinden sonra meydana çıkmış ve
roman türünün en önemli ve büyük örnekleri Servet-i Fünun döneminde verilmeye
başlamıştır.
Osmanlı Türkiyesinde modern anlamda 1870’lerde çıkan romanın Kıbrıs Türk
edebiyatıma yansıması yirmi yıl sonra 1890’larda olmuştur.
Yeni harflerle basılan ilk romanları ise 1930’lu yıllarda gerçekçi ve üretken Kıbrıs Türk
yazarı Hikmet Afif Mapolar kaleme almıştır.
Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk batılı yazarı olarak bilinen Hikmet Afif Mapolar, kaleme
aldığı yirmi adet romanıyla Kıbrıs Türk romanının gelişimine önemli katkı sağlayan realist ve
natüralist bir yazardır.
Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda roman türünde 1930’lu yılların ortalarına gelene kadar sadece
Kaytaz-zâde Mehmed Nazım’ın, Yâdigâr-ı Muhabbet adlı romanının mevcudiyetini
görmekteyiz. İşte tam da bu noktada Kıbrıs Türk roman ve hikâyeciliğinin gelişmesinde
önemli bir isim Hikmet Afif Mapolar karşımıza çıkar.
Bu tez çalışmamızda Kıbrıs Türk edebiyatının ilk modern roman ve öykü yazarı Hikmet
Afif Mapolar’ı ve romanlarını ele alacağız.
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ABSTRACT
The term "Novel" is name given to the Latin language used by the peoples of the Roman
Empire. These languages that were born in Latin are called novel languages. The first epic
written in novel languages and public stories are also called "novel" and so this term has
become the name of a certain literary genre.
The novel, which is made up of using prose, is a type that describes people's adventures,
their inner worlds, a social phenomenon or the situation in detail.
The novel developed in the 18th and 19th centuries. Among the reasons for this
development are the progress of the press technique, the spread of literacy among the public,
the end of authorship towards the public, and the daily lives of people. Thus, the novel began
to develop in England, France and Russia in the 19th century.
The novel in the modern sense in Turkish literature has emerged after the Tanzimat
period and the most important and great examples of the novel have begun to be given in the
period of Servet-i Fünun.
Twenty years later, the novel, which was published in the 1870s in western sense in
Ottoman Turkey, became a reflection of Turkish Cypriot literature in the 1890s.
In the 1930s, the first novels published with new letters were written by Hikmet Afif
Mapolar, a realist and productive Turkish Cypriot writer.
Hikmet Afif Mapolar, known as the first western novelist of the Turkish Cypriot
literature, is a realistic and naturalist writer who contributed significantly to the development
of the Turkish Cypriot novel with twenty novels he received.
We see only Kaytaz-zâde Mehmed Nazim's novel Yâdigâr-ı Muhabbet in the novel of the
Turkish Cypriot Literature until the middle of the 1930s. At this point, Hikmet Afif Mapolar
is an important name in the development of Turkish Cypriot novel and storytelling.
In this thesis, we will discuss the first modern novel and story writer Hikmet Afif Mapolar
and novels of Turkish Cypriot literature.
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ÖNSÖZ
Tez çalışmamızı Kıbrıs Türk Edebiyatının batılı anlamda ilk modern roman ve öykü
yazarı Hikmet Afif MAPOLAR üzerine yapılmıştır. Tezimizin konusu ‘’Kıbrıs Türk
Edebiyatının İlk Modern Öykü Ve Roman Yazarı Hikmet Afif Mapolar’ın Bazı Eserleri
Üzerinde Bir İncelenme’ ’dir. Romanlarından Potuğun Pembesi, Şantöz ve Mermer Kadın;
Uzun öykülerinden Son Damla ve Diken Çiçeği okuyup incelenmiştir. Belirtmiş olduğumuz
eserlerin tahlilini; kişi, zaman, mekân ve dili ve üslubu olarak genel değerlendirmeleri
yapılmıştır.
Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde, giriş ve genel hatlarıyla Türk Edebiyatında roman üzerine bilgi verilmiştir.
Daha sonra Türk romanının yapısal unsurları (kişi kadrosu, zaman, mekân, dil üslup ve konu)
üzerine kısa bilgiler verilmiştir.
İkinci bölümde, İlk aşamada Kıbrıs Türk Edebiyatı anlatılmıştır. İkinci aşamada Kıbrıs
Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Hikmet Afif Mapolar’ın kişiliği, edebi hayatı ve
sanatı üzerine bilgi verilmiştir. Üçüncü aşamada ise, Hikmet Afif Mapolar’ın romanlarından
Şantöz, Potuğun Pembesi ve Mermer Kadın; Uzun öykülerinden Son Damla ve Diken Çiçeği
eserleri tek tek okunmuştur. Daha sonra eserlerinin özeti, romanların kişi kadrosu, zaman mekân ve dil-üslup kavramları açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde; son söz, sözlük ve kaynakçaya yer verilmiştir.
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bilgileri ve tecrübeleriyle yardımcı olan, yakın ilgi ve desteğiyle beni yüreklendiren, değerli
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I.BÖLÜM
GĠRĠġ
Tezimizde Hikmet Afif MAPOLAR ve bazı eserleri üzerinde inceleme yapılmıĢtır. Ve
tezimizi yazarken Türk edebiyatında romandan baĢlayarak genelden özele doğru gidilmiĢ olup
Kıbrıs Türk edebiyatında roman ve Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli roman ve öykü yazarı
Hikmet Afif Mapolar ele alınmıĢtır.
Bunları ele alırken Hikmet Afif Mapolar‟ın yazmıĢ olduğu anıları, romanları ve uzun
öykülerinden yararlanılarak yaĢamıĢ olduğu devirdeki edebi hayatı ve sanatı hakkında bilgi
verilmiĢtir. Bu bilgiler doğrultusunda Hikmet Afif Mapolar‟ın kullanmıĢ olduğu Kıbrıs ağzına
dokunulmamıĢtır. Ayrıca Ġstanbul‟da ilk defa sahaflarda Son Damla ve Diken Çiçeği isimli
uzun öyküleri bulunmuĢ ve bu tezimizde yayınlanmıĢtır.
Bu tezi yazmamızdaki amaç, Hikmet Afif Mapolar‟ın gizli kalmıĢ ve bilinmeyen
yönlerinin açığa çıkarılmasıdır.
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TÜRK EDEBĠYATINDA ROMAN
Türk Edebiyatı, belli bir döneme kadar nesirden ziyade bir nazım edebiyatı olmuĢtur.
19. yüzyılda roman Türk edebiyatına girmiĢ ve o zamana kadar romanın yerini diğer tahkiyeli
eserler tutmuĢtur. “Hikâye en geniĢ ifadesiyle Eski Türk Edebiyatında „bir olayın anlatımı‟
Ģeklinde düĢünülmüĢtür, bir olayı anlatan tarih, masal, efsane, lâtife, destan, menkıbe vs. gibi
tahkiye esasına dayanan bütün eserler ister manzum olsun ister mensur olsun genel olarak
hikâye adıyla adlandırılmıĢlardır. Aynı zamanda hikâye türünden olan herhangi bir eser de
destan, kıssa, efsane, menkıbe, lâtife, tarih, nevâdır vb. gibi isimlerle de anılabilmektedir.
Bunun yanında bir hikâyenin değiĢik terimlerle de adlandırıldığı görülebilmektedir.” (Kavruk,
1998)

Roman türü Türkiye‟de Tanzimat ile birlikte baĢlamıĢ ve ilk romanların edebiyatımıza
çeviri yoluyla girdiği görülmüĢtür. Tanzimat dönemine gelene kadar bizde roman türü ilgi
görmemiĢ hatta ortaya çıkmamıĢtır. (Tanpınar,1988)
Roman Tanzimat devrinde ortaya çıkmıĢtır ve Türk edebiyatında Batılı roman 1861‟ den
sonra baĢlamıĢtır. Tanzimat devrinin Türk romanında yaptığı en önemli hareket geleneksel
doğulu Türk tahkiye etme tarzının yanına Avrupai tarza uygun yeni bir roman anlayıĢı
getirmesidir. Aytaç, Türk romanını çeviri, taklit, örnek alma ve anlatım tekniği yeniliklerini
yerli konularda uygulayarak öz-biçim uyuĢmasını sağlayan ulusal sentezi gerçekleĢtiren
roman evreleri olmak üzere dörde ayırmıĢtır. (Aytaç,1990)
Ġlk olarak tanınmıĢ Fransız romanlarından çevrilmiĢ roman örnekleri görülmektedir.
Ġlk romanımız, tercüme eser olan Yusuf

Kâmil PaĢa‟nın Fenelon‟un Les Aventures de

Telemaque adlı romanından 1859 yılında çevirdiği Telemak ‟tır.
Daha sonra Teodor Kasap; 1862 de Victor Hugo‟dan Les Miserables/Sefilleri (Mağdurun
Hikâyesi), Ahmet Lütfi Efendi; 1864 te Arapça tercümesinden Hikâye-i Robenson/Robenson
2

Cruzoe‟yu, Memduh PaĢa; 1868 de Lamartine‟den Hikâye-i Jöneviev‟i, Teodor Kasab; 1872
de Monte Cristo‟yu ve Lesage‟den Topal ġeytan‟ı, Recaizede Mahmut Ekrem; 1872 de
Chateaubrian‟dan Atala‟yı ve 1873 de Bernardin de Saint-Pierre‟den Paul ve Virginie‟yi,
Ahmet Vefik PaĢa; Voltaire‟den Hikâye-i Feylesofiye-i Mikromegas‟ı ve Lesage‟dan Gil
Blas‟ı tercüme etmiĢlerdir.
Türk edebiyatımızda ilk çeviriler bilinçli bir Ģekilde yapılmamıĢtır fakat bunların
romanımızdaki etkileri büyük olmuĢtur. Çünkü romanın doğuĢu, geliĢimi, yabancı
romancıların ve roman türünün tanınması bu ilk çevirilerin etkisinde baĢlamıĢ ve bunların
etrafında roman okuyucularının teĢekkülünün düzeyi belirlenmiĢtir.
Ahmet Hamdi Tanpınar; “…büyük tesirler yine bu nadir ve tesadüfi tercümeler etrafında
oluyordu. Telemaque ‟ın tercümesinin edebiyatımızda büyük tesiri olduğu iddia edilemez.
Yusuf Kâmil PaĢa‟nın üslûbu eski inĢayı en lüzumsuz zamanda diriltmiĢti. Bununla beraber
Yunan mitolojisine ve o kaynaktan gelen bazı hayâllere bu piyesle açıldığımızı da unutmamak
icap eder. Memlekette kugu ile realite arasında alâka hakkındaki mevcut fikri değiĢtirmiĢ,
üstelik bize Yunan mitolojisinin bir tarafını açmıĢtı. Bu ilk tercümeler arasında, roman
nevinin bugün hakikaten büyük tanıdığımız numunelerin pek az bulunması ya yukarıda
bahsettiğimiz tesadüfiliğin en iyi delilidir. Dickens bu devirde Türkçeye nakledilmemiĢlerdir.
Yalnız Hugo‟nun roman nevinin dönüĢ noktalarından biri olan Sefilleri hülâsa suretiyle
verilir.” demiĢtir. (Tanpınar, 1988) Tanpınar‟ın görüĢü, Naci Çelik tarafından geniĢletilerek
incelenmiĢtir. “Divân nesrinin, halk edebiyatında düzyazının geliĢimini enine boyuna
inceleyecek olanlar, romanımızın çeviriye dayanan geçmiĢini belki de baĢka açıdan
açıklayacaklardır. Çeviriyle edebiyatımıza girmesi, «taklit» ve «tanzir» ile geliĢmesi
romanımızı herhalde pek sağlam bir temele oturtmamıĢtır. Divân edebiyatında mesnevilerin,
halk edebiyatımızda halk hikâyelerinin birbirleriyle birleĢen, birbirlerinden ayrılan iç içe
geçmiĢ özelliklerle bir «hikâye etme» biçimi vardı. Romanımızın «Avrupalı» anlatım yerine
3

geleneksel ve yersel söyleyiĢi seçmesi özlenmekteydi. Fenelon‟un Yunan mitologyasından
yararlanarak yazdığı Telemak, Yusuf Kamil PaĢa‟nın çevirisiyle tarihi boyutu atlanarak ahlaki
özelliğiyle bizde yer edinmiĢtir. Bununla yetinilmeyerek tasavvufla olan yakınlıkları araĢtırılmıĢ, eserin dili Divân nesrinin özelliklerini koruyarak, cümleler ve cümlecikler arasında
uyaklara yer vererek oluĢturulmuĢtur. Ancak yabancı bir eserin dilini yerselleĢtirmeye
kalkıĢmak bağıĢlanamaz bir yanlıĢtır. Cumhuriyet romancılarının Fransızca cümle yapısını
Türkçeye yerleĢtirmeye çalıĢmaları gibi bir Ģey. Aynı çevirmen bu kez sade bir dille, gazete
okuyucusunun anlayacağı anlatımla 1862‟de Sefilleri‟i, Mağdurin Hikâyesi adıyla çevirmiĢtir.
Yunan mitologyasının bütünlediği bir eserde tasavvufi düĢüncenin yansımalarını bulan birinin
sade anlatımı, bilinçle, akılla seçtiğini söylemek ne derece doğruluk taĢıdığı bilinmemektedir.
Romanı Osmanlı okuruna sunarken Yusuf Kâmil PaĢa‟nın birtakım tereddütler geçirdiğini
düĢünülebilinir. «Ahlâk kitabı» yollu uydurmaları yatkınlık yaratmak isteğinden doğmuĢ
olabilir. Ne ki baĢka bir toplumun, baĢka bir dünya görüĢünün aynası olan Telemak‟ı bizim
kültürümüzle birleĢtirmesi daha ilk adımda, nerdeyse, günümüze kadar sürecek yanılgıyı taĢır.
Terceme-i Telemak hem özetlenmiĢ hem de özgün anlatımı baĢtan sona değiĢtirilmiĢ. Bir tür
uygulama (adapte) roman yazılmak istenmiĢtir. O yıllarda çevrilen eserlerin Batı romanını
tanıtmaktan çok uzak; birtakım serüven ve gözyaĢı, gerçekdıĢı tesadüfler ve akıl almaz olaylar
toplamından oluĢan ikinci sınıf kitaplar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çevirmenlerin dili
kullanırken

yetersiz

davranmaları,

sağlam

eserleri

de

bozmaya

yetmiĢ.

Fransız

romantiklerinden örnekler bu dönemde pek tutulmuĢ. Oktav Föye‟ nin Bir Fakir Delikanlının
Hikâyesi adıyla çevrilen eseri (1880), doksan yıl sonra yeni baskılarla etkisini hâlâ sürdürür.
Çeviri romanların kötü seçilmesi, bizim hayatımıza bizim dünya bakıĢımıza uygulanması
daha sonra yetiĢecek olan romancılarımızı hep ve salt Batıya çevrik ürünler vermeye
zorlamıĢtır. (Çelik, 1971, s.32-34)
Batılı roman tarzında ilk hikâyeler;
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Ahmet Mithat Efendi‟nin Kıssadan Hisse(Hikâye/1870), Letâif-i Rivâyât‟ın ilk beĢ
cüzü(Hikâye/1870),
Emin Nihat Bey‟in Müsâmeretnâme (Hikâye/1875)‟dir.
Ġlk romanlarımız ise;
Ġlk yerli roman (1872/1875) ġemsettin Sami‟nin TaaĢuk-ı Talat-u Fıtnat‟ı
Ġlk tarihi roman (1872/1880) Ahmet Mithat‟ın Yeniçeriler‟i ve Namık Kemal‟in Cezmi‟si
Ġlk macera romanı (1874/1875) Ahmet Mithat‟ın Hasan Mellah Hüseyin Fellah ve Felatun
Beyle Rakım Efendi‟si
Ġlk edebi roman (1876) Namık Kemal‟in Ġntibah‟ı
Ġlk realist roman (1889), Recaizâde Mahmut Ekrem‟in Araba Sevdası
Ġlk köy/kır romanı (1890/1896) Nabizade ‟nin Karabibik ve Zehra‟sı,
Ġlk psikolojik roman (1900) Mehmet Rauf‟un Eylül‟üdür
Türk edebiyatında romanın geliĢimi anlatılırken Tanzimat Devrinde karĢımıza çıkan
bir sorundan daha bahsetmek gerekmektedir. 19. Yüzyılın sonlarına kadar hem tür hem de
terim olarak hikâye ve roman kavramlarının birbirinden farklı olmaması yanı roman denilen
bir eserin hikâye olarak isimlendirilmesi, hikâyelerin de roman olarak isimlendirilerek tam
tersi durumların ortaya çıkması söz konusu olmuĢtur. Örnek verilecek olursa, „Namık
Kemal‟in kendi romanı Ġntibah için hikâye dediği gibi Ahmet Midhat Efendi de iki yüz küsur
sayfalık roman çapındaki eseri Letaif-i Rivayet serisindeki kitapları için de hikâye adını
vermiĢtir. Hatta her biri muazzam macera romanları olan eserlerini bile „Hikâye Gözü‟ serisi
altında yayınlamıĢtır. 1886-1887 yıllarında BeĢir Fuad ve Menemenlizâde Tahir arasında
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baĢlayıp araya Muallim Naci, Recaizâde, Namık Kemal ve Fazlı Necip‟in karıĢtığı
münakaĢalar sırasında da aynı kavram için her iki terim birbirinin yerine kullanılmıĢtır. Halid
Ziya, 1890‟dan sonra yayınladığı Hikâye adlı teorik kitabında hikâye diye hâlâ romandan
bahsetmiĢtir.” (Okay, 2000)
Halit Ziya, 1891 tarihli Hikâye isimli teorik eserinde “Milel-i mütemeddine-i saire
nezdinde hikâye, edebiyatın en mühim, en mutena bir mevkiini iĢgal ediyor. Bir hikâye-nüvis;
bir hâkim, bir mütefennin kadar, asrının eazımı adadından addolunuyor” (UĢaklıgil,1991) demiĢ
ve „roman‟ yerine „hikâye‟ kavramını kullandığı dikkati çekmiĢtir. „Roman‟ ile „Hikâye‟ nin
birbirlerinden farklı Ģeyler olduğu Tanzimat Döneminde bilindiğinin ispatı Nabizade
Nazım‟ın Hikâyeler isimli eserinde Hasba Önsöz‟ünde yer almıĢtır. Hikâye ile Roman‟ın
farkı; Roman bir vakanın alettafsil hikâyesidir ki aza-yı vaka ile eĢhas-ı vukuat üzerine
karinin teveccüh ve hissiyatını celb ve cem‟e her Ģeyden ziyade dikkat olunur. Hikâye ise o
vakanın sadece nakil ve rivayetinden ibarettir; tafsilata tahammülü yoktur” (Önertoy,1995)
sözlerinden anlaĢılmaktadır. Servet-i Fünun döneminde de bu karıĢıklık sürmüĢtür. Bir edebi
tür olarak romanımızın geliĢimi Servet-i Fünun döneminde olsa da Tanzimat devrinin bir
baĢlangıç devresi olduğu unutulmamalı, roman türlerinin ilk örneklerinin bu devrin ürünü
olduğu hatırlanmalıdır.
Tanzimat edebiyatı romanında sosyal meseleler Namık Kemal ile birlikte iĢlenmeye
baĢlamıĢ, Ahmet Mithat ise romanlarında ele aldığı her toplumsal sorunun ardından kıssadan
hisse vererek hem geleneksel sahne sanatlarını hem de modern romanın teknik özelliklerini
birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. “Bu dönem romancılarının aĢırı batılılaĢmayı azaltma gayretlerinin
sonucu olarak, romanlarımızın aslî kadrosu bir dönem alafranga tiplerden ve dekoru da
alafranga hayatın unsurlarından ibaret olmuĢtur.” (ġahin,2000) Servet-i Fünûn Topluluğu
“gerçekçi Fransız yazarlarının ürünlerini çeviri romanlar arasına katıncaya kadar da
romantizm ilk Avrupalı hikâyelerimize esin vermiĢ. Bir de batı romanını özetler halinde
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tanımaya alıĢan okur, sanırız, hoĢlanmaz diye ilk roman örneklerimizde hayat ve insan
iliĢkilerinin derinliklerine inilmemiĢ, yüzeyde, yalnızca konuların akıĢını belirten, canlılığını
yitirmiĢ bir kurguya yer verilmiĢ… Bunun kolaylığına sığınan ilk romancılarımız tamamıyla
tesadüfe dayanan eserler vermiĢlerdir. Artık memuriyetin eski önemini yitirmesi, hiç olmazsa
o dönemde yazarlığın geçim sağlaması yabancı dil bilen okur-yazarları romancı olmaya
itmiĢtir. Dolayısıyla dünyamıza, imparatorluğun intiharını hazırlayan toplumsal olgulara,
bireysel ilintilere, hatta insanın evrensel yapısına değinen eserler verilmemiĢtir.

ġemsettin

Sami‟nin romanı kafes arkası evlenmeleri konu edinir. Ancak herhangi bir toplumsal
eleĢtiriye geçilmez. Neden-sonuç ilintisi, görücülük geleneğini hazırlayan Ģartlar gözden uzak
tutulmuĢtur.

Esaret,

görmeden-buluĢmadan-tanıĢmadan

evlenme

meseleleri

ilk

romanlarımızın hemen hepsinde anlatılmıĢ. Batı romanı romantik dönemde gözyaĢına saygı
duyduğu için, bunun etkisinde kalan romancılarımız bizim hayatımızda gözyaĢına en yatkın
mesele olarak esareti ve aile çıkmazlarını seçmiĢlerdir.” (Çelik,1971, s.34)
1896-1901 yılları arasında varlığını sürdüren Servet-i Fünun dönemi romanları
realizm ve parnasizm akımlarının etkisinde kalmıĢtır ve Servet-i Fünun romanı psikolojinin
roman içine girmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Halit Ziya ve Mehmet Rauf gibi yazarlar bireyi ve
bireyin hayatını anlatmıĢlardır. Servet-i Fünun romancılarının hayat karĢısında kesin,
ispatlanabilir, ĢaĢmaz doğruları bulunmamaktadır. Onları idare eden insanın bireysel
trajedisidir ve bu trajedinin hikâyesini tahkiyelendirmeleridir. Elbette böyle bir sanat
anlayıĢını yorumlamak, yazarı, toplumdan bağımsız canlı bir organizma gibi değerlendirmeyi
gerektirmez. Cemiyetin içinde ama yalnız, ölüm karĢısında çaresiz, maddi ve manevi
problemleriyle baĢ baĢa bir insanın trajedisi gibi. (ġahin, 2000)
Halit Ziya UĢaklıgil, romancıyı “hayatı doğrudan algılamaya ve yetkin bir dille ifade
etmeye götürmüĢtür. Gözlem yapan, deneyen ve edebi eser ortaya koyan bir edebiyat
görüĢüdür. Tezli edebiyatın numunelerini veren Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi gibi
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romancıların arkasından, herhangi bir tezden ziyade, hayatı, bireyi irdeleyen ve anlatan bir
edebiyatın hayatla bağı daha sıkı görünmektedir.” (ġahin, 2000, s.51) Halit Ziya‟nın roman ve
hikâyeleri çok sağlam bir tekniğin ürünüdürler. Halit Ziya “Fransız realist ve natüralistlerinin
etkisinde kalmıĢ, realist ve psikolojik eserler vermiĢtir. Romanlarında konularını aydın
çevreden seçmiĢ, hikâyelerinde ise halk tabakasını iĢlemiĢ, daha sade bir dil kullanmıĢtır.”
(Ercilasun, 1992, s.434.)

Mehmet Rauf ise, Türk romanına psikolojiyi yerleĢtirmiĢtir. Türk romanının ilk
psikolojik eserini yazarak yaĢadığı devrin aile yapısını ve evlilik iliĢkilerini incelemiĢ,
devrinin aile yapısını eleĢtirmiĢ ve kadın-erkek iliĢkilerine yeni boyutlar kazandırmıĢtır.
Aslında Mehmet Rauf, eserlerinde sosyal hayata çok yer vermemiĢtir. O da çok romantik
duyguları, hayâlleri ve aĢkları iĢlemiĢtir. Mehmet Rauf‟un eserlerinde sıkça iĢlediği konular
arzu, ihtiras ve aĢk maceralarıdır ve ruh tahlillerinde baĢarılı olmuĢtur fakat Mehmet Rauf‟un
üslûbu Halit Ziya‟nınki gibi çok sağlam değildir. Otuzun üzerinde eseri bulunan Mehmet
Rauf‟un Türk edebiyatındaki önemi, en güzel eseri olan Eylül‟le yaptığı baĢarılı ruh tahlilleri
ve dikkatli gözlemlerini eserine baĢarılı bir Ģekilde yansıtmasıdır.
Ahmet Rasim ve Ahmet Mithat her zaman çizgisinde olan bir yazarlardır. “Daha çok
uzun öykü niteliği taĢıyan yapıtlarından kimileri okuyucuya hoĢça vakit geçirtmek için
yalnızca bir maceranın öyküsü olup, kimileri de herhangi bir amaçla yazılmıĢtır.” (Önertoy,
1995)

Günlük olayları keskin çizgileriyle karikatürize eden Ahmet Rasim, kısa, canlı,
hareketli cümleler kullanmıĢ ve Ġstanbul hayatını mizahi dille yansıtmıĢtır. Eserleri; Ġlk Sevgi,
Güzel Eleni, Afife, Hamamcı Ülfet‟tir.
Hüseyin Rahmi ise bağımsız olarak eserlerini vermiĢ, bu dönemde yaĢadığı hâlde
Servet-i Fünun topluluğuna katılmamıĢtır. Romanlarında sosyal sorunları, batıl inançları, aile
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geçimsizliklerini, yanlıĢ BatılılaĢmayı, eski Ġstanbul‟un gündelik yaĢamını realist ve natüralist
bir anlayıĢla anlatmıĢtır. Hüseyin Rahmi‟nin Romanları teknik açıdan kusurlu olduğu için,
Tanzimat romanının yaptığını yapmıĢ, roman akıĢını keserek bilgi vermiĢ ve olaylara
müdahale etmiĢtir. Sosyal tenkit romanlarının hepsinde yer alan en önemli unsur olmuĢ,
mizah ve eleĢtiri, gözlem ve çevre tasvirine önem vermiĢtir. Hatta bu kimi edebiyat
eleĢtirmenlerince halkçı olarak benimsenmesini sağlarken kimisi de tam tersine halkı
küçümseyen bir tavır takındığını ileri sürmüĢtür. Romanlarından bazıları; ġık, Ġffet,
Mutallaka, Mürebbiye, Metres, NimetĢinâs, ġıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir Ġzdivaç,
Gulyabani, Cadı, Ben Deli miyim ‟dir.
Bu dönemde eser veren diğer yazarlar da Saffet Nezihi ve Cemil Süleyman‟dır. Saffet
Nezihi‟nin Zavallı Necdet‟i Ġkdam gazetesinde, Cemil Süleyman‟ın ise 1911 de Siyah Gözler
isimli eseri yayınlanmıĢtır. Siyah Gözler, Cevdet Kudret tarafından „on yıl yalnız yaĢayan dul
bir kadının bunalımlarının, cinsel tutkularının, korkularının yer yer baĢarıyla incelenmiĢ‟ ve
Beykoz çayırındaki akĢam gezmeleri gibi yerli sahnelerin yansıtılması bakımlarından dikkate
değer bulunmuĢtur. (Kudret,1965)
MeĢrutiyet Dönemi Türk romanları Balkan savaĢları, Trablusgarp Harbi, Birinci
Dünya SavaĢı ve Ġstiklâl Harbi gibi bir zaman süresini kapsayan dönemin romanlarıdır.
MeĢrutiyet Devri Romanları „dalkavukları, jurnalcileri, baĢkalarının acı ve felaketleriyle
çıkar ve nüfuz elde edenleri, birbirinin kuyusunu kazanları, ikbal hırsı ile gözü dönmüĢ
bürokratları, kocalarını aldatan düĢük ahlâklı yahut kadınları bir zevk aracı olarak görenleri,
onların namuslarını kirlettikten sonra sokağa, toplumun kucağına atan hercai erkekleri,
hırsızlar, dolandırıcılar ve her türlü kötülüğü meslek edinmiĢ sahtekârları ile bunlara karĢı
koyan idealize edilmiĢ kiĢilerin‟ çatıĢmalarını anlatan romanlardır. (Gündüz, 1997)
Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Halit Ziya
UĢaklıgil gibi yazarlar bu dönemde eserler verirler ve Cumhuriyetin ilanından önce de sonra
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da eser vermiĢ sanatçılar olarak Türk romanında yerlerini almıĢlardır. Bu romancıların diğer
bir önemi ise romanlarda sadece Ġstanbul‟u değil Anadolu‟ya da açılmaları hatta Anadolu‟yu
ve Anadolu insanını romanlarında iĢlemeleridir. Milli Edebiyat Devri olarak da isimlendirilen
1908-1922 arasındaki bu dönem “Cumhuriyetin temel prensiplerini, Cumhuriyetin ilanından
çok önce ortaya konan edebi eserlere ve ilgili yazarlara ihtiva etmektedir. (ġahin, 2000)
Halide Edip Adıvar, aĢk ve tutku romancılığından toplum ve töre romanına doğru geliĢen bir
roman çizgisinde ilerlemiĢ bir romancıdır. ÇağdaĢ batı uygarlığı düzeyine eriĢmesi istenen
modern Türkiye‟de batılı kadın örneği olarak da ün kazanır. KurtuluĢ SavaĢı‟na katılıĢı,
özgürlük uğruna didinir görünmesi bu romancıyı Cumhuriyet döneminde ilk adlar arasına
sokar. (Çelik, 1971, s.42-43)
AĢk ve tutku romanları; Seviye Talip, Handan Ve Kalp Ağrısı‟dır. Milli Edebiyat
çizgisindeki romanları ise Yeni Turan, AteĢten Gömlek ve Vurun Kahpeye gibi romanlarıdır.
Sosyal töre romanları ise Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır ve Döner Ayna‟dır.
Onun romancılığındaki farklılık, Tanzimat‟tan beri Fransız roman geleneğini takip eden
romancılarımıza rağmen onun Ġngiliz roman geleneğini takip etmiĢ olmasıdır.
Hatta üslûbundaki bozukluk, yanlıĢ cümle kuruluĢları, bozuk ifade, cümle düĢüklükleri de bu
özelliğine atfedilmiĢtir. Kadın karakterleri ile öne çıkan Adıvar‟da kadın; etkileyici, kolejli,
yabancı dil bilen, idealist yanıyla kendisini gösterir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Devri Türk
romanlarının yazarıdır ve romanlarında kendi kiĢisel hayatının yanı sıra yaĢadığı tarihi
dönemleri de yansıtarak toplumsal değiĢimleri ve problemleri yansıtmıĢtır. Nehir roman
türünün temsilcisidir ve çözümlemeci, tasvirci, fikir ve tezci yönleri ağır basmaktadır. Roman
kahramanları Hakkı Celis (Kiralık Konak), Macit (Nur Baba), Ahmet Celâl(Yaban), Doktor
Hikmet (Bir Sürgün) kendi düĢüncelerini yansıtan tiplerdir. Kiralık Konak‟ta I.Dünya SavaĢı
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öncesi esas alınarak üç neslin çatıĢması; Hüküm Gecesi‟nde II. MeĢrutiyet dönemi parti
kavgaları; Sodom ve Gomore‟de Mütareke dönemi Ġstanbul‟un ahlâk bozuklukları; Yaban ‟da
KurtuluĢ SavaĢı yılları, aydın-halk çatıĢması; Ankara‟da Cumhuriyet‟in ilk on yılı, Atatürk
dönemi Türkiye‟si; Bir Sürgün ‟de II. Abdülhamit döneminde Fransa‟ya kaçan Jön-Türkler;
Panorama ‟da 1923-1952 yılları arası Atatürk dönemi Türkiye‟si; Nur Baba‟da BektaĢi
tekkesi etrafında geliĢen olaylar; Hep O ġarkı ve Anamın Kitabı‟nda çocukluk anıları
anlatılır.
ReĢat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi romanı için kuruculuk vazifesi gören
romancılarımızdandır. 1918‟den sonra yazdığı ÇalıkuĢu‟ndaki Türkçesi ve Bursa peyzajları,
yerli karakterleriyle kendisini tanıtan ReĢat Nuri Güntekin‟in romanları bütün Anadolu‟yu
ihtiva eder. YeĢil Gece ve Miskinler Tekkesi romanları zihniyet ikiliğini canlı örnekleriyle
verir.” (ġahin, 2000, s.59)
Onun romanlarındaki kahramanları idealisttir ve ÇalıkuĢu‟nun Feride‟sinden itibaren
kahramanlarını Anadolu‟ya (YeĢil Gece‟de ġahin; Acımak ‟ta Zehra) gönderir. Yaprak
Dökümü‟nde, orta gelirli bir ailedeki bireylerin, yoğunlaĢan toplumsal sorunlar sonucu
ayrıĢması, Cumhuriyet‟e geçiĢ devresindeki değiĢimlerin, yaĢam zorluğunun ve özentilerin üç
kızı ve bir oğlu olan Ali Rıza Bey ailesinde neden olduğu yıkıntı ve dağılmaları üzerinden
anlatılır. Son SavaĢ‟ta yaĢam savaĢı veren bir tiyatro topluluğu; Miskinler Tekkesi‟nde
toplumsal bir sorun olan dilencilik; YeĢil Gece‟de laik eğitim-medrese eğitimi çatıĢması;
Değirmen‟de Birinci Dünya SavaĢı‟nda deprem felâketine uğramıĢ bir Anadolu kasabasının iç
gerçekleri; Gökyüzü‟nde Cumhuriyet aydını Küçük Bey‟in inançsızlık bunalımları çevresinde
ateist Sevim‟in Ġnanmak ihtiyacı; Damga, Harabelerin Çiçeği ve AteĢ Gecesi adlı romanlarda
ise baskı yönetimi ve ona karĢı çıkan gençlerin durumu anlatılır. Dudaktan Kalbe, Damga,
AkĢam GüneĢi, Bir Kadın DüĢmanı adlı romanları, kadın-erkek iliĢkilerine yönelik kiĢilerin
duygusal yanlarının ortaya çıktığı romanlarıdır: Ġnsanımızı ele alıĢındaki sezgin duyarlıkla
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ReĢat Nuri; Halide Edip‟ten de Yakup Kadri‟den de ayrı uca varır. Az çok bağımlı olduğu
için bildiği gerçekleri söylemez. Ama gerçekleri sezdirmekten de kaçınmaz. Üstelik canlı, son
derece alçakgönüllü bir anlatımın inceliklerine sırtını dayayarak. ReĢat Nuri, bu bakımdan,
aydın okurla halk okurunu romanlarına sevgiyle bağlamıĢ ender yazarlarımızdandır. Hatta bu
iĢlevin ilk yazarıdır. (Çelik,1971, s.45-4)
1950 öncesi Türk romanında medeniyet meselesine eğilen romancılarımız Ahmet
Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Abdülhak ġinasi Hisar‟dır.
Türk romanında Huzur romanı ile özel bir yere sahip olan Tanpınar; Huzur, Saatleri
Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin DıĢındakiler ve Mahur Beste romanlarının da yazarıdır ve
Huzur, “Türk entelektüelinin medeniyet buhranından doğan iç ıstırabını ele almıĢ ve bu
konuyu, Mümtaz ve Nuran‟ın hissi münasebeti çevresinde geliĢtirmiĢtir. Ahmet Hamdi
Tanpınar‟ın hemen hemen bütün romanları aynı zamanda bir medeniyet krizinin doğurduğu
ruh bunalımlarını da ima etmektedir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanın da yine ciddi
bir meseleye değinmekte, çağın ve bürokrasinin yoğun tenkidini, modern insanın modern
çağın kesafeti içinde boğulduğu anlatılmaktadır.
Sahnenin DıĢındakiler isimli romanın da bir yanıyla Ġstiklâl Harbi çevresinde, insanların
kendi içine kapanıp kalıĢlarını, Mahur Beste de ise klâsik kültürün unsurlarını bir aĢk hikâyesi
etrafında tanıtmayı yeğleyen bir romanlardır. (ġahin, 2000)
Peyami Safa, Türk romanında tahlil romanının en büyük ustalarındandır. Bilinç ve
bilinçaltı, Maddi ve manevi ıstıraplarla dolu hayatlar, ahlaki bulanımlar, Hastalıklı beden ve
ruhlar, kiĢi-toplum çatıĢmaları, yalnızlık, ruh hastalıkları ele aldığı konulardır. Onun
romanları psikolojik olduğu kadar da sosyaldir. 9. Hariciye KoğuĢu, Bir Tereddüdün Romanı,
Matmazel Noralya‟nın Koltuğu hastalıklı ruh ve bedenlerin anlatıldığı tahlil romanlarıdır. 9.
Hariciye KoğuĢu ve Bir Tereddüdün Romanı adlı eserlerinde yazar kendi baĢından geçen
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olayları anlatan yazarın romanlarındaki erkek karakterlerden bazıları romancının görüĢlerini
hatta kendisini temsil etmektedir: Biz Ġnsanlar ‟da Orhan, Yalnızız ‟da Samim, Matmazel
Noralya‟nın Koltuğu‟nda Ferit, MahĢer ‟de Nihad gibi. Ġstanbul romanlarının dıĢ mekânını
oluĢturur. Zaten onun romanlarında dıĢ mekân değil, iç mekân önemlidir. Peyami Safa‟nın
üslûbuna baktığımızda ise uzun ve karmaĢık cümleler, yerine göre kesik ve devrik cümleler,
söyleĢme ve hitaplarda kahramanının kültür seviyesine göre konuĢturma, tahkiye, tasvir ve
tahlil bölümlerinde ise konuĢur gibi yazmaya karĢı olan yazar, halk dilini aĢarak tıbbi ve soyut
kavramları kullanmayı tercih etmiĢtir.
Abdülhak ġinasi Hisar, Ġstanbul yazarıdır. Fahim Bey ve Biz; Çamlıca‟daki EniĢtemiz;
Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve ġeyhliği romanlarıdır. Tahlil ve düĢünce romanlarıdır
bunlar; içe dönük, subjektif, bilinçaltının ele alındığı, empresyonist romanlardır. Hisar‟da
dikkati çeken en önemli hususlardan birisi zaman öğesidir. GeçmiĢ zamanın peĢinde olan
yazar, geçip giden zamanı ve mekânı günümüze taĢıyarak, onları yeniden canlandırmayı
hedefler.
Memduh ġevket Esendal, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay ve Nurullah Ataç bu
dönemin diğer yazarlarıdır.
1950‟li yıllara kadar realizmin ve natüralizmin etkisinde kalarak sosyal gerçekçi
edebiyatın örneklerini veren ilk sosyalist roman yazarları ise Ģunlardır. Selahattin Enis, Sadri
Ertem, Mahmut Yesari, ReĢat Enis, Kenan Hulusi, Hasan Ali Ediz, Bekir Sıtkı Kunt,
Sabahattin Ali, Suat DerviĢ ve ReĢat Enis Aygen‟dir. Bu romancılarımızdan Sabahattin
Ali‟nin hikâye ve romanlarıyla ön plana çıkmaktadır. Romanları Kuyucaklı Yusuf ve
Ġçimizdeki ġeytan‟dır.
AĢk konusunu ele alan ve dili kullanma gücüyle ön plana çıkan yazarlarımız ise
Ģunlardır. Suat DerviĢ, Burhan Cahit, Muazzez Tahsin Berkant, Kerime Nadir, Güzide Sabri
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Aygün, Sermet Muhtar Alus‟tur. “BaĢlangıçta gerçekçi pırıltılar taĢıyan romanlarıyla Güzide
Sabri bu yolu açar. ÖlmüĢ Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi (1905), Yaban Gülü, Hicran Gecesi
(1930) gibi çok tutulmuĢ eserlerinde Osmanlı kadınının ince duyuĢlarını pek basit bir dille
dile getirmiĢtir. Güzide Sabri‟nin, olumlu yanlar da taĢıyan piyasa romancılığı „Avrupalı‟
değerlendirme kargaĢasında „yeni istidat‟ sayılan Esat Mahmut‟ta büsbütün cıvıklığa,
bayağılığa dönüĢür. Aka Gündüz, Etem Ġzzet Benice, Mebrure Sami Koray gibi adlar
dönemlerinde okuma yaygınlığına kavuĢurlar. Ancak Muazzez Tahsin Berkant, Kerime Nadir
hayranı liseli genç kızlar bugün de beyinlerini bu adlara yıkatırken öbürleri anılmaz
olmuĢlardır. Mahmut Yesari çok iyi birkaç kitabına rağmen piyasa romancıları arasında
kendini hatırlatacak eserler vermiĢtir. Bu alandan bir tek Peride Celal‟in kurtulduğunu
görüyoruz Ģimdilerde. Piyasa romanlarında yoksul kız – zengin erkek, sevip sevilmeme,
yoksul kızın zenginleyip mağrur erkeği yola getirmesiyle mutlu son yozlaĢmaya hazır küçük
burjuvaları kolayca etkileyip sardı. Yapılagelen o ünlü devrimlere de pek akıl erdirmek
istemediklerinden soyguncu romanın avutuculuğuna, ağulu uyutuculuğuna yaslandılar.” (Çelik,
1971, s.49)

Tarihi roman türünde eser veren romancılarımız Ģunlardır. Ahmet Refik Altınay,
Abdullah Ziya Kozanoğlu, Feridun Fazıl Tülbentçi, Nizamettin Nazif Tepedelenoğlu, M.
Turhan Tan‟dır.
Türk milliyetçisi olan Nihal Atsız‟da Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli
Kurt, Ruh Adam ve Dalkavuklar Gecesi adlı romanlarıyla tanınmaktadır.
Cumhuriyet romanına eleĢtirel bir bakıĢ Naci Çelik‟ten gelir, “Ġlk örneklerini
Cumhuriyet sonrasında veren bir bölük romancı, günümüz Türk romanının baĢlatıcısı sayılır.
Edebiyat sözlüklerimizde «…yetiĢtiği, yaĢama savaĢlarını yakından bilip bölüĢtüğü çevrelerin
anlatıcısı; inançlar, gelenek ve töreler, hayat görüĢleri, çatıĢan menfaatler, yerli renklerle
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beslenmiĢ tasvirler, sebep ve sonuçlar arasında geliĢen bir olayı, gelenekçi bir anlatımla ortaya» serenler diye geçen romancılarımız, yaĢadıkları Cumhuriyet sonrasındaki tedirginlikleri
yansıttılar Tek parti döneminde romandan çok, yazdıkları hikâyelerle geniĢ okur kalabalığına
seslendiler. Hikâyenin altın çağı olarak anılan dönemin okurları gazete okurlarıydı. Çok parti
demokrasisinde yazarlarımız gazeteden uzaklaĢtırılınca okurlarımız yine gazetede kaldılar.
1950 sonrasında, milli Ģeflik zamanında köylerde özel olarak yetiĢtirilen köy çocuklarımız da
Ģehirlilik diploması alınca, edebiyatımıza bir ucundan girdiler ve çokluk roman kaleme
aldılar. Yazdıklarını binlerce okul arkadaĢları değil de kendilerine Ģehirlilik diplomasını
sağlayanlar okudu. Böylece yeni bir okur çoğunluğu getirerek her bakımdan yararlı olması
gereken köylü yazarlarımız, köylülüklerini Ģehirliliğe değiĢtiklerinden, sadece, edebiyatımıza
ad kalabalığı olabildiler. ġehir aydınının ayaklarını daha uzun süre köye yaklaĢmaktan uzak
tutan turistik, ülkücü, hümanist ad kalabalığı. 1960-70 arasında yeni romancı yetiĢmedi” (1971,
s.49-50) diyerek

asıl romanın sosyal gerçekçi romanla baĢladığını ileri sürer.

1960 ve sonrasında Sosyal Gerçekçi roman teĢekkül etmiĢtir. Sosyal Gerçekçi
romancılarımız Kemal Tahir, Orhan Kemal ve YaĢar Kemal‟dir. Köy romanlarında ise Fakir
Baykurt ve Talip Apaydın yer almıĢtır.
Kemal Tahir, “devrinde moda olan gerçekçilikte aĢırılığa kaçmaktan uzak kalmıĢtır.
Eserlerinde, toplum çatıĢmalarını, bunların moral dıĢı görüntülerini, fırsat elverdiği yerlerde
bile aĢırı açıklamalar yolu ile zorlamadığı görülmektedir. O, bu yönü ile Sadri Ertem,
Sabahattin Ali gibi isimlerden daha ileri ve farklı bir gerçekçi anlayıĢtadır. Onun gerçekçi
roman anlayıĢında, gerçeği bilimden ve tarihi evrimden koparıp sanat ve güzellik adına
değiĢtirmek, yeni Ģekillere, baĢka çağ ve çevrelerden aktarılmıĢ malzeme ile bulandırmak gibi
bir davranıĢa rastlanmaz… Türk köyüne ve köylüsüne ve Osmanlı tarihine farklı bakıĢı ile
Türk romancıları arasında kendisine farklı bir yer edinen Kemal Tahir (Demir)‟in
romanlarından bazıları Ģunlardır: Sağırdere, Esir ġehrin Ġnsanları, Körduman, Rahmet Yolları
15

kesti, Yediçınar yaylası, Köyün Kamburu, Esir ġehrin Mahbusu, Kelleci Mehmet.” (ġahin,2000,
s.62)

Fakir Baykurt‟un Yılanların Öcü, Irazcının Dirliği, Amerikan Sargısı, Onuncu Köy,
Kaplumbağalar adlı romanları senelerce yoksul ve geri bırakılmıĢ köylülerin anlatıldığı,
onların ekonomik ve cinsel hayatlarının teknik anlamda karmaĢık bir yapı göstermeden, klâsik
giriĢ, geliĢme ve sonuç Ģeklinde formüle edilerek aktarıldığı romanlardır.

1.2. TÜRK ROMANININ YAPISAL UNSURLARI
Roman, kurmaca bir anlatı, doğal olarak yapay anlatıdır. Doğal anlatı ile yapay anlatı
arasındaki farkı Eco, “Gerçekten olmuĢ, anlatanın olduğuna inandığı veya gerçekten olduğuna
bizi inandırmaya (yalan söyleyerek) alıĢtığı bir olaylar dizisi anlatıldığında, bu bir doğal
anlatıdır; dolayısıyla, dün baĢıma neler geldiği hakkındaki anlatım doğal anlatıdır. Yapay
anlatıyı ise kurmaca anlatı temsil etmektedir; kurmaca anlatılar, hakikati söylüyor gibi yapar
ya da hakikati bir kurmaca söylem evreninde söylediklerini öne sürerler.” diyerek belirtmiĢtir.
(Eco, 1995, s.136)

Bir romanda “entrika, aksiyon, roman kompozisyonu, anlatıya dayalı bakıĢ

açısı tarzı, mekân, zaman ve roman kahramanları gibi roman dünyasının yapı unsurları
bulunur. (Bourneur ve Quellet, 1989, s. 27-28)
Bu genel bakıĢtan evvel romanın ses, ritim, biçim, estetik gibi unsurları vardır. Özellikle
ritim önemlidir. Biçim oluĢumu ritme bağlıdır. “Konu kaba saba tiksinç olabilir. Ama
romanda dile getirilirken sanatsal açıdan dönüĢtürülmüĢ, dengelenmiĢtir. Biçem budur iĢte.
Sanat budur. Edebiyatta gerçekten önemli olan tek Ģey budur. (Nabokov,1998, s.24)
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Romanı asıl bu öneme taĢıyan diğer unsur ise “sesteki bir edadır. Bu edanın içerdiği Ģey,
insanların eskiden beri bağlandıkları” Forster 1985, s.171) dinsel düĢüncelerdir. “…romancı
söyleyeceklerini ezgiye, Ģarkıya dönüĢtürmeye çalıĢır.” (Forster, 1985, s.170)
AktaĢ, anlatma esasına bağlı edebi eserler, bir baĢlangıç ile sonuç arasında dikkatlere
sunulan metin halkalarından teĢekkül eder. Metin halkasını meydana getiren parçalar, bir
yönleriyle o metin halkasında nakledilen vaka parçasına bağlanırlar. Edebi eserlerde baĢlangıç
ile sonuç her zaman vakanın baĢlangıcı ile sonucu olmaz. Ancak bu parçalar, daha yerinde bir
ifadeyle metin halkaları, eserde dikkatlere sunulacak vaka etrafında eserin mesajını ifade
maksadıyla bir birlik prensibine ve yalnızca eserde tespit edilebilen kaideler bütününe uygun
tarzda tanzim edilirler.” (AktaĢ,1984, s.44) diyerek romanı oluĢturan yapısal parçaların birlik
prensibine iĢaret etmektedir. Bu parçalar:
1. Kahraman (KiĢi) Kadrosu
2. Zaman,
3. Dil ve Üslup,
4.Romanda Mekân ve Tasvir,
5. Olay, Olay örgüsü,
6. Konu,
7. BakıĢ açısı ve Anlatı,
8.Plân, olarak karĢımıza çıkmaktadır.
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1.2.1Kahraman (KiĢi) Kadrosu
Romanı oluĢturan en önemli öğe insandır ve hatta insan romanın ortaya çıkıĢ nedenidir
hatta hayvanların kahraman olduğu romanlarda bile (George Orwell/ Hayvan Çiftliği,
Herman Melville/ Moby Dick, Abbas Sayar/ Yılkı Atı, Kafka/ DeğiĢim…) alegorik ve
ironik bir dille insan anlatılmaktadır. Çünkü romancı tercih ettiği gibi “kurmaca dünyada
cereyan eden olayların, beĢerî bir ortamda gerçekleĢtiğini göstermek için, istediği kiĢiyi,
istediği kimlikte devreye sokabilir. Ve o, insandan hayvana, eĢyadan kavrama kadar
birçok öğeyi fail/eyleyen konumuna çıkarabilir. Romancılar doğal olarak bu konuda genel
olarak ve baskın olarak insanı tercih etmektedir. Bir romanda kahraman dediğimiz zaman
karĢımıza tip ve karakter tanımları çıkmaktadır, yani romanın kimi anlattığı değil,
anlattığını yani insanı nasıl yarattığı ve nasıl ifade ettiği sorunu karĢımıza çıkar.” (Tekin,
2002)

Roman kiĢileri soydaĢları olan gerçek insanlardan ziyade daha kaypak, ele avuca
gelmez kimselerdir. Roman kiĢileri birden doğarlar, ölme süreleri uzatılabilir, az yerler, az
uyurlar, yorulup usanmadan baĢkalarıyla iliĢki içindedirler. En önemlisi, roman kiĢilerini
gerçek insanlardan daha yakından tanıyabiliriz. Çünkü roman kiĢilerini yaratan da anlatan
da aynı kimsedir. (Forster, 1985, s.95)
Gerçek hayatta bir insanı çözmek çok daha zor hatta imkânsızken, roman kahramanları
gerçek yaĢamdaki insanlardan daha kolay anlaĢılır kimselerdir yani romancı daha baĢa
çıkılabilir bir insan soyu yaratır. Roman kiĢileri aslında baĢkaldırma duygusuyla dolu
olsalar da gel deyince uysalca gelirler, çünkü birçok açıdan gerçek insanlara benzerler.
Yazarın elinden kurtulup, denetim dıĢına çıkan kiĢiler kendi baĢlarına buyruk olmaya
çalıĢır bu yüzden de sürekli romanın temel amacına ters düĢen davranıĢlarda
bulunabilirler. Romancının yarattığı dünyanın içerisinde ki insanlar çoğunlukla o dünya
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ile uyum içerisinde bulunmazlar. Roman içerisinde ki kiĢilere tam bir özgürlük verilecek
olursa, tekmeyi basıp romanı parça parça ederler, çok sıkı denetim altında tutulacak
olurlarsa da ölüp giderek yani cansızlaĢarak öç alır gibi, kitabı içten içe çürüterek yok
edebilirler. (Forster, 1985)
Roman kiĢilerini tip ve karakter olarak tanımlamak gerekirse, Forster tipi yalınkat kiĢi,
karakteri ise yuvarlak kiĢi olarak belirtir. Bu tanıma göre roman kiĢilerini yalıtkan kiĢiler
ve yuvarlak kiĢiler diye ikiye ayırabiliriz. Yalınkat kiĢilere 17.yy. da Humour adı verilirdi.
Bunlara kimi zaman tip, kimi zaman karikatür de denilmektedir. Yalınkat roman kiĢisi
katıksız biçimiyle tek bir nitelik ya da düĢünceden oluĢmaktadır fakat yapısına birden çok
nitelik girdiği zaman kenarlarından kıvrılarak yuvarlaklaĢmaya baĢlar. Gerçek yalınkat
kiĢilerin her biri tek bir cümleyle de dile getirilebilir. Hiçbir zaman yazarın denetiminden
çıkmayan yalınkat kiĢilerin bir büyük yararı, romanda ne zaman ortaya çıkarlarsa çıksınlar
kolayca tanımlanabilmeleridir. Yani bir defa okuyucuya tanıtıldılar mı, bir daha
tanıtılmaları gerekmez.
Yalınkat roman kiĢilerinin ikinci yararı, okuyucunun bunları sonradan kolayca
anımsayabilmeleridir. Olayların etkisiyle değiĢmeyen yalıtkan kiĢiler, okuyucunun aklında
değiĢmez bir biçimde yer ederler. Ġçinde yer aldıkları romanlar unutulsa bile onlar
yaĢamaya devam ederler. Gerçek yaĢam öyküleri için bu biçimde tanımlanan roman
yöntemi kötü bir yöntemdir. Çünkü hiçbir insan basit değildir. Ve yalınkat kiĢiler arasında
en iyileri güldürücü olanlarıdır. (Forster, s.108-113)
Her gördüğümüzde bize değiĢik tatlar verebilen yuvarlak kiĢiler ise konuĢmalarında
tastamam kaynaĢabilip, görünürde herhangi bir çaba harcamadan birbirlerinin içlerini
ortaya dökebilirler. Bunlar hiçbir zaman önceden tasarlanmıĢ bir rolü oynamayan
kiĢilerdir. Yuvarlak kiĢiler olay örgüsünün dayattığı bütün zorlukları sırtlayabilecek
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güçtedirler. Bir roman kiĢisinin çok yönlü olup olmadığını anlamak için inandırıcı bir
biçimde bizi ĢaĢırtıyor mu, ĢaĢırtmıyor mu ona bakarız. Eğer hiç ĢaĢırtmıyorsa yalınkattır.
ġaĢırtabiliyor da inandırıcı olamıyorsa yuvarlaklık taĢıyan yalınkat kiĢidir. (Forster,1985,
s.116-119)

Kahramanların kiĢilikleri sadece anlatıcı kiĢi aracılığıyla değil, roman kahramanının
kendi kendisini tanıtmasıyla, roman kahramanının romandaki diğer kahramanlar
tarafından tanıtılmasıyla ya da bu üç özelliğin bir arada kullanılmasıyla da okuyucuya
sunulabilir. Bir baĢka teknik de mektup ya da anı yöntemiyle de kahramanın
tanıtılmasıdır. Bu teknikler de o kahramanı farklı bakıĢ açılarından tanımamıza ve o
kahramanın farklı yönlerini görmemize olanak sağlar. Bu tekniği mekân tasvirinde de
kullanan yazar ayrıca, “kahramanların insan vasıflarını taĢıdıkları ortaya çıksın diye yazar
birtakım engellerden faydalanır, kiĢi bu engellerle mücadele edip onlara göğüs gerdiği
sürece kendini tanıtır. Kimi romanlarda „engeller, güçlükler‟ kahramana baĢarı
kazandırmaz ona bunların insanın iradesi dıĢında olduğu mesajını verir.” (Bourneur ve
Quellet,1989, s.143-144)

Bir sistemle karĢımıza çıkan romanda yer alan kiĢilerin hepsinin romanda bir görevi
olur ve bu kiĢiler romandaki konumlarına göre baĢkiĢi veya dekoratif olarak karĢımıza
çıkmaktadır. BaĢkiĢi, eserdeki değiĢme sürecini yaĢayan, ilgi merkezi olan ve yapıyı
oluĢturan bütün unsurların merkezi olan kiĢidir. (Freidman,1988, s.144) Romanın baĢkiĢisi, bir
kahraman olmak zorunda değildir yani beğenmediğimiz yanlarıyla daha fazla dikkati
çeken ve hiç sempatik bulmadığımız biri de olabilmektedir. O hayallerin kaygan
zemininden gerçeğin katı zeminine düĢen ve orada hem kendi gerçeğini hem de içinde
yaĢadığı toplumun sosyal gerçeklerini bu gerçeklerle barıĢsın veya barıĢmasın bulan
kiĢidir. (Shroder,1988, s.25)
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1.2.2. Zaman
Yazar bir olgunun, durumun, olayın gerçek zaman süresini dolaysızca yansıtmak
zorunda değildir, o sanatsal zaman denilen yoğunlaĢtırılmıĢ ya da yayılmıĢ bir zaman dilimi
kullanmaktadır. (Pospelov,1995, s.94) Ve roman, modern bir ifade Ģekli olduğuna göre, onun
zaman bilincimizin çeĢitli Ģekillerini ifade etmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda
roman, içinde yaĢanılan Ģartların çoğunun etkilendiği insan tecrübesini sürekli bir Ģekilde
ortaya serdiğine göre, insanın zaman bilincini ayrıntılı bir Ģekilde ve bu tecrübenin bir parçası
olarak vermesi de tabiidir. Bir romanda zaman kavramını araĢtırmak, romancının metafizik
kavramlarını, psikoloji anlayıĢını ve ustalığını araĢtırmak demektir. Bu aynı zamanda
romancıyı, onun içinde yaĢadığı tecrübe dünyasını, yarattığı roman dünyasını, aynı devirde
yaĢayan okuyucuları, o günden bugüne kadar romana yazarın düĢünce ve hesaplarının dıĢında
kalan bir zaman mesafesinden yaklaĢan okuyucuları içine alan bir iliĢkiler ağını incelemek
demektir. (Stevick,1988, s.231)
Romanın yapısı, kompozisyonu irdelenirken zaman öğesi terimsel anlamıyla bu
bağlamda düĢünülür. Anlatılanlar nasıl bir zaman dilimi içinde geçmiĢtir? Süresi nedir?
Bunlar ve bunlara benzer sorular zamanı romanın bir boyutu olarak algılamaya götürür bizi.
(Özdemir,1994, s.263)

Özellikle romandaki tarihsel ve nesnel zaman öğesi romanın içeriğini

anlamada, kiĢilerini yönlendiren etkenleri tanıma da romandaki süre (olayın baĢlama ve bitim)
zamandan daha önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkar. (Özdemir, 1994, s.264)
Romanlarda temel olarak Ģimdiki zaman, gelecek zaman, geniĢ zaman kullanılır.
Ancak bunlar daha karmaĢık bir Ģekilde de kullanılabilir. OlmuĢ veya gelecekteki bir vakayı,
bu üç zamanla aktarabilir yazar. Gelecekteki bir zaman için Ģimdiki zaman ve gelecek zaman
kullanımı; geçmiĢ bir vakayı anlatmak için Ģimdiki zaman; geçmiĢ zaman Ģimdiki zamanla
anlatıldığına göre, gelecekteki bir vaka için de Ģimdiki zaman kullanımı imkânı vardır. Bu
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kullanım sadece zaman dilimlerinin kullanımında değil, ölçüye bağlı zamanın süresinde de
olmuĢtur. Son dönemde yayınlanan romanlarda sürenin uzun zamanlı olmasından ziyade bir
anlık süreler üzerine dikkat yoğunlaĢtırılmıĢ, zaman binlerce parçaya bölünmüĢ ayna veya
mikroskobik parçacık olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Eserlerde, zaman ve mekân açısından zıtlık
ifade eden “burası-Ģimdi ve gelecek zaman-baĢka yer” Ģeklinde ikili sistemler üzerine
kurularak Ģimdiki zamanın günlük hayatın dar çerçevesi içinde olan yapısı, gelecek zamanın
günlük hayatı sınırlayan zaman dairesinden çıkma imkânı kullanılmasıyla kırılmıĢtır.
(Bourneur ve Quellet, s.123-127)

Bazı romancılar romanda zaman öğesini değerlendirimlerle dile getirirler.

Daha

doğrusu romancılar, Ģimdiki zamanla, geçmiĢ zamanı kötülerler ya da geçmiĢ zamanı iyi
olarak değerlendirip yüceltirken Ģimdiki zamanı kötülerler. (Özdemir, 1994, s.264) Aslında bu
değerlendirme, Ģimdi-geçmiĢ zamana ideolojik bakıĢ açısıyla iyi-kötü değerlendirmesini
yaparak zamanı ahlâk kategorileri içinde algılamanın bir sonucudur ve zaman sorunu
karĢısındaki tavır için bilimsel olmayan bir durumdur.
Bir de birinci tekil Ģahıs içinde yaĢadığı zaman vardır ki bu zaman anlayıĢı, birinci
tekil Ģahıs anlatıcının kullandığı romanlara aittir. Anlatıcının, daha önce olup bitmiĢ olayları
kaydederken, içinde yaĢadığı zamanla olan iliĢkisi kastedilmektedir yani hem olayların
olduğu zamanda hem de olayların hikâyeci tarafından anlatıldığı zamanda bulunmak. Bu
durum üçüncü bir zamanı da ortaya çıkarır, okuyucunun eseri okuduğu zaman. Birdenbire
roman üç boyutlu bir örgüye kavuĢacaktır. (Stevick,1988, s.235-236
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1.2.3. Dil ve Üslup
Edebiyatın malzemesi dildir ve her edebi üründe dilin özellikleri o eserin üslubunu
oluĢturur. Ancak üslubu dilden ayrı düĢünmemek, “bir metnin dilbilimin ortaya koyduğu
metot ve prensiplerden hareketle incelenmesi” (AktaĢ,1986, s.11) anlamına gelmez. “Dil
incelemesinde üzerinde durulacak en küçük birim kelime ‟dir. Bir romanda karĢılaĢtığımız
kelimelerin düzeyi, üslup düzeyini belirler.” (Aytaç, 1990, s.26)
Üslup, “dilin mecazi gücünü, renk ve eylem zenginliğini, kısacası dilin anlatım
dağarcığını kiĢisel becerileriyle söze veya yazıya dökmek, dile hayatiyet kazandırmak
demektir.”(Tekin,2002, s.168) Eserin dilinin döneme, kahramanların sosyal ve toplumsal
düzeylerine göre seçilip seçilmediği, akıcı bir üslubun tercih edilip edilmediği, terminolojik
dile baĢvurulup baĢvurulmadığı, yabancı kelimelerin ve halka ait dilin bulunup bulunmadığı
ve söz sanatlarından(retorik figürler) hangilerinin kullanıldığı gibi birçok ayrıntıyı içinde
barındırır.
Üslup konusu, 19.yy. da yüksek (high), orta (middle) ve basit (low) olarak üç türde
tasnif edilmiĢtir. Bir baĢka tasnifse gazete üslubu, bilimsel üslup ve edebi üslup ‟tur. Gazete
ve bilimsel üslupta, anlaĢılmak esas olduğu için, üslup açıktır. Edebi üslupta ise, mesajı
dolaylı vermek amaç olduğu için, üslup imajlı ve simgesel bir yapıyla ortaya çıkar ve metnin
özelliğine göre hareketlilik renk kazanır. Romanda üslup, çokluk içinde birlik anlamına gelir
ve bu yüzden hareketin olduğu bölümlerde sade, müĢahhas ve canlı; tasvire alt bölümlerde
imajlı, tahlile ait yerlerde mücerret bir hâl arz edebilir ve biz bu durum, üslupla bir bütün
olarak karĢımıza çıkar. (Tekin,2002, s.169-173) Üslup incelemesinde bir metinde “devre ve edebi
türe ait olan ifade biçimleriyle ferdi olanların iç içe girdiğini gözden uzak tutmamak gerekir.
Bunlardan devre ve edebi türe ait olanlara Roland Barthes „yazı‟(ecriture), diğerine de
„üslup‟(style) adını vermektedir. Öyleyse üslup, içeriğin formudur. Yazı, dıĢ dünyayı temsil
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etme Ģeklidir, hâlbuki üslup yazıda bir kavramı açıklar. Üslup ferdidir, kaynağını yazarın
mizacından ve tecrübesinden alır.
Bütün bunlar, temelde iki türlü üslup incelemesinin olabileceğini düĢündürmektedir:
Birincisi dil malzemesinin metinde kullanılıĢı ve tanzim tarzını esas alır. Ġfade esastır ve buna
Tasviri Üslup Ġncelemesi adı verilir. Ġkincisi ferdiyetle ifade arasındaki iliĢkileri incelemeyi
hedef alır. Metinde karĢımıza çıkan ifade Ģekil ve kalıplarının ferdi planda, yani yazan ve
konuĢan insan seviyesinde sebepleri üzerinde durmak ister. Bu bakımdan da edebi tenkide
yakındır. Ġste bu ikincisine de Tekevvüni (oluĢuma ait) Üslup Ġncelemesi adı verilmektedir.”
(ġerif AktaĢ,1986, s.58-60)

1.2.4. Mekân ve Tasvir
Romanda anlatılan olay ya da olaylar belli bir yerde geçer ve mekân romanın diğer
unsurlarıyla hatta olayla bağlantılı olarak anlatıların, kırsal ya da kentsel kesimlerde
geçmesine göre havası, anlamı değiĢik özellikler gösterir. Özdemir, roman kiĢilerinin fiziksel
çevre içinde ele alınmasının, çevre ile insan öğesi arasında bütünlük kurulması olarak
değerlendirir ve bunun romanın gerçekliğini arttıracağını belirtir. (Özdemir, 1994, s.263)
Gerçekliği arttırmakla kalmayan mekân tasviri okuyucunun, eserdeki kahramanların
özelliklerini anlamasına da yardımcı olur. Kahramanın mekânla bütünlüğü veya karĢıtlığı,
kahramanın fiziksel psikolojik özelliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Mai ve Siyah
romanında Ahmet Cemil‟in TepebaĢı Bahçesinde gördüğü mekânla, bir gemiyle Ġstanbul‟dan
ayrılıĢında gördüğü mekân arasındaki fark, okuyucunun sadece mekânı öğrenmesini değil
kahramanın ruh hâlini de çözümlemesini de sağlamaktadır. Eylül romanında da mekân aktif
bir iĢlevdedir ve mekân kahraman bütünlüğü ile mekân, kahramanın iç dünyasının yansıması
olarak karĢımıza çıkar. Olayların yaĢandığı toplumu anlamamızı romandaki olayların geçtiği
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çevre sağlamaktadır, toplumdan kiĢiye veya kiĢiden topluma uzanan çizgide kahramanın
karakterini etkileyen toplum yapısının toplumun karakterini etkileyen kahramanın bütünlüğü
eserin etkisini arttıran unsurlardan bir diğeridir. (Tekin,2002, s.129)
Anlatıda vak‟anın somutlaĢma iĢlevini de mekân görür. Roman kahramanlarının çizim
ve tanıtımını mekân sağlar ve mekânla olayların anlaĢılması da kolaylaĢmaktadır. (Tekin,2002,
s.141-150)

Klasik dönem romanlarında mekâna bakıĢ açılarına değindiğimizde, yazar-anlatıcı,

kahraman-anlatıcı daha sonraki romanlarda mekânın anlatımı anlatıyı ve anlatımı destekleme
yönünde kullanılmıĢtır. Mekân kiĢinin psikolojisi ve kültürüne göre değiĢerek anlatıcıya gerek
kalmadan bazı bilgileri vermiĢ olur. (Tekin,2002, s.151-154)
18. yüzyılın romantik eğilimleriyle farklı bir boyut kazanan mekân anlayıĢı idealizedir
ve içinde yaĢanılan çevreden çok, tasarlanmıĢ bir çevre olarak çizilir. Yani duygu ve
heyecanların yansıtılması için bir araç konumundadır. Modern roman, 19.yy. da geliĢen
bilimsel anlayıĢın da desteğiyle çevreye farklı bir gözle bakar ve fizikî çevre önem
kazanmıĢtır, çünkü fizikî çevreyi yansıtırken amaç bireysel ve toplumsal serüveni, çevreye
bağlı olarak ve çevrenin etkisiyle değiĢen bireyi anlatmaktır. Ġnsan fizikî çevreyle
tanımlanmakta ve bireyi anlatmak esas olduğu için çevre bireyi anlatan bir araç olarak
görülüyordu.
Natüralistler gerçeği, olduğundan baĢka türlü göstermek için mekân unsurunu
kullanmıĢlardır. Ġnsan-çevre iliĢkisinde, çevre unsuru ön plâna çıkmıĢ, roman kahramanları,
bu çevrenin etkisi altında kalmıĢlardır. Kahramanın toplumsal kaderini tahlil etmek ve izah
etmek tasvirin amacıdır. Bu tasvir belgesel bir anlayıĢ taĢır ve kaderin etkisini kaldırarak
kiĢiyi, çevrenin ürünü kılmaktadır. Bunun nedeni ise 19.yy. ın anlayıĢı olan bilimsel anlayıĢtır
yani pozitivist felsefenin yönlendirdiği objektif bakıĢla elde edilen somut verilerin edebiyat
alanında elde edilmesi isteğidir. Bu iki akım karĢılaĢtırıldığında realizmde doğal çevreye
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öykünerek yeniden inĢa edilen ve kahramanın tanıtılması için kullanılan çevre, natüralizmde
yapay ve mekanik bir boyut kazandığı görülmektedir. (Tekin,2002, s.131-139)
Mekân, çağdaĢ mekânda insanı ezen mekân anlayıĢından sıyrılarak hâkim bir unsur
hâline gelmiĢ, kahramanın kinini, isyanını, can sıkıntısını, psikolojik etkinin ötesinde felsefî
bir anlam kazanmıĢtır. Örneğin; labirent teması, dünyada kendi yerlerini tam olarak
bulamamıĢ insanlardaki sıkıntıyı ifade etme yöntemi olarak iĢlev görmüĢtür. BaĢka yer
kavramı ile ekstraordiner olanı açıklama yöntemi, uzak yerlere olan özlemden, genel olarak
bir çeĢit olarak kaçıĢ olarak nitelendirilen zengin bir edebiyat doğmuĢtur. (Bourneur ve
Quellet,1989, s:115-116)

Yine romanda mekânın sanatsal olarak ele alınması birçok sanat

dalından daha baĢarılı sonuçların doğmasını sağlar. “Nesnelerin dil yoluyla anlatılmasını
kullanarak, yazar, bir imgeden ötekine sonsuz bir çabuklukla geçebilir ve okuyucuyu çeĢit
çeĢit olay ve eylem yerlerine kolayca götürebilir. Edebiyat eserlerinin mekânsal tasarımları,
çoğu kez, genelleyici anlamlar da taĢırlar. Dante‟nin Ġlahi Komedya‟sındaki cennetin
yükseklikleri ve cehennemin derinlikleri, yani yukarı ve aĢağı veya Gogol‟un Ölü
Canlar‟ında, yönünü belirlemiĢ kararlı gidiĢi çağrıĢtıran bir mekân olarak yol motifi,
Çehov‟un Mujikler öyküsünde, köy kulübelerinin daracık küçüklüğüyle, doğanın sonsuz
geniĢliği arasındaki keskin karĢıtlık hep genelleyicilik açısından da anlamlıdırlar. Böylece dil,
sözün sanatını yapanlara, yalnızca zamansal tasarımların değil, mekânsal tasarımların da
yolunu açmaktadır, ancak edebiyat elbette ki zamansal olana gene de öncelik tanıyor.”
(Pospelov,1995, s.95-96)

Mekân ve tasvirin iĢlevini sıraladığımızda; romanda olayın geçtiği yerlerin
bulunabilmesi ve okuyucudaki hayâl gücünün güçlendirilmesi için coğrafi bilgiler verme,
eserin var oluĢ nedenine zemin hazırlama, olayın geçtiği yer hakkında okuyucuyu
bilgilendirme, romanın diğer unsurlarına etki ederek onlara güç katma, kahramanın psikolojik
durumunu yansıtma, romana sembolik anlamlar yükleyebilme, romanın ritimli olmasını
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sağlama, olaylarda araya tasvirin girmesiyle okuyucuda ilgi, heyecan ve sabırsızlığı arttırma,
romana müzikal anlamda ahenk kazandırma, kahramanların olaylardaki yerlerini almada
zemin hazırlama, romana felsefi/ütopik anlamlar yükleme, insan, yazar veya kahramanın dıĢ
dünya ile olan iliĢkilerdeki önemini ifade etme görevlerini yerine getirdiği görülür.
Betimleme (Tasvir) ise öykünün ritmini veren; yazardan okuyucuya, dolayısıyla
hikâyenin içinde, bir konuda bilgisi olan bir kiĢiden, bilgisi olmayan bir kiĢiye haber
gönderme iĢlevini üstlenen; herhangi bir kahramanın sahneye çıkmasını, onun herhangi bir
durum içinde yer alabilmesini ve ona belirli bir hareket verebilmesini ve hikâyenin kendi
bütünlüğü içerisinde iĢlemesini sağlayan ve yönlendiren bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır.
(Bourneur ve Quellet,1989, s.108-11)

1.2.5. Olay Örgüsü
Her romanın anlattığı bir Ģey vardır ve roman anlatıcı ile anlatılana dayalıdır. Anlatıcı
araç konumundadır ve bir hikâye anlatmak için vardır der Mehmet Tekin ve vakayı ya da
olayı Ģöyle ifade eder: “Vaka sözlük anlamı itibariyle „olup geçen Ģey‟ demektir. Romancı,
kaleme alacağı romanın „epik‟ yapısını bu „olup geçen Ģeyle (hatta olması mümkün Ģeyle)
kurar. Bu durumda vaka, roman denilen edebi türün vazgeçilmez öğesi olmaktadır. Aslında
vaka, romana değil, hayata ait bir parçadır ve hayatta rastladığımız, yaĢadığımız,
yaĢayabileceğimiz bir Ģeydir: Romancı sanatın (dar anlamda dilin) sağladığı imkânlarla onu
ehlileĢtirir ve amacı doğrultusunda onu, yeniden biçimlendirir.” (Tekin, Roman Sanatı, 2002, s.61)
Olaylar dizisi neleri kapsar? “Olaylar dizisi (action-fortune) bir romanda baĢkiĢinin
ahlâk durumu, sosyal durumu, Ģöhreti, maddi varlığı, sevdikleri, sağlığı ve geçimi üzerinde
durur. Olaylar dizisi, baĢkiĢinin mutluluğu veya mutsuzluğu, plânlarının baĢarı veya
baĢarısızlığı ile çözüme kavuĢur.” (Norman ve Stevick, 1988. s.145) Olay örgüsünü,” Olayların
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sebep-sonuç iliĢkisine göre anlatılmasıdır.” diye açıklayan Forster, bir örnekle açıklamasını
somutlaĢtırmaktadır:” „Kral öldü, arkasından kraliçe öldü‟ dersek, bu hikâye olur. „Kral öldü,
sonra üzüntüsünden kraliçe de öldü‟ dersek, olay örgüsü olur. Zaman dilimi bozulmuĢ
değildir; ancak sebep-sonuç iliĢkisinin iyice gölgesinde kalınmıĢtır.” (E.M.,.1985, s.128) Yani
olay öyküsü, „Niçin ölmüĢ?‟ sorusunu sorduğumuz yerde baĢlar; ne olduğu değil, neden
olduğu sorusu bizi öykü ile olay örgüsü arasındaki farka ulaĢtırır. Bu noktada devreye zekâ ve
bellek girer, bu iki unsur olay örgüsünün temel taĢlarıdır ve bize salt merak öğesinin
sağlayamadığı Ģeyi verirler.
Forster olay örgüsünün özelliklerini Ģöyle verir:
1. Olay örgüsü yalın ve özlü olmalı,
2. KarmaĢık olduğu durumlarda bile, tüm parçaları, canlı bir varlığın parçaları gibi
birbirine bağlanmalı, içinde ölü hiçbir Ģey kalmamalı,
3.Ġçinde gizem olsa dahi okuyucuyu yanıltmaktan kesinlikle kaçınmalıdır. (Forster,1985,
s.1130-131)

1.2.6. Konu
Romanın fertten topluma geçiĢi insan ve medeniyet iliĢkisine bağlıdır. Roman
konusunu fertten veya sosyal ortamdan seçer. Ferdin öne çıktığı romanda sorun olması
muhtemeldir. “OturmuĢ ve sağlıklı, sağlam temellerle dayalı bir medeniyet kurmuĢ, dünya
görüĢü kesin çizgilerle belirmiĢ toplumlarda romancı fert sorunlarına eğilmez. Mesela
Stendhal doğrudan doğruya Fransız toplumuna eğilmiĢ, fert üzerinde durmamıĢtır”
(Yılmaz,1976, s.13)
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Bu özelliklere sahip olmayan bir toplumun romancısı ise bütün dikkatini ferde çevirir.
Çünkü fertler toplumda yerlerini alamamıĢtır. (Yılmaz, 1976, s.14)
Bizde ise romanın geliĢim serüveniyle paralel ilk konular; “doğu batı sorunu baĢlıca
sorunlardır. (Yılmaz,1976, s.27) Bu süreç yüzyıl aĢılamamıĢtır. Bu mesele bir medeniyet sorunu
olmakla beraber, ferdi dram Ģeklinde romanımızda yerini almıĢtır. Ruhsal arazlar Ģeklinde
ancak, düalizm, buhran biçiminde görülmüĢtür. Ancak bazı yorumlar roman türünün
baĢarısının ferdi derinlikle eĢ değer olduğunu söyler. “Bir roman insan tabiatının gerçeklerini
aksettirebildiği ölçüde değer taĢır.” (Sevim Kantarcıoğlu,2004, s.27)
Ancak bu ikilem içinde sağlıklı çıkıĢ yolu, sosyal ortamda ferdin konumunun dengeli
ele alınması Ģeklinde anlamlı kılınabilir. Roman konusunu insan ve hayattan süzen, yer yer
insan yer yer sosyal hayat ağırlığı kazanan bir nevidir. ĠĢlevi Ģüphelidir. Yaratma dürtüsünün
tatmini ile oluĢan yeni bir yaratıyı keĢfi birleĢir. Okur romanda boy aynasının karĢısındadır.
Doğu felsefesi aynayı bir yalan olgu olarak alır. Zaten romanın kurmacalığı da onun her
Ģeyden önce yalan olduğunu imler. Hayatta aslında kocaman bir yalandır. Ama inanılan bir
yalandır. Roman malzemesini bu yalan içinden bazen fert bazen kitle olarak alır. Fertte
olduğu gibi toplumda da araz vardır. Bu araz değiĢik oranlarda romana konuk olur. Bu
dengeli yorum zannederim romanda fert ve sosyal oran ve ihtilafı ortadan kaldıracaktır. Ne
tam sağlıklı bir insandan ne de tam sağlıklı bir toplumdan bahsedilmeyecek dünyada roman
her iki alanı aynı oranda iĢleme durumundadır.
„Büyük‟ diye anılan bütün romancıların eserlerinde, insana ve topluma dönük bir taraf
vardır. Bu nitelik, romanın bizatihi kendi yapısından gelmektedir. Çünkü roman, diğer türlere
kıyasla, bireyi ve toplumu yansıtmada daha güçlü, daha yetenekli bir daldır.” (Tekin,2002, s.174)
Roman sosyal ve ferdi iĢlemenin yanında her iki yönlü bir iĢlevi de üstlenir. “Herhangi bir
edebi ifade Ģeklinden çok, roman sosyal davranıĢlara ve bir parçası olduğu genel kültüre Ģekil
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verebilir. Roman okumanın sebeplerinden biri de budur. Bu belirleme romanı ideolojik bir
güç aracı olarak değerlendirmeye yol açabilir.” (Stevick, 1988, s.3)
Romanda insan ve sosyallik aslında çok dikkatli iĢlenmeli denge tesis edilmelidir. Her
ne kadar “modern çağın göklerinde dönen gezegenler bir bireyin ruhunda her zaman özgül bir
takımyıldızı gibi yansır. Bir kahramanın durumu, varlığının anlamı bu takımyıldızıyla
tanımlanır.” (Kundera,2002, s.66) En tutarlı tanımlamaları romanın tanrıya öykünme sonucu,
alternatif bir dünya ve insan yaratısı, kader çizgisinin yaratısı Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Bu
ayrıĢ kaçıĢ fikrini, mutluluk arayıĢını da karĢılayan bir uğraĢtır. Onun için “roman
tanımlarının çoğu taktikli bir Ģekilde yazılmıĢtır.” (Stevick, 1988, s.11) Böyle bir arayıĢ tanrıyla
yarıĢ ve meydan okuma, baĢkaldırı olduğunda varacağı nokta kısa sürede insanın özgürlüğü
gibi algılanır. Stevick‟e tam olarak katılmak zor. Bütün sanatta olduğu gibi romanda da
öncelik estetik, edebi hazda olmalıdır. DüĢünce ancak hücrelere sırıtmayacak Ģekilde
yedirince güzel olur. Doğu‟nun özelde Ġslam düĢüncesinin, baĢkaldırısı söz konusu olmayıp,
öykünmesi mümkündür. Bu insanın özgürlüğünün ve mükemmele varmasının uzun vadede
temini ve tesisi demek olacaktır. Roman da böyle algılanmalıdır. Doğunun detaydan uzak
duruĢu çeliĢkilidir. Konu Tanrı “Sinek Kanadı” nı örnek vermekten imtina etmeyecek kadar
detayı dillendirir. Bu kapı bizde romanın açılımını sağlamalıydı. Kurmaca olması onu
hayattan aldığını sanatla birleĢtiren bir yapıyla geri vermesi, sadece bireyi, aileyi, toplumu,
çağı, hayatı, insanın ne olduğunu keĢfetme uğraĢısını anlatması değil, onu reforme etmesi
anlamına da gelmektedir ki malzemesi hayata veya hayatın dıĢındaki her türlü olguya yönelik
de olsa anlattığı aslında kendi gerçeği, kendi gerçekliği, kendi hayatıdır.
Roman mutlaka bir Ģeyler anlatır, ama romancıdan öğretisel bir sav beklemek, sorunu
çözümüyle beklemek, toplum veya topluma karĢı olma Ģartı beklemek (Özdemir,1994, s.262)
bunlarla beslenerek sanat değerini arttıran- romanın anlatacağını sınırlamak, estetizmine ve
dokusuna zarar vermek anlamına gelecektir. Hayatı „açıklama‟ kavramının, sanat eserlerine
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tam denk düĢmediğini, daha çok bilime uygun olduğunu belirten Pospelov, yazarların
düĢüncelerini pek az veya seyrek dile getirdiklerini, karakter yorumlarını, hemen her zaman
gösterim ‟in içinde dile getirdiklerini ((Gennadiy,1995, Ġstanbul, s.113) söylemektedir. “Bir roman
için, Konusu Ģudur, dediğimizde, o roman için daha hiçbir Ģey demediğimiz ortadadır.
Tolstoy‟un SavaĢ ve BarıĢ romanı için, “Roman Rusya‟da geçiyor.” diyen okurun durumudur
bu. Doğrusu, romanda konuyu (sujeyi) köĢeli biçimde tanımlamak kolay değil. Belki
hammaddesidir romanın: kiĢilerin, durumların ve olayların cansız ve yabanıl durumu; izlek
kavramının öncülü. Yazınsal yaĢantıların anlatı içindeki dağılımı ve düzenleniĢi konuya
yaklaĢtırır. Böylece bir alt-doku oluĢur. Sonra roman kiĢileri ve onların ardından durumlar
organik biçimde örülmeye baĢlar. Kurmaca anlatı, iç eylem unsurlarını harekete geçirerek,
kendini oluĢturmaktadır aslında. Konunun belirlenmesi, romanın dıĢsal alanı özümleme
sürecini baĢlatır. Yazımsal bilgi bu özümleme süreci içinde yaratım sürecine akmaya baĢlar.”
(GümüĢ, 1991, s.165)
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II. BÖLÜM
2.1. KIBRIS TÜRK EDEBĠYATININ TARĠHÇESĠ
Kıbrıs Türk Edebiyatını üç dönemde ele almak mümkündür. ġöyle ki:
1.Osmanlı Dönemi Edebiyatı (1571-1878)
2.Ġngiliz Sömürge Dönemi Edebiyatı (1878-1960)
3.1960 Sonrası Kıbrıs Türk Edebiyatı

2.1.1. OSMANLI DÖNEMĠ EDEBĠYATI (1571-1878)
1571 yılında Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinden sonra adaya yerleĢen Türk Halkı,
dili ve kültürünü de adaya taĢımıĢtır. Kıbrıslı Türklerin zengin Halk Edebiyatı içerisindeki
atasözleri, masallar, maniler, destanlar ve efsaneler, Anadolu Halk Edebiyatı ile büyük ölçüde
benzeĢmektedir.
Kıbrıs‟taki Osmanlı döneminde, Kıbrıs'ta zengin bir edebiyat yaĢamı olduğu biliniyor.
Bu dönemin bilinen en ünlü halk ozanı ÂĢık Kenzi (1795 – 1839), en çok bilinen yapıtı
“Kıbrıs Destanı” kadar, gezip gördüğü Balkan ülkeleri ve katıldığı savaĢlar hakkında yazdığı
destanları ile ünlüdür.
Kıbrıslı Ģair Müftü Hasan Hilmi (1782-1847)'de 1829'da Sultan II. Mahmut tarafından
„reîs-i Ģâirân‟ (ġairler Sultanı) unvanıyla onurlandırılmıĢtır.
Müftü Hasan Hilmi Efendi, genel anlamda Divan Edebiyatı içindeki önemli Ģairlerden biri
sayılabilir.
Üç yüz yılı aĢkın Osmanlı Dönemi'nde Divan Ģiiri geleneği güçlü olmuĢtur. Ölüm
tarihleri itibarıyla bu dönemin baĢlıca Ģairleri Ģöyledir: Misâli (1607), Zekâi (1648) Siyâhi
(1710) Na'îb (1717), Arif Efendi (1725), Handî ya da Hızır Dede (1727) Musîb (Musîb
Mehmet Efendi 1754), Müfti Hasan Hilmi Efendi (1847) Hacı Hasan Tahsin Bey (1861),
Yusuf Ziya (1869).
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Ek olarak XIX. yy. Divan Ģairleri arasında Ģunlar var: Handî (Eski Zağra'lı), ġem'î, Sezayi,
Hakkı, Latif, Nâdiri, Salim, Ġffet, Kerîmî, Tekî, Müfti Râci Efendi.
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Edebiyatı için vurgulanması gereken önemli bir husus,
XIX. yüzyılda Ziya PaĢa'nın yönetici olarak ve yine Namık Kemal'in sürgün olarak adada
bulunmalarıdır. Bilindiği gibi Namık Kemal en ünlü eserlerini 3 yıl süre ile kaldığı Kıbrıs‟ta
yazmıĢtır. (Nesim, Öznur,2014, s.7)

2.1.2. ĠNGĠLĠZ SÖMÜRGE DÖNEMĠ EDEBĠYATI (1878-1960)
Kıbrıs'ta ilk basımevi, adanın Ġngiliz yönetimine girmesinin hemen ardından,
Larnaka'da Henry S. King and Co. tarafından kurulmuĢtur. Ġngilizce ve Rumca olarak iki
dilde yazılar içeren “Cyprus / Kypros” adlı haftalık gazete burada basılan ilk yayın organıdır.
Kıbrıs'ta Türkler tarafından Türkçe basılan ilk gazete ise 11 Temmuz 1889 ve 14 Kasım 1889
tarihleri arasında 16 sayı yayınlandığı bilinen ancak, günümüze kadar hiçbir nüshası korunup
ulaĢmamıĢ olan Saded gazetesidir. Saded' ten iki yıl sonra, ikinci Türkçe gazete olan “Zaman”
(25 Aralık 1891) da haftalık olarak yayınlanmaya baĢlar.
Osmanlı Yönetimi'nin sona ermesinden sonra 1939' lu yıllara kadar süren dönem,
Kıbrıs Türk Edebiyatı' nın Batı Edebiyatı'nın etkisiyle yeni edebi türlerle karĢılaĢtığı
dönemdir. Bu bağlamda Ģiir dıĢında düzyazı türlerinde de eserler verilmeye baĢlanır. Ġlk öykü,
ilk oyun, ilk roman, ilk kitap basımı bu dönemde 1890'lı yıllarda ortaya çıkar.
Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk roman, bu dönemde ortaya çıkan Kaytazzade Nazım
(1857- 1924) 'ın yazdığı “Yadigâr- ı Muhabbet “adlı eseridir.
Bu dönemin baĢlarında adlarını duyuran edebiyatçılar olarak Mehmet Nazım (19001971), Osman Celal (1880- 1918), Mehmet Ali Akıncı (1901- 1992), Dr. Hazıf Cemal
Lokman Hekim (1874- 1967), Kaytazzade Nazım (1857-1924), Ulviye Mithat (1908- 1980),
Ahmet Babacan (1890- 1965), Nazım Ali Ġleri (1897- 1977), Mehmet Fikri (1900- 1967)
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sayılabilir. Kıbrıslı Türklerde çağdaĢ anlamda edebiyat ürünleri veren ilk yazar Hikmet Afif
Mapolar (1919- 1989) 'dır. 1930 'lu yıllarda adını duyurmaya baĢlayan Mapolar, öyküler,
romanlar, oyunlar, efsaneler, Ģiirler, gazete yazıları yazmağa baĢladı. Mapolar, birçok
yapıtında Muzaffer Gökmen adını kullanmıĢtır. Onun eserlerinde ilk defa Kıbrıs halkı
öykülere ve romanlara konu olmuĢ; sıradan insanlarla köylüler yanında Ģehirli zenginler,
hizmetçiler ve onların yaĢamı edebiyatın konusu haline gelmiĢtir.
Bu dönemde Ġstanbul‟daki soylu insanların yaĢamına özenen yazarlar ve Ġstanbul'daki
Ģairler gibi duygusal – romantik Ģiir ve romanlar yazıp bunları gazetelerde tefrika edenler
oldukça fazladır.
1930'lu yıllarda halkı ve ülkesiyle bütünleĢen yazarların, Ģiirlerine ve öykülerine kendi
insanlarını; ülkelerinin doğasını, dağlarını, ormanlarını köy ve kasabalarını sokmaları, ÇağdaĢ
Kıbrıs Türk Edebiyatı ' nın doğuĢunun habercisi olmuĢtur.
Bu arada II. Dünya SavaĢıyla birlikte Kıbrıslı Türklerde politik bilinçlenme ve edebi
aydınlanma açıkça belirginleĢir. 1943 yılında yayınlanan “Çığ‟‟ adlı küçücük antolojide yer
alan öykü ve Ģiirler ÇağdaĢ Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın ilk olgunlaĢmıĢ örnekleridir. Antolojide
yer alan öykücüler: H. Afif Mapolar ile Semih Sait Umar (1923- 2009); Ģairler ise: Hikmet
TaĢkent (1910- 1980), Urkiye M. Balman (1927) Engin Gönül (Emine Otan) (1926-1999) ve
Ġsmail H. YeĢilada (1920-1965) dır. Bu dönemde yayımlanan Çardak, BeĢparmak ve Gençlik
dergileri 1960' lı yıllara kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın en parlak dönemini oluĢturur. Artık
gerçekçi ve toplumcu bir edebiyatın varlığından söz edilebilir.
II. Dünya SavaĢı sonrada Türkiye ' de basılan Ģiir, roman, anı, gezi notları gibi
edebiyat eserlerinin, okuryazar oranı yüksek olan Kıbrıs Türk Toplumu üzerinde çok önemli
etkisi olmuĢtur. ġöyle ki Kıbrıslı yazarlar önceleri romantik özellikli eserlere özenirken,
zamanla köye, kırsal kesime ve kenar mahalle insanlarına yönelerek, sıradan insanları
eserlerinin baĢkahramanları haline getirmiĢlerdir. Bu arada Ģiir dıĢındaki edebiyat türleri
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edebiyatın kapsamı içine alınmıĢ; öykü, anı, efsane ve gelenekleri yansıtan hikâyeler ve
romanlar yazılmaya baĢlanmıĢtır.

2.1.3 1960 SONRASI KIBRIS TÜRK EDEBĠYATI (1960- …)
Kıbrıs Türkleri ile Rumları'nın ortak devleti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1960
yılından günümüze kadar gelen dönemi '1960 Sonrası Kıbrıs Türk Edebiyatı' olarak
adlandırmak gerekir. Bu döneme damgasını vuran ve Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerinde
belirleyici rol oynayan en büyük etken, Rumlar „ın Kıbrıs'ı Yunanistan‟a bağlama (ENOSĠS)
amacından kaynaklanan ve 1955 yılında baĢlayıp 1974 yılına kadar süren Türk ve Rum
halkları arasındaki çatıĢmadır.
Bu süre içinde, iki ulusal toplumun arasında 1955-1960, 1963-1967 yılları arasında ve
1974 Temmuz‟unda gerçekleĢtirilen BarıĢ Harekatı‟nda olduğu gibi sıcak savaĢlar ve 1974
sonrasında da soğuk iliĢkiler ve sürekli çekiĢmeler etkili olmuĢtur.
Kıbrıs Türk Halkı ile Kıbrıs Rum Halkı arasındaki olumsuz iliĢkiler, savaĢ faktörü Kıbrıs
Türk Edebiyatı'nın anlamını, iĢlevini ve geliĢimini etkilemiĢ ve belirlemiĢtir. Bu dönemlerde
yazılan eserlerin genellikle Ģiir ağırlıklı olması, ulusal duyguları ifade etmede ve topumu
duygulandırıp topluma direnme gücü aĢılmada, Ģiirin halka daha kolay ulaĢabilen bir edebiyat
türü olmasından kaynaklanmaktadır.
Özker YaĢın (1932-2011), Taner Baybars (1936-2010), Osman Türkây (1927-2001),
Mustafa Ġzzet Adiloğlu (1934), Oğuz Kusetoğlu (1928-2002), Süleyman Uluçamgil (19441964), 60'lı yılların yetiĢtirdiği ozanlar olarak etkilerini günümüze değin sürdürmüĢlerdir.
Ancak Kıbrıs Türk Edebiyatını sadece Ģiirden ibaret saymak büyük bir yanılgı olur. Öykü ve
roman alanında görülen çok değerli yapıtlar, Kıbrıs Türk Edebiyatı varlığının en güzel
kanıtlarıdır. Argun Korkut‟un 1951-1953 yıllarında yayımlandığı, kiĢisel anılarını içeren öykü
ve romanları; Samet Mart‟ın (1930-2008) 'in Hokkabaz (1954) adlı öykü kitabı, Numan Ali
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Levent‟in (1935-2001 öyküleri; Hikmet Afif Mapolar'ın anı-efsane karıĢımı romanları, Kıbrıs
Türk Edebiyatının temel taĢlarını oluĢturmaktadır.
Kutlu Adalı ‟nın 1935-1996‟nın köy notlarını içeren Dağarcık (1962) adlı eseri, kendi
türünde tek olma niteliğini hâlâ korumaktadır. Bu kitap Kıbrıs Türk Folkloru için de önemli
bir kaynaktır.
1974 Mutlu BarıĢ Harekâtı, Kıbrıs tarihinde bir dönem noktasıdır. Halkın büyük bir
çoğunluğunun göçmen olması pahasına Türk Halkı, adanın kuzeyinde toplanmıĢ; böylece o
zamana kadar can-mal güvenliği bakımından büyük tehdit altında olan Kıbrıs Türkü,
toplumsal güvenliğini kazanmıĢ, dahası 'vatan‟ diyebileceği bütünsel bir toprağa, dolayısıyla
kendi devletine kavuĢmuĢtur. Tüm bireylerin topyekûn katıldığı bu savaĢta Ģehitler
verilmesine, kahramanlıklar gösterilmesine ve halkın büyük çoğunluğunun yer değiĢtirmesine
rağmen, savaĢın ve göçmenliğin verdiği korkular, umutlar, sıkıntılar edebiyata değiĢik
biçimlerde yansımıĢtır. Bu dönemde yazılan eserlerde bu unsurlar açıkça hissedilmektedir.
SavaĢ ortamı geride kaldıktan sonra giderek kendilerini güvencede hisseden yazarlar,
kardeĢlik, barıĢ, hümanizm gibi konulara yönelirler. Yurt sevgisi, sahip olunan güzellikler,
üzerinde yaĢanılan toprak, bu toprağın tarihten gelen kültürel birikimi, Akdenizlilik kimliği
edebiyatı besleyen unsur ve kavramlar olarak edebi ürünlerde görülmeye baĢlar.
Bugün Kıbrıs Türk Edebiyatında tema ve çeĢitlilikteki zenginlik hiç de
küçümsenmeyecek boyutadır. Edebiyatın her türünde eserler ortaya çıkmaktadır.
Bu dönemde de Ģiir, edebiyattaki ağırlığını sürdürür. ġiir alanında Altay Burağan, Arif
Albayrak, AyĢen Dağlı, Bener Hakkı Hakeri, Oktay Öksüzoğlu, Erdoğan Saracoğlu, Osman
Güvenir, Bülent Fevzioğlu, Canan Sümer,

Ejdan Sadrazam, Faize Özdemirciler, Feriha

Altıok, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Harid Fedai, Ġlkay Adalı, Ġlter Veziroğlu, Kamil
Özay, Neriman Cahit, ġener Levent, NeĢe YaĢın, Mehmet YaĢın, Mehmet Kansu, Mehmet
Levent, Mahmut Ġslamoğlu, Mustafa Çelik, RaĢit Pertev, Süleyman Uluçamgil, ġevket Öznur,
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Orbay Deliceırmak, Orkun Bozkurt, Ümit Ġnatçı, Tamer Öncül ve Zeki Ali gibi isimler eserler
verir.
1974 sonrası Kıbrıs Türk Edebiyatında öykücülükte atılım yaĢanmıĢtır. LefkoĢa
Belediyesi'nin 1983 yılında 'Öykü Yazma YarıĢması' düzenlemesi hem bu alanda birikimleri
somutlaĢtıracak yeni isimlerin doğmasına, hem de topluma yeni bir bakıĢ açısı ile
yaklaĢılmasına neden olmuĢtur. Artık kapalı, direnen cemaatçi bir toplum değil; bireyci,
değiĢken yeni arayıĢlar içinde olan ve yeni değerler edinmiĢ, yani değiĢikliğe uğramıĢ bir halk
vardır. Tüm öykülerde bu gerçeği sezinlemek mümkündür. YarıĢmacılardan Mustafa
Gökçeoğlu, Ali Nesim ve Özden Selenge‟nin daha sonra yayımladıkları öykü kitaplarında;
toplumun dil ile folklorik özelliklerini ve geçmiĢ yaĢantının özelliklerini görmek de
mümkündür.
1974 sonrası dönemin önemli bir özelliği de insan gerçeğine dayalı roman yazarlığının
geliĢmesidir. Buna karĢın, romancı kimliği kazanmıĢ yazarların sayısı azdır. Birçok yazar
diğer ürünleri yanında roman da yayımlamıĢlardır.
Birden çok roman yayımlayıp da romancı kimliği kazanan yazarlar olarak Hikmet Afif
Mapolar, Özker YaĢın, Ġsmail Bozkurt, Özden Selenge, Özben Aksoy,Bekir Kara, Osman
Güvenir, Tufan Erhürman ve Ejdan Sadrazam sayılabilir.
1974 sonrası Kıbrıs Türk Romanı insan gerçeğine dayalıdır. Bu romanlar, savaĢ, göç,
göç sonrası yerleĢme temaları yanında yeni bir toplumsal yaĢamı, topluma özgü koĢullarda
anlatmaktadır.
SavaĢtan yıllar sonra savaĢan, göç eden ve yeni bir yaĢam kurmaya çalıĢan insanların
çektikleri acılar, aĢkları ve özlemleri, tarihe tanıklık etmek isteyen romancılar tarafından ele
alınıp ölümsüzleĢtirilmekte ve yeniden yaratılmaktadır. Belki de Kıbrıs Türk edebiyatının
gurur duyulacak bir yönü de bu tür romanların varlığı olacaktır. 1974 sonrası dönemde Türk
Edebiyatı ilk kez bilimsel olarak araĢtırılmaya baĢlanır.
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Harid Fedai, Mahmut Ġslâmoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu, Erdoğan Saracoğlu, Ali Nesim,
Mehmet YaĢın, Gülgün Serdar, Suna Atun, Bülent Fevzioğlu, Ġsmail Bozkurt, ġevket Öznur
ve Mustafa Gökçeoğlu Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine yaptıkları incelemeler, edebiyat tarihi
bakımından kaynak oluĢturan çalıĢmalardır. Son dönemlerde dil (Kıbrıs Ağzı) alanında da
çeĢitli araĢtırmalar yapılmaktadır. BaĢta Erdoğan Saracoğlu olmak üzere, Yıltan TaĢçı, Bener
Hakkı Hakeri, Ali Gürkan ve Orhan KabataĢ bu konuda önde gelen isimlerdir.
Mahmut Ġslâmoğlu, Erdoğan Saracoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu, Mehmet Ertuğ, Tuncer
BağıĢkan, Mustafa Gökçeoğlu'nun sözlü edebiyatı yazılıya aktaran halkbiliminin maddi ve
manevi kültürü ile Türk Dili AraĢtırmaları, Özben Aksoy'un romanları, merhum Mustafa
Sayın'ın folklorik öyküleri ve araĢtırmaları, Hikmet Afif Mapolar'ın yeniden yayımlanmıĢ
efsaneleri, AyĢen Dağlı „nın “Çocuk Masalları” son dönemin kazanımlarıdır.
Kıbrıs Türk Edebiyatı‟nda son yıllarda görülen zenginlik bunlarla bitmiyor. Dr. Nazım
Beratlı ‟nın, Ali Nesim‟in ve Hüseyin AteĢin‟in kimlik konusunu kurcalayan eserleri, Suna
Atun ile Bülent Fevzioğlu‟nun çeĢitli konulardaki araĢtırmaları, edebiyat kültürümüzün yeni
zenginlikleridir. Bunlar dıĢında doğrudan inceleme ve tarih açısından değerli sayılabilecek
eserler (Ör. HaĢmet Gürkan, Hasan ġefik Altay, Suat Bergil, Ergin Birinci, Ahmet Gazioğlu,
Bener Hakkı Hakeri) Kıbrıs Türk Edebiyat kültürünün zenginlikleri olarak gösterilmelidir.
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2.1.4 KIBRIS TÜRK EDEBĠYATI’NDA ROMAN
Roman türü, Kıbrıs Türk Edebiyatı‟na; 19.yy. sonlarında, Ġngiliz Sömürge
Yönetimi‟nin ilk yıllarında girdi.
Kıbrıs Türk Edebiyatındaki ilk roman, Kaytazzade Mehmet Nazım‟ın yazdığı
“Yâdigar-ı Muhabbet‟tir. 1893‟te yayımlandı.
Kıbrıs Türk Edebiyatının bu ilk romanı, Türkiye‟de yayımlanan Yusuf Kâmil PaĢa‟nın
Fenelon‟dan Türkçe ‟ye çevirdiği “Tercüme-i Telamak‟tan 31 yıl sonra LefkoĢa‟da
yayımlanmıĢtır.
Yazarı Türk olan ilk roman ise, ġemsettin Sami‟nin “TaaĢĢuk-ı Talat ve Fitnat (Talat
ile Fitnat‟ın AĢkı” adıyla 1872‟de Ġstanbul‟da yayımlandı. Yadigâr-ı Muhabbet, bu ilk Türk
romanından 21 yıl sonra 1893‟de yayımlandı. Eserin konusu Ġstanbul‟da geçer. ġair ve yazar
Kaytazzade Nazım‟ın, bitmemiĢ “Leyla-i Visal (KavuĢma Gecesi)” adlı baĢka bir romanı
daha vardır.
Bu arada Kaytazzade Nazım‟ın eserinden bir yıl önce 1892‟de Muzaffereddin Galib‟in
“Bir BakıĢ” adlı romanı, Zaman gazetesinde yayımlanmaya baĢlandı; ancak yarım kaldı.
1897‟de de yine Zaman gazetesinde M. Sadreddin imzası ile “Saika-ı Sevda” adlı bir roman
yayımlanmaya baĢladı, ancak o da yarım kaldı.
1936‟ya kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı‟nda roman türü görülmez. Bu tarihte Hikmet
Afif Mapolar‟ın “Kahraman Kaplan” adlı büyük hikayesi tefrika olarak yayımlanır. Modern
roman formunda kitap olarak yayımlanan ilk roman da Mapolar‟ındır. 1944‟te Kasırga adıyla
yayımlandı. Hikmet Afif Mapolar, roman yazmayı sürdürür; 4 romanı kitap olarak, 10‟dan
çok romanı gazetelerde tefrika olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı‟na kazandırır.
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Daha sonraki yıllarda da değiĢik yazarların romanları yayımlandı. Ancak bu yazarlar
genelde bir, bazen iki roman yazdılar. Ġkiden çok roman yazıp da romancı sayabilecek
yazarlar;
Özker YaĢın (4 roman), Ġsmail Bozkurt (4roman), Özden Selenge (4 roman), Bekir
Kara (4 roman) dır. Tijen Zeybek ve Tufan Erhürman‟dır.
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2. HĠKMET AFĠF MAPOLARI’IN ROMANCILIĞI
2.2.1 Hikmet Afif MAPOLAR Kimdir?
Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk modern öykü ve roman yazarı olan Hikmet Afif
MAPOLAR, 19 Mayıs 1919 yılında Girne‟de dünyaya gelmiĢtir. Babasının adı Halil,
annesinin adı Fatma‟dır. Babası Girne‟nin Türk muhtarıdır. Dedesinin ismi de Afif‟tir. Dedesi
Afif Osmanlı Ġmparatorluğunun Kıbrıs‟taki topçu yüzbaĢılarındandır. Yerli Rum halkı
dedesine Mappo yüzbaĢı derlermiĢ. Hatta soyadı kanunundan sonra iyice araĢtırıp tarayan
Mapolar, dedesinin adını ve lakabını bulunca en uygun olarak „MAPOLAR‟ soyadını almıĢtır.
Hikmet Afif MAPOLAR, anne ve babasının on sekiz yıllık evliliklerinden sonra
dünyaya gelmiĢ ilk ve son çocuğudur. Babası Girne‟nin Türk muhtarı olduğu, hatırı sayılır,
sözü geçer bir adam olduğu için komiserlerin ve tüm dairelerdeki müdürlerin yanına
kolaylıkla girip çıkan bir adamdır.
Girne‟ de dağla deniz arasında bir arazide küçük bir bahçeleri olan Hikmet Afif
Mapolar yazları da babasıyla birlikte bu bahçe de çalıĢıp, bahçenin ürünlerini de çarĢıya sürüp
satardı.
Hikmet Afif MAPOLAR‟ın düzenli bir eğitim hayatı olmamıĢtır. LefkoĢa Lisesinde
baĢladığı

ortaöğrenimini

Shakespeare

Özel

Lisesinde

tamamlamıĢtır.

Kıbrıs

Türk

Edebiyatının en üretken sanatçılarından olan Hikmet Afif MAPOLAR, 1930‟lu yıllardan
itibaren roman, gazete, oyun yazarlığı gibi birçok alanda eserler vermiĢtir.
Mapolar, yazı hayatına 1931 yılında muhabir olarak „Masum Millet‟ gazetesinde
baĢlamıĢ ve daha sonra çeĢitli gazete ve dergilerde köĢe yazarlığı yaparak kendisi de gazete,
dergiler çıkarmıĢtır. 1942 yılında „Halkın Sesi‟n de baĢladığı gazetecilik mesleğini daha sonra
Hürsöz, Ġkbal ve kendi çıkardığı Devrim gazetelerinde sürdürmüĢtür.
Kendisine göre Kıbrıslıların efsane dergisi olan „ÇIĞ‟ın kurucusudur. (Mapolar, 2002)
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Yazara ait çok sayıda öykü, roman, Ģiir ve oyunlar da bulunmaktadır fakat basılı
eserlerinden bazıları bulunamamıĢtır.
Kıbrıs‟ın yetiĢtirdiği yazarlardan Ahmet Tevfik Efendi‟den sonra, en çok eser vermiĢ,
yazı yazmıĢ gazeteci ve yazın sanatçısı Hikmet Afif MAPOLAR‟dır.
Hikmet Afif MAPOLAR, yaĢadığı dönemde yazıların da; Akdenizli Ozan, Hulki
Sezai, Muzaffer Gökmen gibi bir sürü takma isim kullanmıĢtır.
Geçimini kitapçılık yaparak sağlayan yazarın çok az uyuduğu, çok okuduğu ve çok
yazdığı bilinir. Yazılarının çoğu gazete sayfalarında kalmıĢ, onlarca öykü ve bir kısmı
tamamlanmamıĢ romanlar ve efsanelerden oluĢmaktadır.
1930 yılından ölümüne kadar yirmiye yakın gazete ve binlerce makale yazan Hikmet
Afif MAPOLAR 1989 yılında Girne „de hayatını kaybetmiĢtir. (Mapolar, 2002)

2.2.2 Hikmet Afif MAPOLAR’ın Edebi Hayatı ve Sanatı
Hikmet Afif MAPOLAR, Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk modern öykü ve roman
yazarıdır. Yazı hayatına elinde ufak tefek bir Ģeyler karalayarak baĢlamıĢtır. Elinde sürekli bir
Ģeyler karalayıp yazan Mapolar, bir gün Masum Millet gazetesini çıkaran Cengizzade Rıfat
Bey ile sözleĢip elinde yazdığı bir hikâyesi ile yanına gitmiĢtir. Cengizzade Rıfat Bey
kunduracı çıraklığından avukatlığa kadar yükselen devrin fikir adamlarındandır. Ve Masum
Millet gazetesinde yazdığı tüm yazılar da kendisine aittir. Rıfat Bey‟in yanına giden Mapolar
sessizce sandalyeye oturur ve „Ayrılan Yol‟ isimli hikâyesini neredeyse hiç nefes almadan
Rıfat Bey‟ e okumuĢ ve heyecanla vereceği yanıtı beklemektedir. Mapolar hikâyesinin
gazetede yayımlanacağını düĢünmüĢ fakat Rıfat Bey kendisine romantik bir hikâye olduğunu,
ülkelerinde böyle aĢkların, genç kız ve erkeklerin olmadığını hatta toplumlarında hiç
olmadığını söyleyerek geri çevirmiĢtir. (Mapolar, 2002)
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Mapolar‟ın „Ayrılan Yol‟ isimli bu hikâyesi daha sonra Mr. Pusey‟in Ġngilizce, Türkçe
ve Rumca olarak çıkardığı „Embros‟ adlı haftalık dergide yayımlanmıĢtır. Hikâyeyi oradan
Kastos Kalisperos adında Rum bir arkadaĢı okumuĢ ve beğenmiĢtir. Rum toplumu içinde
gerçekçi bir yönü olan hikâye Kalisperos tarafından Mapolar‟dan müsaade alarak Rumca
olarak „Kipriaki Grammada‟ adlı dergide çıkmıĢtır.
Mapolar, daha sonra Kolisperos tarafından „Köpek Avcıları‟ isimli bir hikâyesi daha
çevrilerek Atina‟da çıkan sanat ve edebiyat dergisinde yayımlanacağını öğrenmiĢtir fakat
yayımlanıp yayımlanmadığını bilmemektedir.
Rıfat Bey o gün hikâyeyi dinledikten sonra bir gün Hikmet‟in yanına gelerek kendi
gazetesinde yazmasını istemiĢtir. Fakat ne yazacağını bilmeyen Hikmet Afif MAPOLAR
haber ile iĢe baĢlamıĢtır. Girne ile ilgili haberleri derleyip toplayıp „Masum Millet‟ gazetesine
ulaĢtırmıĢtır. Haberlerinden beğenilenler düzeltilerek yayımlanıyor, beğenilmeyenler ise
sepete atılmıĢtır. Ve böylelikle Hikmet Afif Mapolar‟ın haber türünde olan ilk yazıları
„Masum Millet‟ gazetesinde çıkmaya baĢlamıĢtır. (Mapolar, 2002)
Bir ara tiyatro hevesine kapılan Mapolar ve arkadaĢları esasında sahneye çıkıp,
kendilerini göstermek istemiĢler ve kadınsız oyun peĢine düĢmüĢlerdir. Sahne sönüklüğü ve
oyuncu yokluğundan dolayı kendileri bir Ģeyler oluĢturma zorunluluğu duymuĢlardır. Daha
sonra oyuncu takımlarına yani kendilerine Amatör Sanatçılar Grubu demek istemiĢlerdir fakat
okkalı bir isim olmadığı ve kimse amatörlüğü kabul etmediği için kabul etmemiĢlerdir.
Kurdukları tiyatro topluluğunun ismini Hikmet Afif MAPOLAR „Girne Akademi Tiyatrosu‟
(G.A. T) olarak bulmuĢ ve çok beğenilmiĢtir. Fakat bu tiyatro topluluğuna hiçbir kız
katılmamıĢ ve hiçbir kız sahne oyunu için istekli görünmemiĢtir. Ve bu yüzden baktıkları her
oyunda bir veya iki kız bulunduğu için her oyunu sahneye koyamamıĢlardır. Deneyimsiz
oldukları için kendileri de oyun yazamamıĢlar ve saygı duydukları Sami Tuna isimli bir zat
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kendilerine oyun yazacağını söylemiĢtir. Sami Tuna sanatçı değildi fakat sanatsever bir
adamdır. Ve kısa sürede oyunun birinci perdesini yazıp getirmiĢtir. Oyunu okuyan Mapolar ve
arkadaĢlarının hoĢuna giden oyunun çok geçmeden ikici perdesi de Sami Tuna tarafından
getirilmiĢtir. Sanki kırk yıllık oyun yazarı olan Sami Tuna „Çobanın Yavuklusu‟ isimli
oyunda bir köy dramını anlatmıĢtır. Oyunda fakirin zengine aĢık oluĢu, zengin ailenin karĢı
çıkıĢı ve bu yüzden köylülerin ikiye bölünüĢü anlatılmıĢtır. Ve „Çobanın Yavuklusu‟ isimli
oyun ustalıkla yürütülmüĢtür. Oyunun üçüncü perdesinde Sami Tuna rahatsızlanmıĢ ve
yakalanmıĢ olduğu hastalığı kimse anlayamadan son nefesini vermiĢtir.
„Çobanın Yavuklusu‟ tamamlanamamıĢ ve hazırlıklar ilerlemiĢti. Vakıflar Hanındaki
sahne hazırlıkları bile baĢlamıĢtı fakat yarım kalan oyun sahneye konamazdı ve baĢka bir
oyunun hazırlanması da uzun sürebilirdi. Sami Tuna oyunun sonundan bahsetmiĢti ve
Mapolar ve arkadaĢı oyunu yazıp tamamlamaya karar vermiĢlerdi. En sonun da düĢünüp
taĢınıp oyunu tamamlayıp sahneye koymuĢlardı. „Çobanın Yavuklusu‟ büyük bir ilgiyle
karĢılanmıĢ ve oyun birkaç kez sahneye konulmuĢtu.
Daha sonraları oyunu bir tutku haline getiren Mapolar ve arkadaĢları sahne ve eleman
olmasına karĢı oynayacak oyun bulamıyorlardı. Kendileri yazmayı düĢünmüĢler fakat baĢarılı
olamamıĢlardı. (Mapolar, 2002)
O günler de Ziya ġakir‟in „Avaoğlu‟ isimli romanı tefrika ediliyordu ve onu
oyunlaĢtırarak sahneye koymayı düĢünmüĢlerdi. Derginin sürekli yayınlanmasına rağmen
„Avaoğlu ‟nun tefrikası hala bitmiyordu. Bir dram oyunuydu bu. Daha sonra ellerine Müçteba
Selahattin Bey‟in okul piyesi geçmiĢti ve oyunun hazırlıkları yapılırken EĢraftan Kani Bey,
Hikmet‟i yanına çağırmıĢ ve eline bir defter vererek okumasını istemiĢti. „Süpürgeden
Tüccar‟ isimli oyun okurken bile kırıp geçiren bir komedi oyunuydu. Ve dram oyunundan
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sonra „Süpürgeden Tüccar‟ı oynayacaklardı. „Süpürgeden Tüccar‟ ustalıkla oynanmıĢtı ve
büyük bir ilgi görünce birkaç kez tekrarlanmıĢtı. (Mapolar, 2002)
Zaman geçiyordu fakat „Avaoğlu‟ hala bitmemiĢti.
Yine oyun peĢinde olan Mapolar ve arkadaĢları oyun yokluğu ve kıtlığı içinde
kıvranırken LefkoĢa Türk Lisesi öğrencilerinin „Kaatil‟ adında bir dram sahnelediklerini ve
büyük ilgi topladığını duymuĢlardı. Ve LefkoĢa‟nın yolunu tutmuĢlardı, gezmedikleri kitapçı
kalmamıĢtı fakat sahnelenecek bir oyun bulamamıĢlardı. Daha sonra KardeĢ Ocağında
bulabileceklerini öğrenmiĢlerdi. Oraya baĢvurmuĢlar fakat oradaki oyunlar bir ya da iki
kadınlıydı. Mapolar ve arkadaĢları ısrarla „Kaatil‟ oyununu arıyorlardı. Liseye gidip okul
müdürünü görmeye karar vermiĢlerdi ki tanıdıklarından biri oyunu Nafiz adında birinin
yazdığını, kendisini tanıdığını, evini bildiğini söylemiĢ ve onları evine götürmüĢtü. „Kaatil‟
oyununu alan Mapolar ve arkadaĢları oyunu gündüzleri bayanlara, geceleri de genel halka
oynamıĢlardı. „Kaatil ‟in baĢrolünde Hikmet Afif MAPOLAR oynamıĢ ve oyunun oynanıĢı
biraz olaylı geçmiĢti.
Ziya ġakir‟in romanı olan „Avaoğlu‟ nun tefrikası bitmiĢti ve romanı sahneye Hikmet
Afif MAPOLAR uygulamıĢtı. Roman tarihi bir yapıt olduğu için giysileri bulmak sıkıntı
olmuĢtu. Aralarından ressam olan Sabri isimli arkadaĢları kitabın karakterlerini inceleyerek
kostümler çizmiĢ fakat bunları diktirmeleri ya da yaptırmaları imkânsızdı. KardeĢ Ocağını,
Rum tiyatrolarını falan araĢtırmıĢlar fakat iĢlerine yarayan giysileri bulamamıĢlardı. (Mapolar,
2002)

O günlerde LefkoĢa‟da oynanan birçok oyuna rejisörlük yapan Avukat Fadıl N.
Korkut ailesiyle birlikte Girne‟ye yazlığına gelmiĢti. Ve Fadıl Beyi Halkevi‟ndeki provalara
davet edip giysi sorununu ona açmıĢlardı. Fadıl Bey kendilerinin daha önce oynadıkları bir
oyundan dolayı giysilerin kendilerinde bulunduğunu söyleyerek istedikleri kıyafetleri
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„Avaroğlu‟ oyunu için vermiĢti. Oyun oynanırken Vakıflar Hanı Ġngiliz aileleri ile dolup
taĢmıĢ ve neredeyse yerli halka sandalye kalmamıĢtı. Ve oyun süresince her sahneleri
içtenlikle, coĢkuyla alkıĢlanmıĢtı. (Mapolar, 2002)
Oyun tutkusu devam eden Hikmet Afif MAPOLAR bu kez tarihten bir konu
yakalamıĢ ve konuyu olgunlaĢtırmak için gece gündüz çalıĢıyordu. Oyun ile ilgili her Ģeyi
gizli tutuyor, tamamladığı zaman yapıtıyla birlikte ortaya çıkacaktı. „Avaoğlu‟ türünde olan
bu oyunun konusu çok farklıydı. Yapısı farklı, konusu farklı, oynanıĢı farklı olacak oyunun
adı „Duman‟dı. Mapolar, oyuna Rumları‟ da çekmek için konusunu bu kez hem Ġngilizce hem
de Rumca verecekti.
Bir Kurban Bayramının ilk günü hanımlara özel „Duman‟ı sahneye koymuĢlar ve
perdeleri açmıĢlardı. Gece de görülmemiĢ bir kalabalık olan oyun da Ġngiliz ailelerinin
yanında Rumlar ‟da vardı ve Mapolar‟ın „Duman‟ isimli oyunu çok büyük bir ilgi görmüĢtü.
GörülmemiĢ bir gece yaĢanan Girne‟de o gece perdeler inmiĢ ve bir daha açılmamıĢtı. Girne
Akademi Tiyatrosu da o geceden itibaren dağılmıĢtı.
Hikmet Afif MAPOLAR, Mehmet Fikri Bey‟in çıkardığı „Ankebut‟ gazetesinden
sonra „Haber‟ adlı gazeteye de Girne‟den yazılar göndermeye baĢlamıĢ ve neredeyse
haberlerinin hepsi de yayınlanmıĢtır. O zamanlar gazeteler haftada bir ya da iki kez
yayınlandığı için az yazı yazmak Mapolar‟ı doyurmuyor, baĢka gazetelere de yazı yazma
gereği duymuĢtur. Daha sonra Mehmet Remzi Okan Bey‟in çıkardığı „Söz‟ gazetesine yazılar
yazıp yollamıĢ fakat „Masum Millet‟ ve „Haber‟ gazetesine olan yakınlığından dolayı yazıları
çöp sepetine atılmıĢtır.
Mapolar, Necip Orhan Akıncı, takma ismi ile uzunca bir Ģiir göndermiĢ ve bu Ģiiri
„Söz‟ gazetesinde yayımlanmıĢtır. Ondan sonra çeĢitli takma isimlerle farklı gazetelere yazılar
yazan Mapolar‟ın hemen hemen bütün yazıları da yayımlanmıĢtır. (Mapolar, 2002)
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Mr. Pusey‟in Ġngilizce, Türkçe ve Rumca çıkardığı „Embros‟ adlı dergisinde her hafta
bir hikâyesi yayımlanan Mapolar‟ı artık günlük, haftalık çıkan gazete sütunlarında yazdığı
haber, makale, fıkra, deneme yazıları doyurmuyordu. Ve sanat sanat diye giden Mapolar, o
günlerde çıkan „Ses‟ isimli gazeteyi görünce ona ek olarak „Ses-Sanat‟ isimli bir dergi
çıkarmayı düĢünmüĢtür. Fakat düĢündüğü gibi olmamıĢ maddi zorluklardan dolayı „Ses‟
gazetesinin „Sanat‟ ekini çıkaramamıĢtır.
Girne‟de hikâye yazarlığına hız vermiĢ olan Mapolar, haftada bir iki hikâye
çıkarmaktadır. Ve Hakkı Süleyman Ebeoğlu beklenen „Vakit‟ gazetesini haftada bir kez
çıkarmaya baĢlamıĢtır. Daha sonra günün birinden LefkoĢa‟dan gelen „Vakit‟ gazetesi sahibi
Hakkı Süleyman Ebeoğlu, Mapolar‟ı görmek istemiĢ ve gazetede çalıĢması üzerine kendisine
teklifte bulunmuĢtur. Hikmet Afif Mapolar teklifi kabul edip, gazete idarehanesi olarak
kullanılan daireye yerleĢmiĢtir. Gazetenin haber bölümleri ve tashih iĢleriyle Mapolar
ilgileniyor ve „MU-GO‟ takma ismiyle yazılar yazdığı da olmuĢtur.
„Vakit‟ gazetesinin çıkmaya baĢladığı devam ettiği günlerden bir gün savaĢsız
günlerde camilerin minarelerinde ıĢıklar yakılmak suretiyle gün halka ilan edilmiĢ ve
Ġngilizler gün batıĢı ile yatsı arasında yalnız bir geceye mahsus camilerde ıĢıkların yanmasına
müsaade etmiĢlerdi. Ve Hikmet Afif MAPOLAR bu haberi „Vakit‟ gazetesinde
yayımlamıĢtır.
Haberleri gözden geçiren Marsko Varloma (haberlerin uygun olup olmadığını gözden
geçiren kiĢi) gazeteyi gözden geçirmiĢ ve bu haberde nerelerin ıĢıklandırılacağı belli edilip,
düĢmana hedef gösterildiği için yayımlanmaması gerektiğini, savaĢ suçlusu sayılabileceklerini
söylemiĢtir. Ve o gün tüm „Vakit‟ gazeteleri toplanarak Camii‟nin bahçesinde imha edilmiĢtir.
„Vakit‟ gazetesinin kapanıĢı ardından bir duraklama yaĢayan Mapolar, Ģiirden öyküye,
öyküden de romana atlamıĢ ve romanda kalmıĢtır. (Mapolar, 2002)
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O günlerde „Kök Nal‟ı yazmaya baĢlamıĢ fakat üretememiĢtir. Hiç düĢündüğü gibi
olmayan roman Mapolar‟ı iki yıl meĢgul etmiĢtir.
Mapolar, daha önceden de tanıdığı Dr. Fazıl Küçük ile daha sonraları iyi dostluk
kurmuĢ ve Fazıl Bey‟in çıkarmıĢ olduğu „Halkın Sesi‟ isimli gazetenin ağır yükünü kendisi
taĢıyor ayrıca gazetenin baĢyazılarını Mapolar yazıyordu. Mapolar‟ın „Halkın Sesi‟
gazetesinde „Yaprağı Çevirdikçe‟ diye bir köĢesi vardı. Dr. Fazıl Bey‟in gazete için boĢ
teneke dediği günlerde Hikmet Afif MAPOLAR, toplumu sömürenleri soyutladığı „Toplumun
Kefen Hırsızları‟ baĢlıklı bir yazı yayımlamıĢ ve çok beğenilmiĢtir.
Gazete yazarlığının parasız olduğu toplumda „yazıya para, emeğe para‟ diyen ilk
gazeteci „Hürsöz‟ gazetesi sahibi Fevzi Ali Rıza olmuĢtur. Bir taraftan gönüllü olarak „Halkın
Sesi‟nde imzalı fıkra, baĢyazı yazan Mapolar, diğer taraftan da ücret karĢılığı adsız olarak
„Hürsöz‟e haberde ve yazıda yardımcı olmuĢtur. „Hürsöz‟ gazetesi sahibi Fevzi Bey ilk kez
Telif Hakkı denilen yazı hakkını da getirmiĢtir.
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Mapolar‟ın „Hürsöz‟de tefrika edilen „Kan Gecesi‟
adlı roman bugüne kadar kitap haline getirilmemiĢtir. Mapolar bu romanında yerel köyü ve
onun meselelerini iĢlemiĢtir. „Kan Gecesi‟ gibi birçok romanı da günlük gazete sütunlarında
kalmıĢtır. „Halkın Sesi‟ gazetesini yıpratmak ve çökertmek için yapılan Ġngiliz savaĢım
zamanında Mapolar, „MeĢale‟ isimli oyununu tamamlamıĢ ve Halk Kulübü tarafından
sahneye konulmak üzere çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Fakat „MeĢale‟ isimli oyunu kitap halinde
basak isteyen Mapolar, o günlerde kâğıt sıkıntısı yaĢandığı ve kâğıt olmadığı için sömürge
idaresinin basım yayım iĢlerinden sorumlu „Public Information Office‟ e baĢvurmuĢtur. Eser
Atatürk savaĢlarını anlatan bir yapıt olduğu için kendisine bir top yerine iki top kâğıt verilmiĢ
ve „MeĢale‟yi beĢ yüz adet basma düĢüncesinde olan Mapolar kâğıdı bulmuĢken eserini bin
adet basıp kitap haline getirmiĢtir. (Mapolar, 2002)
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Hikmet Afif MAPOLAR‟ın, bir ayı aĢkın süredir yazdığı „MeĢale‟ isimli oyunu
Kurban Bayramının ikinci günü Rum kesimindeki Magic Place adlı sinemada oynanmıĢtır.
„MeĢale‟nin yazarı Mapolar olduğu o geceye kadar gizli tutulmuĢtur. „MeĢale‟ oyunu gazete,
dergi ve afiĢlerde Necip Orhan Akıncı takma adıyla reklam edilmiĢtir. Oyunun oynanacağı
akĢam kitaplar satıĢa çıkarılarak kitabın yazarının Hikmet Afif Mapolar olduğu halka takdim
edilmiĢtir.
Bir süre sonra Ġngilizlere karĢı ateĢ püsküren bir gazete çıkarmaya karar veren Hikmet
Afif MAPOLAR, büyük uğraĢlar sonucu „Kurun‟ isimli gazetesini ilk olarak haftalık
çıkarmaya karar vermiĢtir. Ġlk sayısı diğer gazeteler gibi ilgiyle karĢılanan „Kurun‟un ömürü
de diğerleri gibi çok uzun ömürlü olmamıĢ ve yayımı durdurulmuĢtur. Bunun üzerine yeni bir
ses arayan Mapolar, yazılarıyla tanınmıĢ, iyi bir kalem olan Ahmet Muzaffer Gürkan ile
birlikte yeni bir gazete çıkarmak için karar almıĢtır.
„Memleket‟ için baĢvurularını yapmıĢlar ve gazeteyi sadece kendileri yazacaklardı.
Muzaffer Gürkan günlük gazeteye bile yazı yazabilecek nitelikte ve Türk dilini iyi kullanan
birisiydi. „Memleket ‟in baĢyazılarını Ahmet Muzaffer Gürkan „Muzaffer Göktuğ‟ takma adı
ile, Mapolar ise fıkra ve deneme yazmıĢtır.
Hikmet Afif Mapolar, birde „Memleket‟ adlı gazetesinde „Kıyamet‟ isimli bir roman
dizisine baĢlamıĢtır. Fakat „Memleket‟ de diğer haftalık gazeteler gibi uzun ömürlü
olmamıĢtır ve „Kıyamet‟ isimli romanı da yarım kalmıĢtır.
Bir taraftan da ilk Sanat ve Edebiyat Antolojisi olacak olan „Çığ‟ çok titiz ve itina ile
hazırlanıyordu. „Çığ‟; Ģairler, hikâyeciler ve denemeciler olarak üç bölüme ayrılıyordu ve
Mapolar‟ın hikâye bölümünde iki hikayesi bulunmaktaydı. (Mapolar, 2002)
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Ġlk sanat antolojisi olan „Çığ‟ Kıbrıs‟ta olduğu kadar Türkiye‟de de ilgi görmüĢ ve
„Çığ‟ ile ilgili ilk eleĢtiriler Türkiye basınında çıkmıĢtır. Daha sonra bazı sanatçıların sanatla
olan ilgisi çok uzun süreli olmadığı için „ÇIĞ‟ın ikinci bir kez çıkması önlenmiĢtir.
Hikmet Afif Mapolar, Edebiyat ve Sanat Tarihçisi Nihat Sami Banarlı‟nın „Toprak
AĢkı‟ isimli öyküsünü eleĢtirmek ve dosta düĢmana göstererek öç almak için „Toprak AĢkı‟
adında bir öykü yazmıĢtır. Mapolar, o zamanlar okullarda kullanılan sünger kâğıt cinsinden
resim defterindeki kâğıtlardan yararlanarak ve para harcayarak yayımlamıĢtır „Toprak AĢkı‟
isimli öyküsünü.
Mapolar‟ın „Toprak AĢkı‟ isimli hikâyesi Kıbrıs‟taki Türk köylülerinin hayatını,
köylünün toprağa bağlılığını anlatan canlı bir eseridir. Bir yandan da „Toprak AĢk‟ındaki
öykülerden „Yağ Değirmen‟ini Yenigün dergisinde, „Ahtapot Avı‟ isimli öyküsünü de Yeni
Mecmua dergisinde yayımlamıĢtır. Amacı Kıbrıslı bir yazarın öyküleri Ġstanbul‟daki
dergilerde de yayımlanıyor denilebilesiydi.
Mapolar, „Toprak AĢkı‟ ve ondan sonra da „Kahve Fincanındaki AĢk‟ isimli öykü
kitapları ile Kıbrıs‟ta iyice tanınmıĢtır ve hatta Türkiye‟de de tanıyanlar çıkabilirdi. Ve daha
sonraları „Hürriyet‟ gazetesi yayımlanırken, Sedat Simavi „Hürriyet‟in Kıbrıs muhabirliğini
Hikmet Afif Mapolar‟a vermiĢtir.
„Toprak AĢkı‟ isimli öykü Mapolar‟a Ģans değil bela getirmiĢtir. Ġlk olarak kâğıt
sorunu ortaya çıkmıĢ, kullanmıĢ olduğu kâğıt dava edilip yasaya bir madde daha eklenerek
yasaklanmıĢtır. Daha sonra da birisinin ihbarı üzerine kitabın kapağındaki renklerden dolayı
komünist iĢareti sayılmıĢ ve karakola çağrılıp dava açılacağı bildirilmiĢti. Fakat Mapolar‟ a ne
dava açılmıĢtı ne de bir celp gelmiĢti. Mapolar bir basın toplantısında Ģikâyetini yapmıĢ ve
„Toprak AĢkı‟ isimli kitabının öyküsü de bu Ģekilde kapanmıĢtır. (Mapolar, 2002)
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Bir taraftan „Yenigün‟ dergisi ile „Yeni Mecmua‟ dergisinde öyküleri yayımlanan
Mapolar‟ın diğer taraftan da „Cumhuriyet‟ gazetesinde „Hayal Yelkeni‟ isimli öyküsü
yayımlanmaktaydı. Mapolar‟ın „Hayal Yelkeni‟ isimli öyküsü dikkat çekmiĢ olacak ki „Tan‟
gazetesi sahibi Halil Lütfü Dördüncü ‟den „Tan‟ gazetesinin Kıbrıs genel muhabirliği için
mektup gelmiĢti. Ve çok geçmeden gerekli iĢlemler tamamlanarak „Tan‟ gazetesi Kıbrıs genel
muhabirliğine Hikmet Afif Mapolar tayin edilmiĢtir.
Ezileni, ezmek isteyene ezdirmeyen, yalana dayanamayan, yapmacık ulusçuluğu
sevmeyen, göstermeliği sevmeyen ve türedi bir yapısı olmayan Mapolar, haksızın
baĢkaldırısına hiçbir zaman fırsat vermemiĢtir.
Kıbrıs radyosu kurulup Suphi Rıza Bey radyonun Türkçe bölüm müdürü olduktan bir
süre sonra Hikmet Afif Mapolar‟a da Türkçe bölümü için Türk edebiyat ve sanatı üzerine
çeĢitli programların hazırlanması için görev vermiĢtir. Mapolar görevi kabul edip hızla yerine
getirmiĢtir. Fakat Hikmet Afif Mapolar‟a meslek aĢkı, öc aĢkı ile kökünün Rum olduğu,
sonradan Ġslam dinini kabul ederek Türk olduğu söylenerek dönme iftirası atılmıĢ, Rum
radyosuna program hazırladığı söylenmiĢ ve hatta soyadını TürkçeleĢtiremedikleri için
Mapolar soy ismini kullanmak zorunda olduğu bile iddia edilmiĢtir.
Mapolar, Rum radyosuna değil, Ġngilizlerin kurduğu ve iki bölümden oluĢan Kıbrıs
radyosuna Türk edebiyatı, Türk Dili ve Türk Sanatı üzerine programlar hazırlamıĢtır. Hikmet
Afif Mapolar, Türk diline, Türk sanat ve edebiyatına denizaĢırı bir ülkede yararlı olmak ve
kendi bölgesinde kendi dilini yaymak, benimsetmek istemiĢtir. (Mapolar, 2002)
On beĢ günde bir sanat ve edebiyat dergisi çıkarma düĢüncesinde olan Mapolar,
aralarında bir toplantı yapamaya karar vermiĢlerdi. Ve yapılan toplantı da hep birlikte okuyor,
yazıyor ve tartıĢıyorlardı. Birkaç toplantıdan sonra „Ocak‟ dergisinin yayımına karar
vermiĢlerdi. Kıbrıs‟taki Türk sanat çalıĢmalarına hız vererek, Türk dili ve edebiyatı ada da
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teĢvik edilecek ve yaĢatılacaktı. Sanat ve Edebiyat dergisi olan „Ocak‟ bunun dıĢına
çıkarılamayacaktı. „Ocak‟ Kıbrıs‟ta ilk kez sanat ve edebiyat dergisi olarak çıkmıĢ, dergiyi
doldurabilmek ve sanatın çeĢitli dallarında yapıtlar verebilmek için çift imzalı yazlar yazmaya
baĢlamıĢlardı. „Ocak‟ dergisinin ilk sayısı bin âdete yakın satıĢ yapmıĢ ve basında görülmemiĢ
bir olay yaĢanmıĢtı. Fakat ikinci ve ona eklenen diğer sayılarda sayı oldukça düĢmüĢtü. Daha
sonra Türk matbaaları „Ocak‟ı basmamaya baĢlamıĢlardı. Ve „Ocak‟ farklı basımevlerinde
basılarak yayına devam etti.
Daha sonra Hikmet Afif MAPOLAR‟ın „Mermer Kadın‟ isimli romanı filme çekilmek
istenmiĢti. Fakat Ġstanbul‟dan gelen ġark film sahibi „Mermer Kadın‟ ile ilgili tüm hazırlıklar
bittikten sonra ortadan kaybolmuĢ ve film Kıbrıs‟ta vizyona konulmamıĢtır. Mapolar daha
sonra gittiği Ġstanbul‟da da film ile ilgili bir Ģey öğrenememiĢtir.
Hikmet Afif Mapolar, Ġstanbul‟a gittiğinde Süleyman Ural Bey aracılığı ile Ġngiliz
Kemal isimli biriyle tanıĢmıĢ ve Ġngiliz Kemal, Mapolar‟ın Kıbrıs‟lı bir gazeteci yazar
olduğunu bilerek Kıbrıs anılarını anlatmıĢtır. Daha sonra Hikmet Afif Mapolar „Devrim‟
gazetesinde Ġngiliz Kemal adına bir roman yazmak istemiĢ ve „Ġngiliz Kemal Kıbrıs‟ta‟ adıyla
tefrikaya baĢlamıĢtır. Fakat romanı bitirmek nasip olmadan „Devrim‟ gazetesi kapanmıĢ ve
Mapolar‟a da romanı bitirmek nasip olamamıĢtır. (Mapolar, 2002)
Rumların adayı Yunanistan‟a bağlamak istemeleri ve hem kendileri hem de Türk
halkını sonsuz bir felakete sürüklemek için çırpınıp miting yaptıkları zamanda Türk Halkı
arasında da zaman zaman kıpırdanmalar oluyordu. Ve buna karĢılık Kıbrıs‟ta halktan yana,
halka yönelik bir örgüt kurulacak aynı zamanda ilk siyasal örgüt olacaktı. Yani halkın içinden
gelenlerin yürüteceği, savunacağı bir örgüt olup memnuniyet verici ilk adım olacaktı. Kurulan
örgütün adı K.A.T.A.K (Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu). Daha sonra bu ilk siyasal örgüt
olan KATAK‟ı adaya yaymak için karar verilmiĢti ve Hikmet Afif Mapolar KATAK‟taki
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iĢlerin düzenli yürütülebilmesi ve önceden yazılacak mektupları düzenlemek amacı ile kâtip
olmuĢtu. Ve bu iĢi gönüllü olarak yapan Mapolar kâtiplik görevini bir yılı aĢkın bir süre
sürdürmüĢtür. (Mapolar, 2002)
O zamanlar Larnaka‟nın LefkoĢa‟ya paralel bir gençliği bulunmaktaydı. LefkoĢa‟da
olan herhangi bir hareket Larnaka‟da da uygulanıyordu. KATAK LefkoĢa‟da kurulur
kurulmaz Larnaka‟da da kurulmuĢtu. Mapolar‟ın „MeĢale‟ isimli oyunu LefkoĢa‟da
oynandıktan sonra Larnaka‟da da oynanmıĢtır. O günlerde Hikmet Afif Mapolar Larnaka‟ya
giderek „MeĢale‟nin provalarında bulunmuĢtur. „MeĢale ‟den sonra Larnaka‟lı gençler yine
Hikmet Afif Mapolar‟ın eseri olan „Mucize‟yi sahneye koyacaklardı. Ve „Mucize‟ isimli oyun
yeni kurulmuĢ olan KATAK‟ın yararına oynanacaktı.
Yine aynı zamanlarda Mapolar‟ın sanatçı dostu olan Hikmet TaĢkent „Bursalı‟ takma
ismiyle „Söz‟ gazetesinde „MeĢale‟ ile „Mucize‟nin benzerliğinden söz ederek Hikmet Afif
Mapolar‟ a saldırıp, eleĢtirilerde bulunmuĢtu. Ve bu yazı yüzünden oyuna ilgisizlik
olabileceğini düĢünen Hikmet Afif Mapolar ‟da aynı Ģekilde eleĢtirilerde bulunarak bir yazı
yazmıĢ ve „Söz‟ gazetesi müdürüne yazısını götürerek karĢılık vermiĢti.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra Mapolar‟ın „Mucize‟ isimli oyunu Magusa Lisesi
tarafından sahneye konulmuĢtur.
Hikmet Afif Mapolar ve arkadaĢları „Kültür Ocağı Oyuncuları‟ olarak LefkoĢa‟da
William Shakespeare‟in Romeo-Juliet oyununu sahnelemiĢlerdi. Kültür Ocağı kültürel
çalıĢmaları hızlandırmak, topluma bu alanda yararlı olabilmek için Romeo-Juliet oyunu
Baf‟ta da sahneye konulacaktı. Fakat Romeo rolünü oynayan Nazif Süleyman Bey
oyunbozanlık yapmıĢ ve Romeo rolü Hikmet Afif Mapolar‟a verilmiĢ, kendisinden Baf‟a
gidene kadar rolü okuyup ezberlenmesi istenmiĢti. Mapolar oyunu gidene kadar
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ezberleyebildiğini ezberlemiĢ ve sahneye çıkmıĢtı. Oyun Baf‟ta genel olarak geceleri sahneye
konulmuĢ ve baĢarılı bir Ģekilde oynanmıĢtır. (Mapolar, 2002)
„MeĢale‟, „Mucize‟, „Altın ġehir‟ gibi oyunlar yazarak içindeki birikimi yazıya
dökmeye çalıĢan Hikmet Afif Mapolar, daha sonra Ģiire ağırlık vermiĢ fakat baĢarılı
olamamıĢtır. Öykü de ise aradığını bulamamıĢtır. Roman da ise yaĢı ilerlemesine karĢın hala
bocalamaktadır.
„Ocak‟ dergisi kapandıktan sonra sanat ve edebiyat çalıĢmalarının yetersiz kaldığını
düĢünen Mapolar, ve arkadaĢları sanat ve edebiyat çalıĢmalarını hızlandırmak ve yön vermek
için toplanıp, yeni bir sanat dergisi üzerine tartıĢmalarda bulunuyorlardı. „Ocak‟ sanat
yönünün yanında, kültürel yönü daha ağır bastığı için ve dergiyi daha çok Ġngiliz edebiyatı
çevirileri doldurduğu için Hikmet Afif Mapolar‟ın istediği gibi olmamıĢtır.
Hikmet Afif Mapolar, daha çok sanat ve edebiyata yön verecek, ada da Türk dilini
iĢleyecek ve Türk sanatçısını tanıtacak bir derginin çıkarılmasını istiyordu. Bu yüzden de
Türk sanat ve edebiyatına yönelik olacak „Çardak‟ dergisini çıkarmıĢlardı. „Çardak‟ın Kıbrıs
Türk sanat ve edebiyatının sesi olacağı duygusu Mapolar‟ı memnun etmiĢ ve „Çardak‟ın ilk
sayısı beklenmedik bir ilgiyle karĢılamıĢtır. Fakat „Çardak‟ta diğerleri gibi sonradan ilgi ile
karĢılanmamıĢ ve çok uzun ömürlü olmamıĢtır.
Hikmet Afif Mapolar, kendi çıkardığı hiçbir dergide kendisi ile ilgili övgü yazısı ya da
fotoğraf yayımlamamıĢtır. Gerek Ocak‟ta gerekse Çardak‟ta sadece yazıları ve öyküleri
yayımlanmamıĢtır.
Kıbrıs‟ın yayın organı olan Kıbrıs radyosu Türkçe, Rumca ve Ġngilizce olmak üzere üç
dilden yayın yaptığı yıllarda Hikmet Afif Mapolar, radyo için üç dalda program
hazırlamaktaydı. Programlar; Film öyküleri, Cumhuriyet Devri ġairleri ve Öykücüleri ve
Kitap saati Ģeklindeydi. Mapolar kitap saatinde Türkiye de yayımlanan yeni kitapları
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özetleyip, eleĢtiri ile hazırlamaktaydı. Radyonun çeĢitli programlarına katılan Mapolar, farklı
konularda programlar hazırlamıĢ ve yaptıkları kesintisiz olarak yayınlanmıĢtır. (Mapolar, 2002)
Dr. Fazıl Küçük ‟ün Halkın Sesi gazetesini çıkardığı günlerde Fazıl Beyi yakından
tanımayan Hikmet Afif Mapolar bir iki yazı yazıp kliniğine bırakmıĢtı. Mapolar her gün
Halkın Sesi gazetesini takip ediyor ve yazdığı yazılardan ses, seda çıkmıyordu. Bir sabah
gazeteyi eline alan Mapolar‟ın yazdığı yazılardan biri baĢyazı olarak yayımlanmıĢtı ve peĢi
sıra verdiği tüm yazıları da baĢyazı olarak çıkmaktaydı.
Hikmet Afif Mapolar ilk köĢe yazarlığına yine „Halkın Sesi‟ sütunlarında baĢlamıĢ ve
„Yaprağı Çevirdikçe‟ baĢlıklı bir köĢesi bulunmaktaydı. Bu köĢede Mapolar her gün fıkra,
toplumsal konular, sanat ve edebiyat konularını bazen de politik meseleleri ele alıp
inceliyordu. Hikmet Afif Mapolar Halkın Sesine parasız ve gönüllü olarak yazılar
yazmaktaydı. „Mucize‟ isimli oyununun yayımlandığı zamanda parasız ve gönüllü çalıĢtığı
gazetede oyunun çıktığını ilan etmek için ücret karĢılığında reklam vermiĢti.
O günlerde Kültür Ocağı sahnesinde „MeĢale‟ isimli oyunu oynanacak olan
Mapolar‟ın oyun reklamları sürekli olarak Halkın Sesi gazetesinde yayımlanmaktaydı. Daha
sonra Halkın Sesi gazetesinde Mapolar‟ı ve oyununu kötüleyen bir yazı yayımlanmıĢtı.
Hikmet Afif Mapolar, „Halkın Sesi‟nde yayımlanan böyle bir yazıya neden müsaade edilmiĢ
olacağını düĢünürken „Halkın Sesi‟ gazetesinden de hemen ayrılmıĢtır.
Aradan yıllar geçtikten sonra Dr. Fazıl Küçük „ün CumhurbaĢkanı yardımcısı olması
sebebiyle gazetenin iyiye gitmiyor olmasıyla Hikmet afif Mapolar „Halkın Sesi ‟ne geri dönek
zorunda kalmıĢtı. „Yaprağı Çevirdikçe‟ isimli köĢesinde 1962 yılının sonuna kadar
bağlantısını sürdüren Mapolar „Devrim‟ gazetesini çıkaracağı için „Halkın Sesi‟nden
ayrılmıĢtır. (Mapolar, 2002)
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„MeĢale‟, „Mucize‟ ve „Altın ġehir‟ isimli oyunlarından önce kitap yayımı deneyen
Hikmet Afif Mapolar 1939 yılında „Kasırga‟ isimli uzun bir öykü yazmıĢtır. „Kasırga‟ isimli
öyküsü Mapolar‟ın ilk öykü denemesiydi ve romantizm ile efsane karıĢımından oluĢan bir
öyküydü. Mapolar‟ın otuz iki sayfadan oluĢan „Son ÇıldırıĢ‟ isminde küçük bir öyküsü daha
vardı. „Son ÇıldırıĢ‟ barlarda çalıĢan bir bar kızının öyküsüydü.
O günlerde Kerime Nadir, Cahit Uçuk ve Sadullah Naci gibi yazarların romanlarını
okuyan Mapolar, onların kaleminin etkisinde kalarak kaleme almıĢtı „Son ÇıldırıĢı‟. „Son
ÇıldırıĢ‟ tan sonra biraz daha uzun ve roman niteliğinde „Diken Çiçeği‟ isimli bir öyküsü daha
vardı Mapolar‟ın. Ve „Diken Çiçeğini‟ on altı sayfalık fasiküller halinde on fasikül olarak
yayımlamaya baĢlamıĢ fakat dört ya da beĢ fasikül yayımlayabilmiĢtir. „Diken Çiçeği‟nden
sonra „Son Damla‟ isimli bir öyküsünü yayımlamaya baĢlayan Mapolar onu da
tamamlayamayarak yarıda bırakmıĢ ve daha sonra orijinallerini de kaybetmiĢtir.
Ġstiklal

gazetesinde

bulunan

Mapolar‟ın

Ġstiklal

partisi

ile

hiçbir

bağı

bulunmamaktaydı. Önceden beri politikayı sevmeyen, partiler içerisinde rol almayan
Mapolar, Ġstiklal gazetesinde romanlar tefrika ediyor, sanat sayfaları yapıyor, günlük fıkralar
yazıyordu.
Bu ortam içerisinde çalıĢmalarına hız vermek için çaba gösteren Mapolar‟ın
çalıĢmaları ilgisiz kalıyor ve gerekli ilgiyi görmemiĢti. Sanat ve edebiyat için yeni bir atılım
yapma düĢüncesinde olan Hikmet Afif Mapolar ve arkadaĢlarının Kitap Kulübü kurma
düĢünceleri kafalarına takılmıĢtı. Bu konu üzerine günlerce tartıĢmıĢlar, iyi kötü görüĢler
ortaya atmıĢlar ve savunmalar yapmıĢlardı. Amaçları abonman usulü her ay bir kitap
yayınlamak veya Türkiye‟den getirecekleri kitabı ayın kitabı seçerek Kitap Kulübü üyelerine
ucuz fiyata vermekti. (Mapolar, 2002)
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Daha sonra Mapolar‟ın henüz 17 yaĢındayken yazdığı Kasırga isimli öyküsünü dizgiye
hazırlayarak daha kurulması tamamlanmayan Ergenekon Kitap Kulübü yayını olarak
çıkarmıĢlardı. 50 sayfalık bir öykü olan Kasırga ya kendi adını yazma cesareti olmayan
Mapolar, ondan sonraki Son ÇıldırıĢ isimli uzun öyküsü ve bunları izleyen MeĢale ve Mucize
isimli oyunlarını da hep Muzaffer Gökmen takma adıyla yayımlamıĢtır. Daha sonraki birçok
yazılarını da aynı isimle yayımlamıĢtır.
Hikmet Afif Mapolar 1939 yılına geldiğinde öykülerini bir kitap halinde toplamıĢ ve
ilk öykülerinden oluĢan Toprak AĢkı adlı öykü kitabına da ilk kez kendi ismini koymuĢtur.
Sonraki yıllarda Kitap Kulübü konusu kesinlik kazanmıĢ ve „Ergenekon Kitap
Kulübü‟ kurulmuĢtu. Fakat gün geçtikçe düĢen üye sayısı nedeniyle Kitap Kulübünü
kapatmak zorunda kalmıĢlardır. Yine de dinlenmek bilmeyen Mapolar ve arkadaĢları sanat
çalıĢmalarını hızlandırarak ve baĢka yollardan giriĢimlerde bulunarak Kıbrıs‟ta Türk sanat ve
edebiyatına katkıda bulunmak istemiĢler ve bir Yayınevi kurma sevdasına kapılmıĢlardı. Bu
yayınevinde Türkiye‟den getirdikleri kitap, dergi ve gazetelerin satıĢı ile baĢlamıĢlar ve
„Çardak‟ yayınevini kurmuĢlardı. 1952 yılında „Çardak‟ yayınevinin ilk yıldönümünde hem
dergi çıkaracaklar hem de kitap yayınlayacaklardı. Ve ilk olarak Hikmet Afif Mapolar‟ın
„Kök Nal‟ isimli romanı yayınlanmıĢtı. Onun üzerine yine Mapolar‟ın „Üçümüz‟ isimli
romanı da yayınlandıktan sonra „Çardak‟ yayınevi bir duraklama dönemine girmiĢ ve yeniden
bir hareketlenme olmadan kapanmıĢtır.
Dostlukları çok eskilere dayanan Mapolar ve ReĢad Kazım, en heyecanlı ve ateĢli
oldukları gençlik günlerinde el ele, gönül gönüle hep beraber bir Ģekilde yeni bir Ģeyler
öğrenme çabası içindeydiler. Her telden çalan ReĢad Kazım‟ın bilmediği yazar, Ģair, öykü ve
roman yazarı yoktu. (Mapolar, 2002)
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Hikmet Afif Mapolar‟ın MeĢale‟yi yazdığı günlerde MeĢale‟nin Halkevi oyuncuları
tarafından sahneye konma çalıĢmaları yapılıyordu. MeĢale oyununda Altı MeĢaleciler
tarafından Ġstiklal MarĢı söylenecek fakat marĢı bilmedikleri için kimin öğreteceği konusunda
tereddütte kalınmıĢtı. Tek bilen kiĢi ReĢad Kazım‟dı fakat o da aralarından ayrılıyordu.
Mapolar duruma üzülmüĢ ve ne yapacakları konusunda ReĢad Kazım‟a danıĢmıĢtı. ReĢad
Bey‟de hafta sonları geleceğini ve o sırada öğretebileceğini söylemiĢti ve dediği gibi de
Ġstiklal MarĢını çocuklara öğretmiĢti. Ve onun sayesinde alınlarının akıyla sahneye
çıkmıĢlardı.
ReĢad Kazım, devlet görevlisi olduğu için takma isimlerle Halkın Sesi ‟ne yazılar,
makaleler gönderiyor, Hikmet Afif Mapolar ise açık ismi ile yazıyordu. Özellikler eğitim ile
ilgili konularda ReĢad Kazım‟a yazılar yazdırılıp gazetede yayınlanması için gazeteye
getiriliyordu. Bir gün „Halkın Sesi‟ gazetesi baĢ sütununda Eğitim müdürüne veryansın
edilmiĢ, Eğitim müdürü de durumu sezinler gibi olmuĢtu. Ve Halkın Sesi gazetesine telefon
edilerek tüm takma isimlerin kime ait olduğu araĢtırılmıĢ fakat hepsine de aynı cevap
verilmiĢti. Tüm takma isimlerin Hikmet Afif Mapolar‟a ait olduğu söylenmiĢti.
Hikmet Afif Mapolar ve ReĢad Kazım bir süre sonra ikinci kez „Halkın Sesi‟nde
yazmaya baĢlamıĢlar ve yazıları aralıksız olarak yayınlanmıĢ, hiçbir yazıları da geri
çevrilmemiĢtir. Sadece bir kere Hikmet Afif Mapolar‟ın „Suçlu Kim?‟ isimli bir yazısı ilk kez
DenktaĢ‟ı eleĢtirdiği için yayınlanmamıĢtır.
Çocuk yaĢta gazeteciliğe merak salan Hikmet Afif Mapolar ilk kez matbaacı ve
gazeteci M. Fikri Yağmur Bey‟in çıkarmakta olduğu „Haber‟ adlı gazeteye Girne‟den haberyazılar göndermesi ile iĢe baĢlamıĢtır. (Mapolar, 2002)
Daha sonraları aynı basımevinde Cengizzade Rıfat Bey‟in çıkardığı „Masum Millet‟
gazetesine yine Girne‟den haber yazılar göndererek gazeteciliğini sürdürmüĢtür. Takma
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isimler olarak Muzaffer Kasapoğlu, Muzaffer Yılmaz ve Muzaffer Gökmen isimlerini
kullanmıĢtır. Hikmet Afif Mapolar en son „Halkın Sesi‟ gazetesine geçmiĢ ve orada kendi
ismi ile iĢe baĢlamıĢtır. (Mapolar, 2002)
Yazın hayatı çok eskilere dayanan Mapolar 1935 yılında Yüzbirevler kalesinin fırtınalı
günlerini, fırtınalı aĢk öyküsünü anlattığı „Kasırga‟yı yazmıĢtır. Hemen arkasından yine bir
öykü kitabı olan „Son ÇıldırıĢ‟ı, onun ardından da uzun bir öykü olan „Son Damla‟ ve „Diken
Çiçeği‟ ni yazmıĢtır. Mapolar‟ın „Diken Çiçeği‟ isimli öyküsü uzun olduğu için bir arada
yayınlamak mümkün olmamıĢ ve bu kitabını fasiküller halinde yayınlamıĢtır.
Mapolar‟ın „Diken Çiçeği‟ isimli kitabının kendine has bir öyküsü bulunmaktadır. O
zamanlar Ġstanbul‟da „Yarım Ay‟ adında bir dergi çıkmakta ve o dergide Cahit Uçuk isminde
bayan bir yazar „Dikenli Çit‟ adlı bir roman yayınlamaktaydı. Mapolar, bu roman dizisini
okumak için günleri büyük bir hevesle beklemekteydi ve Hikmet Afif Mapolar‟ın „Diken
Çiçeği‟ isimli romanının öyküsü de bu kitaptan doğmuĢtur. Konularında herhangi bir
benzerlik bulunmamaktaydı fakat Mapolar, romanının ismi konusunda „Dikenli Çit‟ isimli
romandan esinlenmiĢti.
„Diken Çiçeği‟ isimli romanını on altı sayfalık fasiküller halinde yayımlayan Mapolar,
o günün Ģartlarında her fasikülü üç kuruĢtan satılacak olan kitabı için okuyucu bulmakta
zorlanıyordu. Daha sonra Kıbrıs Türk Lisesi‟nden bazı okuyucular sağlanabilmiĢti. Diken
Çiçeği ‟nin ilk fasikülü yayınlandığı zaman beklenenin üzerinde bir satıĢ yapmıĢ, daha
sonraları satıĢ adetleri umutsuzluğa düĢmüĢtü. Fasiküller Kıbrıs Türk Lisesi öğrencileri
tarafından romanın müstehcen olması sebebiyle geri çevriliyordu. Ve kitap bitmeden romanın
fasikül yayımı da burada sona eriyordu.
Mapolar‟ın saydığı bu öyküleri ona göre en küçük değeri olmayan öyküleriydi. Daha
sonra yazdıkları içerisinde de vardı bu tür öyküleri. Örneğin; „Mermer Kadın‟, „AĢk Vadisi‟,
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„Günah Cenneti‟, „AĢk Yolu‟ gibi uzun sayılabilecek romanları da bunlar arasında
sayılabilirdi. Daha sonraları Mapolar gerçek romanları saydığı „Kök Nal‟ ve „Üçümüz‟ü
yazmıĢtır. Mapolar‟ın bu eserleri yıllar sonra bir Ģeyler söyleyip mesajlar veriyordu. (Mapolar,
2002)

2.2.3. Hikmet Afif MAPOLAR’ın BaĢlıca Eserleri ġunlardır;
Romanları
1-Kasırga (1944)
2-Kök Nal (1953)
3-Üçümüz (1956)
4-Beyaz Gül (1962)
Uzun Öyküleri
1-Kahraman Kaplan (1936)
2-Son Damla (1937)
3-Diken Çiçeği (1938)
4-Son ÇıldırıĢ (1939)
5-Kan Gecesi (1941)
6-Kendime Dönüyorum (1943)
Öyküleri
1-Ahtapot Avı (1946)
2-Kahve Fincanı‟ndaki AĢk (1948)
3-Hayal Yelkeni (1952)
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Tiyatroları
1-Duman (1935)
2-MeĢale (1942)
3-Mucize (1943)
4- Altın ġehir (1945)
ġiirleri
1-Bir AteĢ Masalı (1942)
2-Güvercine Verdiğim Mektup (1945)
Anı
1-Kıbrıs Güncesi, 2 Cilt (2002)
2-Aslar (2016)
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3.HĠKMET AFĠF MAPOLAR’IN ROMANLARI

2.3.1. ġANTÖZ (Mapolar Hikmet Afif, Samtay Vakfı Yayınları, Magusa, 2010.)
ÖZET:
Fahim Bey‟in çiftliğinde içkiler içiliyor, çiftliğine kadınlar geliyordu. Sazlar insanları
coĢturuyordu. Odasına kapanmıĢ gözyaĢı döken Fahim Bey‟in karısı kimsenin umurunda
değildi. Daha sonra Potuk ve KuĢabbi bu eğlenceyi basarak Toz Pembe‟yi kaçırdılar. Bey‟in
atları da öldürülmüĢtü. Fahim Bey suçluyu bulmak istemiyor, halktan kötü zarar vergisi adı
altında vergi toplayarak daha önce topladığı vergilerin iki katını toplamayı amaçlıyordu. En
yüksek vergi Pavlo‟dan, Potuk‟un Hasan‟dan ve KuĢabbi‟nin Salih‟ten istenecekti. Bunun
üzerine Cemaliye‟nin evini yakıp Fahim Bey‟in kızı Füsun‟u yaralarlar.
Fahim Bey‟e sürekli gelin geliyordu ve bu gelinler bir gece kalır sabahına giderlerdi.
Fahim Bey‟in karısı Eda Hanım‟da bu gelinleri izlesin diye Canpolat Ağa‟ya görev verirdi.
Atları kimin vurduğu kesinleĢmese de Fahim Bey‟in oyunları ile Salih ve Hasan
suçsuz yere iki yıl hapis edildiler.
Fahim Bey‟in çiftliğinde tavĢanlar, horozlar ve baykuĢlar kalpleri sökülerek
öldürülüyordu. Kör Cemal polislerle birlikte gelerek bu cinayetleri kimin iĢlediğini öğrenmek
iz sürüyordu. Vardığı sonuç, bu cinayetleri iĢleyenin Fahim Bey‟in oğlu Kadir‟in olduğuydu.
Bunun üzerine polis müdürü Kör Cemal‟i kovalamıĢtır ve böyle bir dedikodunun çıkmaması
için Kör Cemal‟i uyarır.
Yine bir gün Fahim Bey‟in çiftliğine yeni bir gelin gelmiĢti ve Eda Hanım artık
bunlara dayanamıyordu. Kararan dünyasına bir çıkıĢ yolu arıyordu. O gece çiftliğe Kezban
adında bir gelin gelmiĢti. Eda Hanım da çiftliği ateĢe verdi. Çiftlik Halkı ile yangın
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söndürüldü. Yangının olduğu gece Fahim Bey‟in kızı Füsun çiftliği terk etti. O da annesi gibi
artık kötülüklerden uzaklaĢmak istiyordu. Aramaların sonucunda Füsun‟un bir yelkenli ile
kaçtığı öğrenildi. Eda Hanım ve Fahim Bey çok üzüldüler. Fakat Fahim Bey üzülse de eski
haline hemen dönüvermiĢti. KöĢk tamir ettirilip yine eğlenceler düzenlenmiĢti. Ertesi gün bir
ceset bulunduğu haberi gelmiĢti. Bu haber Eda Hanım ve Fahim Bey‟i derinden sarsmıĢtı. Ve
bu cesedin Füsun‟a ait olmadığı anlaĢıldı.
Günlerden bir gün Nalınlı Fatma yine köĢke gelmiĢti. Fahim Bey‟e Hristina‟nın köĢke
geleceğini söyledi. Hristina, Fahim Bey‟in yıllardır arzuladığı kadındı.
Çiftlikte Beyaz at da öldürüldü. Günler geçtikçe bir kamıĢ atlı süvari masalı her yerde
yayılmıĢtı. Bu masal yayıldıkça herkes bundan korkup köylerini terk etmeye baĢlamıĢtı.
Eda Hanım‟ın Nur adında bir kız kardeĢi vardı. Fahim Bey ilk olarak onu çiftliğe kalfa
olarak almıĢ daha sonra da iç gelin yapmıĢ ve bir iliĢki yaĢamaya baĢlamıĢlardı. Nur Kalfa,
Eda Hanım‟a tüm kötülükleri yapmıĢ sürekli bir kıskançlık halinde olmuĢtu. Aralarında sır
olarak sakladıkları nenelerinin Ģantöz oluĢunu da Eda Hanım‟ın oğlu Kadir‟e anlatmıĢtı. Eda
Hanım ve Köpekli Hürmüz, Nur Kalfa ile Fahim Bey‟i ayırmak için ayrılık büyüsü
yapıyorlardı. Köpekli Hürmüz mezarlardan toprak toplayıp Fahim Bey‟in ve Nur Kalfanın
yataklarına atıyordu. Eda Hanım, Fahim Bey‟i Nur Kalfadan ve tüm yeni gelinlerden ayırmak
istiyordu. Kadir de nenesinin yerini ne yapıp ne edip bulmuĢtu. Nenesi ve dayısı Topal Kutsi
birlikte yaĢıyorlardı. Hamza adında bir dayısının daha olduğunu fakat denizde öldüğünü,
nenesi ile annesi ve teyzesinin neden ayrıldığını, gizli kalan tüm sırlarını öğrenmiĢti. Bir
Ģantözdü nenesi ama bunun bir suç olduğunu düĢünmüyordu Kadir. Nenesine altın vererek
ver her gün geleceğini söyleyerek oradan ayrılmıĢtı.
KuĢabbi‟nin Salih ve Potuk‟un Hasan hapishaneden çıktılar. Onların olmadığı
zamanda nelerin olup bittiğini öğrendiler. Hasan Toz Pembesi‟ ne gitti, Salih‟te Kehribar‟ına.
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Çiftlik ise bir cehenneme dönüĢmüĢtü. Sular kesilmiĢ, ürünler kurumuĢ, toprak bozulmuĢ,
hayvanlar ise susuzluktan ölüyorlardı. Pınarda büyük bir kaya parçası vardı ve bu suyun
gelmesini engelliyordu. Kimsenin gücü yetmedi bu kaya parçasının kaldırılmasına. En
sonunda Fahim Bey, Potuk ve KuĢabbi ile anlaĢmıĢtı ve bu kaya parçasından onların
sayesinde kurtuldular. Potuk ve KuĢabbi ‟de karĢılığında evlenebilmeleri için Fahim Bey‟den
gerekli olan altınları aldılar. Ayrıca Fahim Bey onlara düğünlerini yapa sözünü de vermiĢti.
Çiftliğin havası da değiĢmiĢti o günden sonra. Fahim Bey sözünde durdu ve Toz Pembe ile
Hasan‟ın, Kehribar ile Salih‟in düğünlerini en abartılı Ģekilde yaptı. Nikâhları kıyıldı.
Eğlenceler, içkiler, kızlar her Ģey vardı. Fahim Bey o sırada dıĢarı çıkmıĢtı ve birden vuruldu.
Fakat kimin vurduğu çözülemedi. Fahim Bey hastanede yatarken Eda Hanım anasının evine
kaçtı. Yirmi yıldan sonra ilk kez gitmiĢti evine ve bir daha dönmemecesine yerleĢti oraya.
Bir gün köyü, çiftliği yeniden vahĢi kuĢların sardığını öğrendi Eda Hanım. Bu sefer
daha kalabalık gelip her yeri her Ģeyi talan etmiĢlerdi. Fahim Bey ve Kadir‟de yaralanmıĢtı.
Bunun üzerine Eda Hanım tekrar çiftliğe döndü. Eda Hanım çiftliğe dönünce Fahim Bey
durulmuĢtu. Artık eskisi kadar yeni gelinler gelmiyor, Eda Hanım ile vakit geçiriyorlardı.
Daha sonra köyün muhtarı Vakıflar Han‟ında bir Ģano açmaya karar vermiĢti. Buna
itirazlar geliyor, camiciler karĢı çıkıyordu. KarĢılıklı propagandalara giriĢiyorlardı. ġanonun
açılıĢında liste bir hayli kalabalıktı. Çağırılacak kiĢiler kasabanın önde gelenleri ve para
babalarıydı. Ġlk gece daha normal bir tiyatro ile açılıĢı yapmıĢlardı. ġantözler vardı. Günler
geçtikçe kasabaya felaket çöküyordu. Erkekler kazandıkları paraları Vakıflar Han‟ında
harcıyor, karıları ve çocukları evde aç kalıyorlardı. ġano rengini iyiden iyiye değiĢtirmiĢ,
Ģantözler soyunmaya baĢlamıĢlardı. Büyük bir kepazelik hâkimdi. Kasabanın durumu iyice
kötüye gidiyor ve kasaba resmen bir cehenneme dönmüĢtü. Buna rağmen hala kasabaya
Ġstanbul‟dan Ģantözler geliyordu.
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Fahim Bey yine Vakıflar Han‟ından GülĢen adında bir Ģantözü çiftliğine almıĢtı ve ona
nikâh kıyacaktı. Çiftlikte Ģenlikler düzenlendi, yemekler içkiler verildi. Tam nikâhın
kıyılacağı sırada beyaz atlı bir süvari gelip GülĢen‟i kaçırmıĢtı ve Fahim Bey kendinden
geçmiĢti.
Bir gün Fahim Bey, Eleni, Pavlo, KuĢabbi ve Potuk Vakıflar Han‟ına gitmek için yola
çıkmıĢlardı. Tam arabaya bindikleri sırada bir silah sesi iĢitildi ve Pavlo öldürülmüĢtü. Bunun
Fahim Bey tarafından bir tuzak olduğu düĢünüldü. Fahim Bey, KuĢabbi ve Potuk tutuklandı.
Fahim Bey çavuĢa Pavlo‟nun karısı Eleni ile görüĢmek istediğini söyledi ve Eleni gelince
Ģikâyetini geri çekmesi için konuĢtu. Mahkeme günü herkes salona gelmiĢti, yeteri kadar delil
bulunmadığı için ve Eleni ‟nin Ģikâyetini geri çekmesi üzerine Fahim Bey, KuĢabbi ve Potuk
serbest bırakıldı.
Canpolat ile Nur Kalfa nikâhlarını kıyarak çiftlikten ayrıldılar ve bir deniz
yolculuğuna çıktılar.
Hacı Zeki Efendi, valinin huzuruna çıkarak Ģanonun kapatılmasını istemiĢti ve isteği
kabul gördü. ġano son gösterisini de yaparak kapanmıĢtı.
Eda Hanım yine sıkılınca kendisini denize atmıĢtı. Ferhat Bey de oradaydı ve
rüyalarındaki kadını bekliyordu. Bu kadın Eda Hanım‟dı. Denizin aynasında ki kadın. Eda
Hanım da rüyalarında kızıl atlı süvari görüyordu bu kiĢi de Ferhat Bey‟di. Sonunda
birbirlerini bulmuĢlardı. Eda Hanım çiftlikten ayrılacak ve evleneceklerdi.
ġano kapanınca Neslihan Sultan ortada kalmasın diye Fahim Bey onu çiftliğine getirir
ve nikâh kıyacaktır. Neslihan Sultan kesiklikle yüzünü kimselere göstermemektedir. Çiftliğin
son gelini olarak gelen Neslihan Sultan‟ı duyan Gülizar sultan öfkeye kapılır ve çiftliğe
gelerek Fahim Bey‟e saldırır. Bunları gören Neslihan Sultan onları ayırmaya gelir, babasına
ve nenesine bağırır. Bu Ģantöz bu son gelin Fahim Bey‟in kızı Füsun‟dur.
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O günden sonra Fahim Bey‟e inme gelir ve bu hastalığın pençesinden kurtulmaz.
Hekimler gelir gider, Ferhat Bey Hintli hekim getirir ama yine de iyileĢemez. Ferhat Bey ve
Eda Hanım‟ın aĢkı da yarım kalır. Gülizar Sultan, Fahim Bey‟in yaptığı kötülüklerin sonunda
onu bulduğunu ve sonunun geldiğini söylemekteydi. Gülizar Sultan artık bir Ģeyleri itiraf
etmeye baĢlamıĢtır. Kaçırılan GülĢen gelinin kendisinin kaçırdığını söylemiĢtir. Kadir aĢık
olmuĢtu GülĢen‟e. Kutsi atıyla gelerek kaçırmıĢtı GülĢen‟i. Daha sonra onları da bulup çiftliğe
çağırmıĢlardı. Pavlo‟yu da Gülizar Sultan öldürmüĢtü Fahim Bey‟i öldürmek isterken.
Gülizar Sultan artık tüm geçmiĢini çocuklarına anlatıyordu. Bir mektepli çocuğa aĢık
olduğunu, beraber zaman geçirdiklerini, onu unutmadığını ve en büyük itirafta buydu ki
çünkü mektepli çocuk Fahim Bey‟di. En sonunda mektepli çocuk ortadan kaybolmuĢtu. Ve
sonra Eda‟yı zengin birinin istemeye geldiğini fakat kızı Eda‟yı isteyen kiĢinin yüzünü bile
görmeden kızını verdiğini söylemiĢti. Kızını verdikten sonra damadı bir daha Gülizar
Sultan‟la kızını görüĢtürmemiĢti.
Ve en sonunda Ferhat Bey‟de Eda Hanım‟ın kızı Füsun‟a tutulmuĢtu ve böylece
Gülizar Sultan‟ın öyküsü onlara kadar uzanıyordu.
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2.3.1.1. KĠġĠLER
Fahim Bey: Çiftlik sahibi, çiftliğine sürekli yeni gelin alan, milyoner, zengin bey.
Eda Hanım: Fahim Bey‟in karısı.
Füsun (Neslihan Sultan): Fahim Bey ve Eda Hanım‟ın kızı.
Kadir: Fahim Bey ve Eda Hanım‟ın oğlu.
Gülizar Sultan: Fahim Bey‟in mektepli olduğu zamanlarda aĢk yaĢadığı kadın aynı
zamanda Eda Hanım‟ın annesi.
Nur Kalfa: Fahim Bey‟in önce çiftliğe kalfa olarak aldığı daha sonra iç gelin yaptığı
kadın aynı zamanda Eda Hanım‟ın kız kardeĢi.
Topal Kutsi: Eda Hanım‟ın erkek kardeĢi.
GülĢen: Fahim Bey‟in düğün gecesi kaçırılan yeni gelin ve Kadir‟in sevgilisi.
Can Polat Ağa: Eda Hanım‟ın gelinleri izlesin diye görev verdiği çiftlikte çalıĢan
hizmetli.
Gâvur Ġmam: Çiftlikte çalıĢan hizmetli.
Köpekli Hürmüz: Çiftliğe istediği girip çıkan, iĢine geldiği insanla iĢ birliği yapan,
Eda Hanım ile birlikte olup yeni gelinlere büyüler yapan kadın aynı zamanda Gâvur Ġmam‟ın
sevgilisi.
KuĢabbi’nin Salih: Köyde Fahim Bey‟in yaptıklarına karĢı gelen, daha sonra Fahim
Bey‟le iyi olan kiĢi.
Potuk’un Hasan: Köyde Fahim Bey‟in yaptıklarına karĢı gelen, daha sonra Fahim
Bey‟le iyi olan kiĢi.
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Toz Pembe: Potuk‟un karısı.
Kehribar: KuĢabbi‟nin karısı.
Ümmühan Ebe: Çocuğu olmayan Fahim Bey‟e gül tohumundan bir kız çocuğu
olmasını sağlayan kadın.
Nalınlı Fatma: Zembilci hamamındaki tellak aynı zamanda Fahim Bey‟e yeni gelinler
getiren kadın.
Ferhat Bey: Dağ tepe ağası, Eda Hanım ile aĢk yaĢayıp daha sonra Füsun ile birlikte
olan adam.
Hacı Zeki Efendi: ġanonun kapanması için valiyle konuĢup ve kapanmasını sağlayan
hoca.
Eleni: Pavlo‟nun karısı.
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2.3.1.2. ZAMAN-MEKÂN
Olay Kıbrıs‟ta geçmektedir. Olayın içinde bulunduğu zaman dilimi olan akronik
zaman (içinde bulunduğu zaman dilimi) kullanılmıĢtır.
‘LefkoĢa‟ya Hintli bir hekim gelmiĢ‟ Dedi „Müsaade ederseniz Bey‟i bu hekime
göstermek istiyorum.‟
Bey‟in karısını elinden almak için savaĢım veren bir adamın, bu kadar dürüst
olacağına inanmak mümkün değildi. Fakat o ısrar ediyordu.
„Ne olur? Bey‟i bir de bu hekim görsün?‟
Bir fırtına gibi Sultan ana içeriye girdi. Ferhat Bey‟i karĢısında görünce, ĢaĢırır
gibi oldu. Ve kendini tutamayarak:
„Ne oluyor burada?‟ diye öfkeli öfkeli sordu: „Bey yatağında ıstırap içinde
kıvranırken siz burada fıkıĢtırıyor musunuz? …‟

69

2.3.1.3. DĠLĠ VE ÜSLUBU
Yazar eserini gerçekçi izler taĢıyarak realist bir biçimde yazmıĢtır. Romanın dili
oldukça sade ve anlaĢılırdır. Eser okuyucuyu sıkmayacak ve kolaylıkla okunabilecek
akıcılıkta yazılmıĢtır. Ve betimlemelere yer verilmiĢtir.
… „Ay denize düĢtükten sonra yola çıkacaktı. Umut, parlar gibi oldu içinde. Beklediği
kuĢlar gelmiyor ki. Umut, ne demiĢler? Fakirin ekmeği demiĢler. Döküle döküle taĢıyordu
içindeki umut. Umut, lambanın karanlığı kadar ıĢıklıydı onun için. TutuĢsun içindeki umut
güç olsun. Yıkılan dünyasında bir taç olsun.
Kalktı ve soyundu, davetsiz misafir bekliyordu gene bu gece.
Bunalımlı bir geceydi, Eda Hanım için. Bir gölge dolaĢtı evin etrafında. Veya bir gölge
görür gibi oldu. Yüreği oynadı yerinden. Gecenin bu saatinde, davetsiz kim olabilirdi?
Davetsiz bir misafir beklemiyor muydu? Kalbi tuttu ve ağrıları baĢladı. Yolculuğa çıkacaktı.
Uzun bir yolculuğa. Umuttan söz etmiĢti ya. Kocasının yeni gelinini merak etmiyor değildi.‟…
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2.3.2. POTUĞUN PEMBESĠ (MAPOLAR Hikmet Afif, Samtay Vakfı Yayınları,
Mağusa, 2016.)
ÖZET:
Muhtarın oğlu Tarık‟ın sünnet düğünü Kehribar ve Pembenin danslarıyla baĢlamıĢtı.
Ġlk olarak kehribar çıkmıĢtı sahneye ve Komiser vurulmuĢtu Kehribar‟a. Kehribar oynarken
birdenbire kıyamet kopar gibi olmuĢtu ve bir yılan gibi salona Potuğun Pembesi süzülmüĢtü.
Ve Komiser Kehribar‟dan çok Pembe ile ilgilenmeye baĢlamıĢtı. KuĢabbi‟nin Salih çok
sinirlenmiĢti fakat Potuk Komiser ‟in para kumkuması ve kadınların koyunlarını Ģilin
doldurduğunu söyleyerek sakinleĢtirdi.
Kızlar, kadınlar Tarık‟ın baĢına çullanmıĢlar oynaĢmak istiyorlardı. Onu sevenlerin
baĢında Sacide geliyordu fakat Sacide‟den önce annesi Bedia Hanım vardı. Fakat Tarık‟ın en
çok sevdiği mahallenin öksüz ve neredeyse kimsesiz olan kızı AyĢen‟di. AyĢen‟in annesi
Refia Hanım Karadağlı yiğit Osman adında büyük bir aĢka tutulmuĢ ve kocası Halim Bey‟i
hamamda yakmıĢtı fakat sevdiği adam sonra kayıplara karıĢmıĢtı. Refia Hanım‟da gün bu
gündür odasına kapanmıĢ, komĢuya, çarĢıya gitmez, insanlarla konuĢmaz olmuĢtu.
Çocuklarını bile görmek istemezdi. Refia Hanım‟ın görüĢtüğü tek kiĢi vardı o da Potuğun
Pembesiydi.
Tarık‟ın annesi Fadime Hanım AyĢen ile oynaĢıp görüĢmelerine izin vermezdi. Fakat
Muhtar‟ın umurunda bile değildi.
Potuğun Pembesi Komiserle çıkmaya baĢladıktan sonra iliĢkileri ilerlemiĢ ve kasabada
hava biden değiĢmiĢti. Ve Potuğun Hasan‟ın umunda bile değildi. Komiser yüzünden
KuĢabbi‟nin Salih ile Potuk‟un Hasan‟ın araları açılmıĢtı. Fakat küslükleri fazla uzun
sürmedi. Bir gün Salih bağıra bağıra konuĢmak için Hasan‟ın yanına gelmiĢti. Birden
ĢakalaĢtılar, barıĢtılar birbirlerine olan özlemle kucaklaĢmıĢlardı. O akĢam içki masası
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kurulmuĢ, mezeler hazırlanmıĢtı. Sabaha kadar oturmuĢlardı. Sabaha karĢı Potuk‟un Pembe
Komiser „in evindeki iĢinden gelmiĢti ve KuĢabbi‟nin Salih‟i görünce ĢaĢırıp kalmıĢtı.

Refia

Hanım‟dan geldiğini söyleyen Pembe‟ye Salih inanmamıĢtı. Sabaha kadar hep birlikte yiyip
içmiĢler en sonunda da kimin nerede uyuduğu belli olmadan sızmıĢlardı. Sabah Kaptan‟ın
adamları gelip KuĢabbi ve Potuk‟u ahtapot avına çağırmıĢlardı.
Daha sonra hep birlikte mavnaya binip limandan ayrılmıĢlardı. Püsküllü önlerine
geldiklerinde deniz çalkantılı ve dalgalı olduğu için ilk dalıĢı Hasan yapmıĢtı. Ve sırasıyla
kalabalık bir dalıĢ olmuĢtu. Avını yakalayan su yüzüne çıkıyor oradan da gemiye çıkıyorlardı.
Her çıkanın sırtına kavrolar yapıĢmıĢtı. Fakat KuĢabbi‟ den ses yoktu ve Hasan korkmaya
baĢlamıĢtı. Tam umudun bittiği yerde KuĢabbi birden görünmüĢ ve gelmiĢti. KuĢabbi iki
ahtapot yakalamıĢtı fakat deniz altında baya bir mücadele verdiği için ahtapotlar kanını emmiĢ
ve çok kan kaybetmiĢti. KuĢabbi‟yi hastaneye kaldırmıĢlardı. Potuk, Kehribar, Pembe hepsi
ağlıyordu. Durumu ağırdı KuĢabbi‟nin tam öldüğünü düĢündükleri anda KuĢabbi kendine
gelmiĢ ve su istemiĢti. Herkes sevinmiĢ, heyecan içindeydi.
Varda kilisesi papazının kızı Bedia Hanım Hristiyan dinini terk edip Ġslam dinine
geçerek Müslüman olmuĢ ve Ģoför Tahir‟e kaçmıĢtı. Daha sonra Potuğun Pembesi gele
yardımlarla onlara düğün yapmıĢ Tahir ve Bedia evlenmiĢti.
Bir süre sonra Potuk Miss Benlian ile aĢk yaĢamaya baĢlamıĢtı ve bunu Pembe
öğrenince ilk olarak Rafia Hanıma anlatabilmiĢti. Onun üzerine Lady Manifold ‟un aĢkı
patlak vermiĢti ve Ġngiliz karısı KuĢabbi‟yi istiyordu. Lady Manifold yaĢlıydı fakat zengindi,
milyarların sahibiydi. KuĢabbi‟yi tanımasına da kocası General Manifold „un düĢkünlüğü
sebebe olmuĢtu. Bir gün KuĢabbi açıklarda bir balina yavrusu yakalamıĢ ve limana getirmiĢti.
Liman kadınlı erkekli insan kaynıyordu. Kalabalığın arasında Lady Manifold‟da vardı ve
balinanın yanına gelerek yabancı bir Ģeyler söylüyordu. Lady‟nin gözü sürekli KuĢabbi‟deydi
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ve balinayı satın almak istiyordu. Ve oradaki gümrük memuru balığın sağlıklı yaĢayabilmesi
için büyük bir havuza ihtiyacı olduğu hakkında bilgi veriyordu. Ve Lady Manifold sarayın
bahçesine büyük bir deniz yaptırmıĢtı, balinacıkta yanındaydı fakat Lady‟nin kalbinde büyük
bir boĢluk vardı. KuĢabbi‟yi görebilmek için her gün limana gidiyordu. Lady en sonunda
KuĢabbi‟nin evine giderek KuĢabbi‟yi görmüĢtü.
Bir gün muhtarın oğlu Tarık‟ı rüyasında köpek ısırması üzerine kunduz olmaması için
rüyanın kırkıncı gecesi kunduz gecesi düzenlenecekti. Kunduz gecesinde tüm kadınlar
kocalarından bir geceliğine izin alırlar ve alem yaparlardı. Kunduz gecesi bir nevi kadınların
özgürlük ve aĢk geceleriydi. Kunduz gecesi tüm kadınlar muhtarın evine gelmiĢlerdi. Ġlk
olarak Tarık‟ı AyĢen öpmüĢtü, daha sonra papazın kızı Bedia Hanım yapıĢmıĢtı çocuğa. O
gece Rum kızları da gelmiĢti ve Rita adında bir kız da iki yanağından öpmüĢtü. Rita‟ya
Ahtapot kızda deniliyordu ve Tarık çok etkilenmiĢti. Tarık ahtapot kızla beraber bahçeye
çıkıp sabaha kadar portakal ağaçları altında seviĢmiĢlerdi. O gece sabaha kadar sürmüĢtü
eğlence ve Tarık kucaktan kucağa gezmiĢ tüm kadınlarca öpülmüĢtü. Ve son olarak papazın
kızı Bedia Hanım Tarık‟la birlikte olmuĢtu. Sabaha karĢı tüm kadınlar evlerine dönmüĢlerdi.
Kehribar ile Pembe eve KuĢabbi ve Potuk yoktu. BeklemiĢlerdi fakat gelmemiĢlerdi. Polise
gittiklerinde polis Lady‟nin yatı ile Mersin‟e gittiklerini söylemiĢti.
Pembe‟nin doğup çocukluğunu geçirdiği LefkoĢa yolu üzerinde framolu bir ev vardı.
Pembe‟nin babası Sahir dayı bahçıvandı annesi ise sonradan Müslüman olan Suzinak
Hanımdı. Pembe birden büyüyüp serpilmiĢti ve on üç on dört yaĢına geldiğinde mahallenin
tüm delikanlıları peĢindeydi fakat Pembe tüccar olan Halim Bey‟in oğlu Cenap‟a aĢıktı. Uzun
bir zaman iliĢkilerini sürdürdüler. Daha sonra günlerce Cenap‟ı göremeyen Pembe‟nin kalp
ağrıları baĢlamıĢtı ve her gün babasıyla birlikte dedesinden kalma incir ağacından ürün
toplamaya gidiyordu. Bir gün incir ağacının bir dalı kırılmıĢtı fakat üzerinden ürünler
toplanmamıĢtı. Bunun kasten yapıldığını ve hatta oğluna Pembe‟yi isteyen Deli Halime
73

tarafından yapıldığını düĢünmüĢlerdi. Pembe ve Sahir dayı pek aldırıĢ etmemiĢti fakat
Suzinak Hanım Ģimdi ağacı kıran yarın öbür gün evi de yakar düĢüncesindeydi. Ve Sahir Dayı
Pembeyi artık incir ağacına götürmemeye baĢlamıĢtı.
Bir sabah framolu evin kapısına çiçekler bırakılmıĢtı Pembe ilk Cenap‟tan geldiğini
düĢünse de çiçekler Pembe‟nin beĢ yıl önceki aĢkı olan Bekir Kaptan‟ın oğlu Cumali
tarafından bırakılmıĢtı. Bir süre sonra Cumali meydana çıkmıĢ ve Pembe çok ĢaĢırmıĢtı.
Pembe, Cumali‟yi istiyor ama Sahir Dayı kızını Cumali‟nin yerine han hamam sahibi olan
zengin Hüseyin Efendi‟ye vermek istiyordu.
Bir gece framolu evde bir zorlama olmuĢtu maça dikenleri tutuĢturulmuĢtu ikinci bir
zorlamada ise framolu evin duvarları yanmıĢtı. Daha sonra framolu evin yenilenmesi
karĢılığın Sahir Dayı Pembe‟yi Hüseyin Efendi ile evlendirmiĢti. Kasabanın dedikoducusu
Zilli Zilha Kasabayı türlü dedikodularla süslemiĢti. Ve bu dedikoduların ve yalanların
uzantısıyla Pembe ve Hüseyin Efendi‟nin evliliği bir yıl bile sürmeden Pembe‟nin baĢkasına
kaçması ile bitmiĢti. Aradan zaman geçtikçe kimse Pembe‟yi sormuyordu artık ama Pembe
LefkoĢa- Larnaka yolu üzerinde bir handa kalıyor ve farklı farklı kiĢilerle düĢüp kalkıyordu.
Bir gün hiç düĢünmediği bir Ģekilde kasabaya dönmüĢ ve bir kumpanyanın baĢ Ģantözü
olmuĢtu. Kasabaya döndüğü günün gecesi de framolu evi çatır çatır yakmıĢlar ve framolu evin
hikayesi de bu Ģekilde bitmiĢti.
Bir zaman sonra KuĢabbi ile Lady dedikodularından sonra Potuk ile Rose dedikoduları
yayılmaya baĢlamıĢtı ve bu haberler Pembe‟yi iyice sarsmıĢtı. Pembe hazırlanmıĢ garipsi
düĢüncelerle incir ağacını ziyaret için yolculuğa çıkmıĢtı. Pembe incir ağacına gidip framolu
evi de eski hali ile onarıp ömrünün son günlerini orada geçirmek istiyordu. Pembe orada
hayallere dalarken uzaktan sesler gelmeye baĢlamıĢ Dul Emine adındaki kadın kocasının
denizden geleceğine inanarak türküler söylüyordu. Ve bir anda bir yığın çocuk sarmıĢtı
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etrafını. Pembe içlerinden en büyük olana konuĢmaya baĢlamıĢ ve kimlerden olduğunu
sormuĢ, kız da
Deli Halime‟nin torunu olduğunu, isminin de Asuman olduğunu söylemiĢti. Küçük kız Asu
Pembe ile konuĢmaya baĢlamıĢ hatta Pembe‟nin hikayesini Pembe‟ye anlatıyordu. Pembe,
Asu‟yu çok sevmiĢ evlat gibi yüreğine bastırmıĢtı o sırada Deli Halime yanlarına gelmiĢti.
Ġncir ağacını görmeye giden Pembe orada onları da görmüĢ ve Asu‟yu kendine evlat edinmek
istemiĢti. En son oradan ayrılırken Asu‟ya tekrar geleceğini ve onu beklemesini söyleyip
ayrılmıĢtı.
Suzinak ile Halime‟nin hikayesi karakız kayalıklarına dayanıyordu. Günün birinde
Kara Hasan Dede, Karakız‟a doğru gelen bir gemi görür ve gemi gelene kadar bekler fakat
gemi Hz. Ömer Mabedine yanaĢır. Bunumla birlikte Kara Hasan Dede atıyla birlikte gemiyi
takip eder. Ve gemiden iki denizci kucaklarında iki çocukla birlikte karaya çıkar. Gemiciler
Sakız Adasından geldiklerini ve çocuklarında Sakızlı bir Türk ailesinin ikiz çocukları
olduklarını, o ailenin çok çocuğu olduğu için bunları bakamayacaklarını ve buraya bırakmak
için getirdiklerini söyleyip çocukları bırakıp giderler. Bunu gören ġeyh Hacı Osman Efendi
koĢarak Kara Hasan Dedenin yanına gelir ve ne olup bittiğini öğrenir. ġeyh Hacı Osman
Efendi‟nin çocukları olmaz ve bu çocukları evlat edinmek ister. Daha sonra Osman Efendi bu
ikiz kız çocuklarına Ģükredip alır ve evine götürür. Çocukların birinin adını Suzinak diğerinin
ismini ise Halime koymuĢtur. Gün gelir Suzinak ile Halime büyür. Suzinak hanım hanımcık
bir kız olmuĢken Halime ise tam tersi erkek gibi her belanın içinde olan bir kız olur. Bundan
usanan ġeyh Hacı Osman Efendi ve karısı Kamer Hanım kendileri gibi çocukları olmayan
Kamer Hanım‟ın kız kardeĢi Gül Hanım ve kocası Medineli Hasan‟a evlatlık verirler.
Aradan yıllar geçer Suzinak, Sahir adında biriyle evlenir ve Pembe adında bir kızları olur.
Halime ise Bekir Kaptan ile evlenip dört kız iki kız çocuğu olur. Fakat gün gelir Halime bir
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komiser ile kaçar, Bekir Kaptan da gemisini alıp ortadan kaybolur. Halime yıllar sonra geri
döner ama Bekir Kaptan‟dan haber alınmaz. Daha sonra incir ağacından düĢen Halime sakat
kalır ve elinde bir değnek ile yaĢamını sürdürür.
Pembe ile Kehribar oturmuĢ yaĢadıklarından, kocasız kaldıklarından konuĢup
muhabbet ederlerken KuĢabbi‟nin Salih ile Potuk‟un Hasan gelirler ve birkaç gün sonra
KuĢabbi Lady Manifold ile, Potuk ise Miss. Rose ile uzun bir yolculuğa çıkarlar. Pembe ile
Kehribar‟a ise kocalarını baĢka kadınlarla göndermenin burukluğu ile arkalarından bakmak
kalır. Ve Pembe ile Kehribar ne yapacaklarını düĢünürlerken birden kapı çalar. Pembe kapıyı
açtığında karĢısında Asu‟yu görünce Ģok olur ve çok sevinir. Asu kaçıp Pembe teyzesine
gelmiĢtir. Asu‟yu okula veremeyen Pembe ile Kehribar onu Aliye Molla‟nın rahlesine
verirler. Asu o kadar güzel bir kızdır ki sadece erkekler değil kadınlar bile değiĢik bir tutkuyla
âĢık olurlar. Pembe, Asu‟yu herkesten sakınır fakat Kehribar bile âĢık olmuĢtur Asu‟ya. Bu
sebepten dolayı Kehribar ile Pembenin arası açılır. Ve Pembe Asu‟yu da alıp framolu eve
dönmeye karar verir. Framolu eve döndüklerinde Pembe incir ağacının ürünleri ile geçimini
sağlamaya çalıĢır ve bir yandan da eski hayatına Ģanolara dönüp genel evde çalıĢmayı düĢünür
fakat eski güzelliği kalmayan Pembe‟nin müĢterileri de olmaz.
Bir gün Pembe eve geldiğinde kapının altında bir mektup bulmuĢtur. Fakat mektup
Ġngilizce olduğu için kendisine gelmeyeceğini ve Asu‟ya gelmiĢ olabileceğini düĢünmüĢtür.
Mektubu okuyamayan Pembe mektubu memur olan Kör ĠbiĢ‟e okutmayı düĢünür. Daha sonra
mektubu Kör ĠbiĢ‟e okutur. Mektup bankadan geliyordu ve Pembeyi bankadan çağırıyorlardı.
Pembe bankaya gittiğinde kocası Hasan‟dan tahmin edemeyeceği kadar para gelmiĢ olduğunu
öğrenir. Pembe çok sevinir, Hasan‟ın onu unutmadığını artık evinde oturup Potuk‟un Hasan‟ı
bekleyip, yaĢamını sürdürebileceğini düĢünmüĢtü. Artık etiyle kanıyla para kazanmayacak,
oturup kocasının yolladığı helal parayı harcayacaktı. Asu‟da büyüyordu artık o parayla
Asu‟yu bile evlendirebilirdi. Asu‟nun da çevresinde kasabanın delikanlıları dolaĢıyor ve hepsi
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Asu‟ya aĢık olmuĢlardı. O sırada kasabaya Mr. Bennet adında Ġngiliz genç bir komiser
gelmiĢti. Mr. Bennet, kasabada Pembenin namını o kadar çok duymuĢtu ki onu merak ediyor
ve onu görmek için Pembe‟nin evine gitmiĢti. Mr. Bennet gerçekten de çok etkilenmiĢti
Pembe‟den fakat baĢka bir zaman tekrar gittiğinde Asu‟yu görünce oklar tersine dönmüĢ o da
kasabanın gençleri gibi Asu‟ya aĢık olmuĢtu. Ama Mr. Bennet Ġngiliz gâvuru olduğu için
Pembe Asu‟yu vermemiĢti. Onun gibi Asu‟yu çok isteyen olmuĢtur fakat Asu bir gün
Kehribarın evinde verilen davete çağırılan Tanrı Kulu Mazlum‟a aĢık olmuĢtur. Mazlum
türküler söyleyip ağıtlar yakan biridir. Ve Asu ile sevgili olurlar, Asu ona her yeri gezdirir
onlar gezerken Mazlumda bir yandan türküler söylemeye devam eder.
Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Karpaz bölgesinde yaĢanan kuraklıktan dolayı insanlar
Türkiye‟nin belirli yerlerine göç etmeye baĢlıyorlar ve muhtarın evini konaklamak için
kullanıyorlar orda dinlenen halk daha sonra gemilerle genelde Adana bölgesi olmak üzere
gidiyorlardı. Bu sıra da Pembeyi vurmuĢlardı. Tarık‟ın yapmıĢ olabileceğini düĢündüler fakat
Pembe‟yi vurup, tüm servetini de alarak ortadan kaybolan Tanrı Kulu Mazlum‟du. O sıra
Mazlum da Asu da ortalarda yoktu, Pembe, Mazlum‟un Asu‟yu kaçırmıĢ olabileceğini
düĢünmüĢtü fakat Asu‟nun Eda Hanımlarda olduğu haberi gelmiĢti. Asu, tam intihar edeceği
sırada Eda Hanım‟ın kardeĢi onu kurtarmıĢ ve Eda Hanım da evinde misafir etmeye
baĢlamıĢtı. Ve Pembe bu duruma çok üzülmüĢ bir an önce hastaneden çıkmak istiyordu.
Bir zaman sonra Pembe hastaneden çıkmıĢtı ve Asu‟yu aramaya baĢlamıĢtı. Bu seferde
Asu‟nun muhtarın evinde Tarık‟ın kaçırdığı haberi gelmiĢti. Pembe delirecek gibi olmuĢtu,
Asu için bir orada bir burada olduğu söyleniyordu. En sonunda Pembe Eda Hanım‟a gitmiĢ ve
Asu‟yu sormuĢtu. Eda hanım da onu bir hafta evinde misafir ettiğini daha sonra Kul Mazlum
adına birinin gelip götürdüğünü söylemiĢti. Pembe, Mazlum‟un Asu‟yu Tarık‟a sattığını
düĢünüyordu bütün kasaba da Pembe‟nin Asu kızı sattığını düĢünüyordu. Fakat muhtarın
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evindeki Asu değil Tarık‟ın göç sırasında tanıĢıp evlendiği Asude kızdı ve Asu‟ya çok
benziyordu.
Asu yoktu, Pembe yalnız kalmıĢtı artık framolu evde keseleri boĢalmıĢtı, bütün
servetine Kul Mazlum‟a kaptırmıĢtı ve artık sadece incir ağacının ürünlerinden kazandığı para
ile geçimini sağlamaya çalıĢıyordu. Git gide yaĢlanan Pembe artık elinde değnekle gezmeye
baĢlamıĢtı. Eskiden Ģanolarda ayağını yere vurmasıyla her yeri inleten Pembe artık
yürüyemiyordu ve mahallenin çocuklarının masalcı Pembe ninesi olmuĢtu. Çocuklar ne var ne
yok getirir harçlıklarını biriktirir ve Pembe nineden masallar dinlemek için gelirler evlerine
çağırırlardı. Pembe‟nin de masallarını bazı akĢamlar ikiye böldüğü olurdu kesesi daha çok
dolsun diye. Günün birinde Kehribar‟ ı merak etmiĢ ve evine gitmiĢti kimse ne Kehribar‟ ı
nede Pembeyi tanıyordu artık ve bu dünya böyle diye düĢündü. Bir yandan da Potuk‟un
Hasan‟ı düĢünüyordu ortadan kaybolmuĢ daha da meydana çıkmamıĢtı. Günler geçtikçe
Pembe iyice yaĢlanıyordu ne dediğini ne yaptığını bilmiyordu. Kendisinin hamile olduğuna
inanıyor ve herkese de öyle söylüyordu. Bir gün incir ağacının altına gitmiĢ orada duran
yılanları seyretmeye baĢlamıĢtı. Her Ģey film gibi gözünün önünden geçiyordu. Bir akĢam
Bedia Hanım ile Refia Hanım framolu eve gelmiĢlerdi fakat kapı kilitli ve ıĢık yanmıyordu.
Durumdan Ģüphelenip polise gidip haber verdiler. Ve Pembeyi incir ağacının altında uzun bir
Ģekilde, bir gözü yılan ya da fareler tarafından oyulmuĢ bir Ģekilde buldular.
Son duraktan alınan Pembe son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karakız bahçelerindeki
çadırların önünde cenazesi geçirilmiĢti. Ve o sırada çadırın birinden Kehribar kafasını uzatıp
hıçkırarak ağlamaya baĢlamıĢtı. Ve çadırın kapısı Ģanonun perdeleri gibi kapandı
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2.3.2.1.KĠġĠLER
Potuk’un Pembesi: Romanın baĢ karakteri.
Kehribar: Çingene kızı. Pembe‟nin Ģanodan yakın arkadaĢı.
KuĢabbi’nin Salih: Potuk‟un yakın arkadaĢı, Kehribar ‟ın kocası.
Potuk’un Hasan: Pembenin kocası.
Tarık: Adına kunduz gecesi düzenlenen muhtarın oğlu.
Remzi Bey: Muhtar.
Bedia Hanım: Kendi dinini bırakıp baĢka dine geçip Ģoför Tahir‟e kaçan Varda
kilisesi papazının kızı.
Sacide: Bedia Hanım‟ın kızı.
AyĢen: Mahallenin öksüz ve yetim olan Refia Hanım‟ın kızı. Tarık‟ın sevdiği kız.
Refia Hanım: Hamamda kocasını yaktıktan sonra kimse ile görüĢmeyen AyĢen‟in
annesi.
Fadime Hanım: Muhtarın karısı.
Thorn Cenapları: Varda kilisesinin papazı, Bedia Hanım‟ın babası.
ġoför Tahir: Bedia‟nın kaçıp evlendiği kocası.
Rita: Kunduz gecesine katılan Rum kızı, Ahtapot kız.
Sahir Dayı: YaĢamını bahçıvanlık ile sürdüren Pembe‟nin babası.
Suzinak Ana: Pembe‟nin annesi.
Cenap: Tüccar Kazım‟ın oğlu, kasabanın yakıĢıklı delikanlısı, Pembe‟nin sevdiği.
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Deli Halime: Aslında Suzinak Ana‟nın kardeĢi olup, oğluna Pembe‟yi isteyen kiĢi.
Hüseyin Efendi: Han, hamam sahibi, Pembe‟yi evlendirdikleri zengin bey.
Cumali: Bekir Kaptan‟ın oğlu, denizci, Pembe‟nin sevgilisi.
Lady Manifold: Bahçesine deniz yaptırıp KuĢabbi ile birlikte olan Ġngiliz
General‟inin eĢi.
General Manifold: Lady Manifold‟un kocası.
Asuman: Pembe‟nin alıp evlat gibi sahiplendiği, Deli Halime‟nin torunu.
Kara Hasan Dede: Halime ile Suzinak ‟ın hikayesini anlatan, Girne‟de yaĢamıĢ
süvari.
ġeyh Hacı Osman: Suzinak ile Halime‟yi evlatlık edinip sahiplenen kiĢi.
Kamer Hanım: ġeyh Hacı Osman Efendi‟nin karısı.
Gül Hanım: Kamer Hanım‟ın kız kardeĢi.
Medineli Hasan: Hacı Osman Efendi Halime‟yi alıp evlat edinen Gül Hanım‟ın eĢi.
Çivit Bekir: Halime‟yi isteyen Nuh Kaptan‟ın oğlu.
Yusuf: Deli Halime ile Bekir Kaptan‟ın oğlu.
Zilli Zilha: Kasabanın dedikoducusu.
Dul Emine: Kocasının denizden geleceğine inanan deli.
Aliye Molla: Asu‟ya ders veren hoca.
Kör ĠbiĢ: Aliye Molla‟nın kocası.
Mr. Bennet: Asu‟ya aĢık olan kasabaya gelen genç Ġngiliz komiser.
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2.3.2.2. ZAMAN- MEKÂN
Yazar romanını bir zamanın yaĢanmıĢlıklarını öyküleyerek yazmıĢtır. Roman, genel
olarak Girne‟de geçmiĢtir fakat zaman zaman LefkoĢa ve Larnaka‟yı da yer olarak
kullanmıĢtır. Romanını Birinci Dünya SavaĢı zamanında yazmıĢ olan yazar yer yer Suzinak
ile Halime‟nin hikayesi gibi geriye dönüĢlere de yer vermiĢtir.
„… AĢağıdaki Girne ile yukarı ki Girne‟yi birbirine bağlayan uzun yolun ortalarına
doğru baĢlatılan inĢaat hızıyla sürdürülüyordu. Hüseyin Efendi‟nin yaptırmakta olduğu köĢk
kasabadaki köĢkleri gölgede bırakacak kadar muhteĢemdi. Hafız ġirazi Molla‟nın köĢkünden
de kat kat üstündü. Kale gibi bir yapıydı bu. Duvar taĢları çok uzaktan getiriliyordu. Altın
sarısı taĢlardı bunlar ve çok pahalıya mal oluyordu. Hancı Hüseyin Efendi‟nin gözünde ne
para vardı ve ne de pul. Onun tek bir dileği vardı Pembe ile evlenmek, ona mutlu bir yaĢam
hazırlamak…‟
„… Pembe, LefkoĢa- Larnaka yolu üzerindeki Han‟da kalmıĢ bir süre. Odası varmıĢ.
Bir Jandarma OnbaĢısıyla düĢüp kalkıyormuĢ. Oradan Leymosun‟a gitmiĢ. Bir süre
genelevde çalıĢmıĢ. Daha sonra da Baf‟a yerleĢmiĢ. Paralandığından, zengin olduğundan söz
edenler vardı. Fakat delicesine çılgın bir hayat sürüyordu. Durmadan sevgili değiĢtirdiği de
söyleniyordu. Sayısız aĢıkları varmıĢ. Ġlk zamanlar yükseklerde uçarmıĢ ama, sonraları
hamallar kadar boyun eğmiĢ…‟
„… Birinci Dünya SavaĢı‟nın en hareketli günlerinden birindeydi. Limana bir gemi
geldi. Ġngiliz bandıralıydı gemi. Küçükçe bir tekne, yelkenle yolculuk yapıyordu. Beyaz boyalı
pırıl pırıldı Ġngiliz gemisi. Aylardır limana sandal bile uğramamıĢtı. GiriĢler, çıkıĢlar
yasaklanmıĢtı zaten. Gemi limana girmeden yelkenler indirildi. Durgun bir hava vardı.
Esintisiz, rüzgârsız bir hava…‟
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2.3.2.3. DĠLĠ VE ÜSLUBU
Yazarın bu kitabında dili biraz ağırdır ve bana göre kullanmıĢ olduğu Kıbrıs ağzındaki
kelimeler ile anlaĢılması zor olmaktadır. Ayrıca yazar eserinde çok sık geriye dönüĢler
yaparak okuyucuyu sıkmakta ve yormaktadır.
„… Kör ĠbiĢ‟ten yüttüğü ne? Hele bir punduna getirsin de görün siz. Oğlanın boynuna
sarılır, el alemin içinde dudaklarından öper onu. Hovlu hala oturmamıĢ değil ki karının.
„Fakat ne Ģanslı bu Potuğun Pembe. Koskoca Ġngiliz ayağına gitti. Yarın saraya da alır
onu.‟
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2.3.3. MERMER KADIN (MAPOLAR Hikmet Afif, Samtay Vakfı Yayınları, LefkoĢa,
2007.)
ÖZET:
Kralların taç giydiği, birçok istilaların gerçekleĢtiği efsaneler diyarı bir aĢk memleketi
olan Afrodit adası Girne Afrodit kasabasının ılık bir sahil kasabasıdır. Girne birçok aĢka,
olaya tanık olmuĢtur. Yine ılık bir akĢamda atıyla uzaklardan gelen bir kız belirivermiĢtir.
Atıyla bomboĢ topraklardan ilerleyen bu kız birden Karasu çiftliğinde durmuĢ ve her Ģeyi ile
bu çiftliğe bakan bu kızın karĢısında birden iki kiĢi belirivermiĢtir. Bunlardan biri daha yaĢlı
diğeri ise heykel gibi dimdik gayet Ģık bir adama benzemektedir. Kız atından inerek köyde bir
tanıdığı olduğunu ve köĢkü tarif etmelerini rica ediyor. HeykeltıraĢın evine doğru giderken
sessizliği kızın konuĢması bozarak gencin, babasının ölümünden sonra burada yaĢadığını ve
babasının aĢk dolu bir aĢk yüzünden öldüğünü geçmiĢi hatırlamak istemediğini dile getirir.
Güzel kadın eve yaklaĢtıkça bu çiftlikten bir parça almak istediğini de söyler. Ve gönülleri
müsterih bir Ģekilde yürümeye devam ederler. Son olarak genç adam köĢkü göstererek
yanından uzaklaĢır.
Genç kadını evde sevinç ile karĢılayan HeykeltraĢ ve Olivia karĢılarında Scarlet‟i
gördüklerine çok sevinirler. Mutlu olduklarını göstermek için hemen masalar hazırlanır ve
ellerinden gelen her Ģeyi yaparlar.
GüneĢin yorgun adımlarla aheste aheste denize döküldüğü sırada Olivia ve Scarlet
yürüyüĢe çıkarlar. Daha sonra Olivia ile Scarlet bomboĢ bir arazide bir yer alıp, kuĢ uçmaz
kervan geçmez bu yerde herkesten uzak bir villa inĢa edip yaĢamak istediğini dile getirir.
HeykeltraĢ, Olivia ve Scarlet gezerken birden bir ses duyarlar ve uzaklardan HaĢim‟in
sesi gelmeye baĢlar. Bu ses acı bir aĢk ile canı yanan HaĢim‟in sesidir. Olivia, Scarlet ile
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HaĢim‟i tanıĢtırır. HaĢim tanıĢırken irkilse de Scarlet‟in sıcaklığı ile ona alıĢır ve HaĢim yine
köpeğiyle dağlarda gezmeye devam eder.
Villa yapılırken herkes ile muhatap olan Scarlet daha sonra HaĢim‟den, erzak vermeye
gelen atlıdan, Olivia ve HeykeltıraĢtan baĢka kimseyle konuĢmamaya baĢlar.
Karasu çiftliği sahibi Ġhsan öğretmenine her gün hikâyeler anlatır fakat öğretmen artık
aĢk hikâyeleri dinlemekten sıkılmıĢtır ve bugün onun yerine dağlarda yollarda yürümenin
daha mantıklı olduğunu söyler ama Ġhsan hikâyeyi anlatmaktan vazgeçmez. Kırlangıç
villasında üç yıldan beri dıĢarı çıkmayan, çok güzel endamlı bir kadın olduğunu ve onu
görmek istediğini söyler. Ve öğretmeni ile birlikte Kırlangıç villasına doğru giderler. Ve
öğretmen kapıyı çaldıktan sonra kadının güzelliği karĢısında tutulur. Birçok kiĢiye zenginlere
öğretmenlik yapan bu adam muhalliyesini toplayarak daha önce böyle bir kadın görmediği
düĢüncesine varır.
Her zaman ki gibi tepelere koĢan HaĢim‟in arkasında biri onu takip eder. Siyah
gözlüklü, top sakallı bu adam zavallı HaĢim‟in yakasına yapıĢıp zavallı meczubun yüzüne bir
tokat atıp Scarlet ‟ten uzak durmasını söyler. HaĢim‟de korkusundan bir daha
konuĢmayacağını uzak duracağını söyler.
Bir süre sonra yine ıĢıklı bir gece de Scarlet, Olivia, HaĢim ve HeykeltraĢ aynı evde
Olivia piyona çalarken HaĢim‟in gülüĢleri Scarlet‟in yüzüne dokunması ile yerini birden
sessizliğe bırakır. Scarlet‟in dokunmasından rahatsız olan HaĢim birden uzaklaĢıp,
korktuğunu Scarlet‟e anlatır. Scalet‟de o kiĢiyi tanıdığını ve kendini silahıyla koruduğunu dile
getirir. Olivia tekrar piyano baĢına geçip piyanosunu çalarken Scarlet derin bir sessizlik içinde
durur.
O gecenin sabahında avucunda bir tabanca ile uyanan Scarlet, odanın içinde dans
ederek aynanın karĢısında raks ediĢini seyreder. Ocağın önünde soyunarak tüm vücudunu
84

izlerken duraksar ve mermer kadın diye mırıldanır. Sabahlığını üzerine giyerek bahçeye çıkar,
bir ağacın gövdesine bir kalp ve iki harf yazar ve yedi sekiz el ateĢ edip içeri girer, yatağına
uzanır tabancasına sarılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya baĢlar.
Günler ilerledikçe Kâhya, Ġhsan‟ın hislerini hisseder ve bu iĢin böyle olmayacağını
dile getirerek Ġhsan‟a Shakespeare‟in hayranı olan Scarlet için bu gece tiyatro akademisinde
son oyun olan Romeo ve Juliet için teklifte bulunur. Ġhsan, Kâhya‟nın bu tavrına kızsa da
Kâhya‟nın teklifine hayır diyemez. Evin bahçesinde beliren Scarlet, Ġhsan‟ı heyecanlandırarak
akĢam yedi de geleceğini söyler. AkĢam saate yedi de Scarlet gelir ve arabaya binerler. Yolda
ki sessizliği Scarlet‟in birden Ġhsan‟ın ellerini tutup, gözlerini kapatarak konuĢması bozar. Ve
bir anda tiyatro akademisinin önünde dururlar. Tiyatronun sonuna doğru tam öpüĢme
sahnesinde Scarlet kaçıp gitmek ister. Hızlıca araba ile uzaklaĢan bu mermer kadın hem
sevmekten korkar hem de sevmek ister. Ve Kırlangıç villasına geldiklerinde Scarlet Ġhsan‟dan
tekrar gözlerini kapatmasını isteyerek Ġhsan‟ı öpüp içeri kaçar. Ġhsan kendisini rüya da
zanneder.
Daha sonra günler geçtikçe Olivia ve HeykeltraĢ evlerinde Scarlet‟in anısına bir davet
düzenlerler. Ve bu davete özellikle Ġhsan ve Sefa Beyi de çağırmayı ihmal etmezler. Scarlet o
gece tüm çekingenliğini bir kenara bırakır. Olivia, yerine yani piyanonun baĢına geçerek
çalmaya baĢlar. Sefa Bey ve Ġhsan kendilerinden geçmiĢ olsalar da bu samimiyeti dans ve
Scarlet‟in isteği üzerine bir yürüyüĢ ile perçimlerler. Kendisini rüyada zanneden Ġhsan,
Scarlet‟in saçları uçuĢtukça kendinden geçer ve omuz omuza yürümeye devam ederler.
Gecenin karanlığı, rüzgârın birleĢmesi ve ortamın sessizliği ile daha da korkutucu olan ortam
geri dönüĢ yoluyla son bulur. Ve yarın için plan yapılırken Ġhsan davette birden rahatsızlanır.
O akĢam birden rahatsızlanan Ġhsan, HeykeltıraĢın yatağında derin bir uyku çeker. Ne kadar
uyuduğunu fark etmez ve gözlerini açtığında karanlık bir oda da olduğunu görür. Babasının
odası olan bu odayı Ġhsan hemen tanır. Duvarda annesi ile babasının resmi, masa da kanlı bir
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bıçak vardı. Ġhsan bu odadan, bu odada ki anılardan nefret ediyordu, hemen odadan çıkıp
Murat ağayı aramaya koyuldu ve neden beni o menhus odaya kapatınız demekten kendini
alıkoyamadı. Birlikte ağlamaya koyuldular, o geceyi annesinin kanının olduğu geceyi
kafasında yaĢamak istemiyordu. Ġhsan‟ın ayaklanması sevinç ile karĢılanmıĢtı, Murat Ağa
Scarlet‟e de haber vermiĢti. Ġhsan sözünü tutacak onu kaleye götürecekti. Yarım saat kadar
sonra Scarlet gelmiĢti ve HaĢim‟de oradaydı. Birlikte St. Hilarian kalesine gittiler. O gün o
kadar çok yorulmuĢlardı ki atlar ter içinde kalmıĢtı. Kalenin içine girdiler ve bu kalede de
birçok aĢk, acı ve yara vardı.
Ve Ġhsan‟ın okuduğuna göre yıllar önce bu kaleye bir prenses gelmiĢti. Kral ve kraliçe
misafirperver olmalarından dolayı prensese çok yakın davranmıĢlardı. Fakat prenses yaĢının
verdiği cahillik ile krala aĢık olmuĢ ve bundan da korkarak bir türlü açılamamıĢtı. Bir gün
yıkanırken kral prensese yanaĢmıĢtı ve dudakları birbirine değmiĢti. Camdan bunları izleyen
kraliçe bu aĢkı izlemeye dayanamayıp kendini camdan aĢağı atmıĢtı. AĢk böyle bir Ģeydi.
Birlikte kaleyi gezmeye devam eden Ġhsan ve Scarlet‟in birbirleri ile konuĢacakları
çok Ģey vardı ve evde konuĢmaya karar verdiler. Scarlet anlatmaya baĢlamıĢtı. Ne zaman
dünyaya geldiğini bilmeyen Scarlet merakta etmemiĢti. BeĢ yaĢına geldiğinde bir anda
annesini kaybettiğini, tıpkı ona benzediğini ve yemyeĢil gözleri olduğunu unutmamıĢtı.
Babasının siyasetle ilgilendiğini, kitaplar yazdığını da hatırlıyordu. Annesinin öldüğü gün
anlamasın diye dadısıyla bir akrabasının yanına gönderildiğinde baĢlıyordu Scarlet‟in
hikâyesi. Uzun bir süre akrabasının yanında kalan Scarlet, daha sonra okul baĢlar. Okula
aslında annesine çok benzeyen öğretmeni Miss. Olivia için gidiyor. On yaĢına gelen Scarlet,
köyde münzevi evinde yaĢ gününü kutladıktan sonra tekrar babasının yanına dönüyor.
Babasının yanına gelse de babası yanında olmuyor ve yine bir yatılı okula götürüyorlar
aslında bu bir okuldan çok yuva oluyor onun için. Burada Marta ve Mary en iyi arkadaĢları
oluyor. Aslında burayı sevmesinin en önemli özelliği de onun gibi acı çekenlerin hep bu
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muhitte yaĢıyor olmasıdır. Daha sonra alıĢtığı okulu da babasının hariciyeden bir iĢ almasıyla
kapanır. Fakat Scarlet ilk defa ne Ġstanbul‟a gitmek ister ne de okulundan ayrı kalmak
istiyordu. Londra‟da annesinin anıları ile birlikte yaĢamak istiyordu.
Ve yolculuk vapurla devam ederken vapur çokta sıkıcı gelmemiĢti. Fakat
Dardanel‟den (Çanakkale) geçerken babası birden ihtiram nöbeti olup ağlamaya baĢlamıĢtı.
Her ne kadar

Scarlet merak etse de dadısının baskısı ile sormamıĢtı. Ama daha sonra babası

onları görünce dayanamamıĢ ilahi bir sükûnet içinde konuĢmaya baĢlamıĢtı. Babasının savaĢta
öldüğünü o yüzden içinin sızladığını ve bunun gibi birçok kiĢinin gidip gelmediğinden
bahsetmiĢ ve bununla ilgili birçok konu konuĢulmuĢtu. Scarlet daha fazla babasını yormamak
için en son uyumayı tercih etmiĢti.
Daha sonra Scarlet vapurda birinin ona baktığını görmüĢtü aslında onunda dikkatini
çekmiĢti bu genç. Ama nasıl konuĢacağını bilmiyordu. Babasıyla gencin konuĢtuğunu gören
Scarlet bunu fırsat bilerek görmemiĢ gibi babasıyla konuĢmaya baĢlamıĢtı. Bu genç Londra
ateĢesi Sacit Beydi. Gençlerin birbirinden etkilendiğini konuĢmalarından anlamıĢtı Scarlet‟in
babası ve dadısı. Ve vapurda bir yemek düzenlendi, bu Scarlet ile Sacit Bey için bir fırsattı.
Scarlet babasının izin vermeyeceğini düĢünse de babası gözlerinin içindeki neĢeden
kendisiyle değil Sacit‟le gitmesini istemiĢti. Scarlet ve Sacit kendileri için ayrılan masaya
oturmuĢlardı ve içmeden baĢı dönen Scarlet iyice kendinden geçmek istiyordu ama o kadar
çok içtiler ki Scarlet iki gün uyanamamıĢtı.
Ve yolculuk bitmiĢ Sacit ile ayrılma vakti gelmiĢti. Babasının ayarladığı köĢke
yerleĢen Scarlet, günler geçmesine rağmen Sacit ‟ten haber alamamanın üzüntüsü ve
annesinin yokluğu ile günden güne hasta olmuĢtu. Günlerce harap bitap düĢmenin ardından
Scarlet güzel bir yemek yemiĢ ve köĢedeki koltuğuna oturmuĢtu. KöĢkteki sessizliği Sacit‟ in
geleceği haberi bozmuĢ ve ortam bir anda Ģarkılarla değiĢmiĢti.
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Sacit ile Scarlet‟in günleri çok güzel geçerken birden Sacit „ten gelen bir mektup
Scarlet‟in bayılmasına neden olmuĢtu. Sacit gidiyordu hiçbir gerekçe sunmadan kaybolmuĢtu.
Sonradan belli olmuĢtu ki Scarlet‟in babası Sacit‟ in gerçek yüzünü ortaya çıktığını, bir daha
asla görüĢmemesini ve mektuplara cevap vermemesini söylemiĢti. Onun üzerine Scarlet‟in
dadısıyla birlikte Ġngiltere‟ye dönmeleri için iki bilet aldığını da söylemiĢti. Scarlet Sacit‟i
geride bırakmanın ve babasına olan kızgınlığı ile Ġstanbul‟u terk etmiĢ ve tekrardan eski
kolejine geri gelmiĢti. Fakat kolejde eski arkadaĢlarından kimse kalmamıĢ herkes farklı
okullara gitmiĢti. Eski arkadaĢlarından bir tek Olivia kalmıĢtı.
Okulda christmas anısına bir tiyatro düzenlenir. Scarlet, Nelson ile birlikte Romeo ve
Juliet ‟de yer alır. Uzun zaman sonra ilk defa Nelson‟la bu kadar yakınlık kurar. Bunu gören
Robert tam öpüĢme sahnesine sahneye inerek Nelson‟la birlikte ortamı savaĢ alanına
çevirirler ve bunun nedeni olarak ta Scarlet‟i gösterilir. Scarlet okuldan uzaklaĢtırılır buna en
çok da fakir olan Nelson üzülür ve dayanamayıp dadısından izin alarak Scarlet‟i görmesiyle
son bulur. Fakat Scarlet ile olmayacağını anlayan Nelson daha çok üzülür. Bunu fırsat bilen
Robert, kardeĢi Violet ile birlikte dadıdan izin alarak Scarlet‟e gelir. Violet sıcakkanlı
konuĢkan bir kızdır. Scarlet her ne kadar kızgın olsa da konuĢmalarla ortam yumuĢar.
Robert, Nelson ve Sacit ‟den daha çok zengindir. Bir gün dadının hastalanmasıyla her
Ģey değiĢir dadı bir hafta yataktan kalkamaz ve Robert ile kardeĢi Violet her gün Scarlet‟in
yanında olurlar. Robert‟in ailesi de yakınlaĢmaya baĢlar ve Sacit‟i unuttururlar. Gittikçe
Robert ve ailesi ile daha samimi olmaya baĢlayan Scarlet kendisini çok farklı bir dünya da
bulur. Scarlet her ne kadar babasının gelmemesine ve aramamasına üzülse de zenginliğin
ihtiĢamına kapılır. Düğün hazırlıkları baĢlar ve yılbaĢında bir evlilik gerçekleĢir. Scarlet,
Robert‟in incelikleri ile dolu bir gece geçirir. Düğünün ardından Scarlet‟i kırmayan Robert
balayı için Ġstanbul‟u tercih eder ve iki gün sonra balayına gitmeye karar verirler.
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Scarlet kalan eĢyalarını almak için dadısıyla yaĢadıkları eve gelir. Bir araba sesi duyar
önce Robert‟in geldiğini zanneder fakat babasının olduğunu anlar. KoĢarak aĢağı inen Scarlet
babasına sarılmak ister fakat yaĢlı babası oradan oraya koĢup fotoğraflara bakıp bahçeye iner.
Babasının dili tutulmuĢ gibi hiçbir Ģey konuĢmaz. Robert‟in babasını görmesini istemez ve
balayını iptal etmeyi düĢünür. Scarlet, Sacit Bey‟in acısıyla yaĢarken aslında Sacit‟i babasının
öldürdüğünü öğrenir. Gözü dönenen baba Scarlet ve dadıyı da öldürmek ister fakat dadı eline
aldığı tabanca ile babayı öldürür. Baba, annenin öldüğü gece Scarlet ve dadıyı öldürmediğine
piĢman olur ve iki el silah sesiyle yere uzanır. Scarlet birden mumları söndürür ve ocağın
önüne elindeki kitapları atar. Sonra Ġhsan‟a dönüp elindeki tabancayı Ġhsan‟a doğru çevirir
fakat genç adam mukabele etmeden çıkıp gider.
Scarlet evden dıĢarı çıkmaz istemez ne Ġhsan‟ı ne Olivia‟yı nede HaĢim‟i görmek ister.
Karlı bir kıĢ akĢamında alt katta uykuya dalan Scarlet‟in camı zorla açılır. Ve içeri giren top
sakallı adam Scarlet‟e dokunur. Camın çarpması ile Scarlet uyanır ve gitmesi için top sakallı
adamı uyarır fakat adam Scarlet‟in onun olmasını ister. Deli HaĢim imdadına yetiĢir ve onu
kurtarır. Scarlet, o gece bir kez daha HaĢim‟i hudutsuz sevdiğini anlar. HaĢim bu olayı Ġhsan
Bey‟e iletir ve Ġhsan deliye döner. Ertesi gün top sakallı adamın tehdidinden korkan HaĢim
gitmek istediğini söyler.
Scarlet, Ġhsan‟la yolculuğa çıkmak ister. Ġhsan buna ĢaĢırsa da Scarlet‟in güzelliğine
enik düĢer ve Bellapais harabelerine doğru yolculuğa çıkarlar. MeĢakkatli bir yolculuğun
ardından harabelere varırlar ve bir papazın yardımı ile izahat alırlar. Bir süre gezdikten sonra
Kırlangıç villasına geri dönerler ve Scarlet‟in içine düĢen huzursuzluk ile artık burada kalmak
istemez. Günden güne Olivia ve davetlerden uzaklaĢır. Yine bir akĢam olan davete HaĢim ve
Ġhsan‟ın ısrar etmesine rağmen gitmez ve camdan bakmaya baĢlar. Birden Olivia‟ların evinin
ateĢler içinde yandığını görür ve ev yıkılır.
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Scarlet‟e Robert ‟den bir mektup gelir. Mektup da onu elinde sonunda bulacağını,
Nelson ile sürdüğü hayatı mahvedeceğini ve onu kendi elleri ile öldüreceğini yazar. Scarlet bu
kasaba da herkesten uzak yaĢadığı için içi rahattır fakat gizemli bir adamın onu takip
ettiğinden haberi yoktur. HaĢim evinde içerken gizemli adam birden içeri girer ve HaĢim‟i
korkutur. HaĢim bunu her zamankiler gibi zannetse de aslında onun sonu olacaktır. Kendini
ve Scarlet‟i korumak için mücadele eden HaĢim daha fazla dayanamaz ve gizemli adama
yenik düĢerek can verir. Gizemli adam yavaĢ yavaĢ Olivia‟ya da yaklaĢır. Ve Scarlet, gizemli
adamın HaĢim‟i öldürmesinden sonra kendini denize atar. Bir haftadır ortada olmayan Scarlet
‟den Ġhsan haber alamaz ve iyice üzülür. Ġhsan‟ın kâhyası Scarlet‟in evine gider ve yaĢlı bir
adamla karĢılaĢır. YaĢlı adam Scarlet‟in gittiğini söyler fakat kâhya bunu Ġhsan „a
söyleyemez.
Bir gün Ġhsan dayanamayıp Kırlangıç villasına gider ve köĢkün her zamanki gibi sakin
olduğunu görür. En son Scarlet‟i yangın gecesi görmüĢ ve dudaklarında kendini kaybeden
ihsan yine Scarlet‟i göreceğini zanneder fakat köĢkün kapısını yaĢlı bir adam açar. Robert
karısının evine gelmiĢ ve onu o gece Ġhsan‟la öptüğünü görünce Nelson sanıp boğazına
pençelerini geçirmiĢti. Zavallı Scarlet yapmadığı bir suç karĢısında bedel ödemiĢti. ġimdi sıra
Nelson‟daydı fakat Ġhsan Nelson değildi. Robert ilk baĢta inanmak istememiĢ daha sonra
Ġhsan‟ın Nelson olmadığını görmüĢ ve Scarlet‟in babası yüzünden kaçtığını anlamıĢtı. Robert
ve Ġhsan ağlamaktan baĢka bir Ģey yapamamıĢlar ve Robert Kırlangıç köĢküne bir türbe
yaptıracağını söyleyerek oradan uzaklaĢmıĢtı. Ġhsan hıçkırıklara boğulmuĢ ve dudaklarından
sadece zavallı mermer kadın çıkmıĢtı.
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2.3.3.1. KĠġĠLER
Scarlet: Romanın baĢkahramanı aynı zamanda mermer kadın.
HeykeltraĢ: Scarlet‟in kolejden arkadaĢı ayrıca Olivia‟nın kocası.
Olivia: Scarlet‟in kolejden yakın arkadaĢı ve HeykeltraĢ ‟ın karısı.
HaĢim: Dağlarda Ģarkı söyleyen yarı deli yarı aĢık karakter.
Ġhsan: Çiftliğin sahibi ve Scarlet‟i seven kiĢi.
Sefa Bey: Ġhsan‟ın yaĢlı öğretmeni.
Marta: Scarlet‟in yatılı okuldan arkadaĢı.
Mary: Scarlet‟in yatılı okuldan arkadaĢı.
Miss Olivia: Scarlet‟in annesine çok benzettiği ilkokul arkadaĢı.
Sacit Bey: Scarlet‟in vapurda tanıĢıp aĢık olduğu Londra ateĢesi.
Nelson: Scarlet‟in kolejde Romeo ve Juliet oyununu oynadığı arkadaĢı.
Robert: Scarlet‟in kolejdeki zengin arkadaĢı aynı zamanda ileride kocası oluyor.
Violet: Robert‟in kız kardeĢi.
Refik Bey: Ġhsan‟ın babası.
Muradiye Hanım: Ġhsan‟ın annesi.
Murat Ağa: Ġhsan‟ın annesi babası öldükten sonra bakıp büyüten çiftliğin kâhyası.
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2.3.3.2. ZAMAN- MEKÂN
Roman Girne, Ġngiltere ve Ġstanbul arasında geçmektedir. Akronik zaman
kullanılmıĢtır. Ve yer yer geriye dönüĢler bulunmaktadır.
„Girne; Afrodit adasının ılık bir sahil kasabasıdır. Afrodit‟in altın saçlarının tarağı
olan Akdeniz köpükleri asırlar sonra yeni bir aĢk hikâyesinin sahnesi olmuĢtur…‟
„…Ġngiltere‟de doğup büyümesine rağmen, sosyeteden her zaman uzak kalmıĢ, bu
dedikodulu muhitten her zaman için nefret hissetmiĢ ve çok geceler ailesinin ısrarlarına
rağmen, daima yalnız; kendi kalbinin sızılarını dinlemeğe, kendi kendini mahkûm etmiĢti. ĠĢte
bu yüzdendir ki, insanlardan uzak kalmak, onun hayatına daima tazelik ve renk getiriyordu…‟
… „Bu kanlı bıçak: Dünkü soğukluğunu hala muhafaza ediyor. Babasının uzun bıyıkları
altındaki azametli duruĢu, vakur karakteri ve annesinin daima tebessüm eden inci çehresi,
pırlanta gibi yanan bakıĢları bütün canlılığıyla duruyordu. Zavallı annesi korkunç bir
deliliğin kurbanı olmuĢtu.
GeçmiĢteki bu acı hikâyeyi kafasında tekrarlamak istemiyor, vücudun saran alevlerin
damarlarına yayıldığını hissediyordu. Kafasında korkulu sahnelerle yeni bir hayat baĢlıyor,
tahlilleriyle dolu bulunan bu yeni romanın sayfaları ona adeta heyecan veriyordu. Ġhsan
korku içinde titriyor, sinirlerinin alev alev yandığını duyuyordu…‟
„…Babam hariciyeden bir iĢ almıĢ Ġstanbul‟a gidiyoruz. Bu haber bana çok fena tesir
etmiĢti. Dün annemi kaybettim, uzun müddet babamdan yuvamdan uzak yaĢadım, daha sonra
koleje verildim. ġimdi de yurdumdan, tanıdıklarımdan uzak kalmak benim için yeni ufukların
açılıĢ müjdesini getirdiği halde, bu yolculuk ve bu yeni muhit hiç de beni memnun
bırakmayacaktı. Ben buna kati olarak inanıyordum…‟
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„…AkĢama doğru babam eve telefon etti ve ilk vapurla Londra‟ya döneceğimizi haber
verdi. Biletlerimizi almıĢ ve akĢama gönderecekmiĢ, kendisinin gidip gitmeyeceği hakkında
bir Ģey söylemedi. Biletlerimizin gelmesini intizarla bekledik. Saat sekize doğru hariciyeden
gelen memur, bize biletleri getirdi ve vapurun cuma günü hareket edeceğini haber verdi.
Baba gitmeyecekmiĢ. Bizi de ihtimal göremezmiĢ. Yardımımıza da bir memur veriyor ve
hazırlıklarımızı Ģimdiden yapmamızı bildiriyor…‟

2.3.3.3. DĠLĠ VE ÜSLUBU
Yazarın romanının dili sadedir fakat kullanmıĢ olduğu yabancı kelimeler ile bazı
yerlerin anlaĢılması zor olmuĢtur. Ve buna rağmen akıcı, okuyucuyu sıkmayacak nitelikte bir
yapıt olmuĢtur.
„…Tabiat bazan ne kadar güzeldir. Fakat güzel olduğu kadar bazen bir deniz gibi
hırçın olan tabiatı hiç de sevmiyordu. Zaman tabiatın elinde sihirli bir oyuncaktı. Tabiat
zamanı ve zaman tabiatı kamçılayarak yalnız kendileri genç ve taptaze asırlarca ayakta
duruyorlar ve insan denen kuvveti bir ömür için bin bir renk ve cazibe içinde yaĢattıktan
sonra bir yaprak gibi soldurdukları halde, yine kendileri aynı travetlerini muhafaza ediyorlar.
Tabiata da zamana da küfretti. Bu iki mefhum, asırları omuzlarına almıĢ beĢeriyeti peĢi sıra
sürüklüyorlardı.
Ġnsanı bir portakala benzetiyordu. Ağacında durduğu müddet taptaze hayat süren
portakal, nasıl dalından kopartıldıktan sonra solup gidiyorsa insan da bir ömür aynı
taravetini muhafaza ediyor ve bir müddet sonra toprak olarak bir yaprak gibi kuruyordu.
Fakat Scarlet ne bir portakal ne de bir insandı. Scarlet tabiatı ve zamanı kocaltacak bir
kuvvet ve olgunlukta dünyaya bir kere gelmiĢ bir inci parçasıydı. Onun her Ģeyi, güzelliği
cazibesi ebediyete kadar yaĢayacak ve aynı tazelikte ancak toprağa gidecekti. Zaman ve
93

tabiat onu yıpratamazdı. Zengin hayaller içerisinde pencereden ufuklara bakarak dakikalarca
Scarlet‟i tahayyül edip durdu…‟

4.HĠKMET AFĠF MAPOLAR’IN UZUN HĠKAYELERĠ

2.4.1. DĠKEN ÇĠÇEĞĠ (MAPOLAR Hikmet Afif, Birlik Basım Evi, Girne, 1938)
ÖZET:
Çocuk yaĢta annesi ve babasını kaybeden Deniz ninesi ile birlikte yaĢamaya baĢlar
fakat ninesi elindeki son altınları da bozdurup ellerindeki para bitince iyice geçim derdine
düĢerler. Ninesi Deniz‟i belki hayırlı bir nasibi çıkar, bende onların yanında kalırım düĢüncesi
ile okuldan alır. Fakat Deniz‟in n nasibi vardır ne de ellerinde artık para kalmıĢtır. Çok
geçmeden ninesi de ölen Deniz iyice yalnız kalır.
Günlerdir yemek yemeyen Deniz bir akĢam periĢan bir Ģekilde babasının eski dostu
olan Fazıl Bey ile karĢılaĢır. Fazıl Bey onun karnını doyurur ve evinde misafir eder. Çok
geçmeden Fazıl Bey‟de ölür ve Deniz barlarda çalıĢmaya baĢlar. Fakat barın sahibi erkeklerle
birlikte olması için Deniz‟e baskı yapar ve bardan kovalayacağını söyleyerek onu da diğer
kızlar gibi etini satması için zorlar. Her ne kadar Deniz itiraz etse de iri yarı bir adam ile zorla
birlikte olur. Deniz‟in ıstırap dolu günleri bu Ģekilde devam eder.
Daha sonra bir gün ihtiyar bir kadın Mısırlı tüccarlardan biri olan Cafer‟den mektup
getirip, onunla evlenmesini ve onunla evlenirse lüks bir hayatı olacağını söyler. Çok
geçmeden Deniz Cafer ile evlenir ve yaĢlı kadının da dediği gibi lüks bir hayata karıĢır. Fakat
Cafer‟in üvey oğlu Abbas Deniz‟i rahat bırakmamaktadır. Ve Deniz Cafer‟e her Ģeyi anlatarak
ikisinden de ayrılır.
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Deniz ilerleyen zamanlarda mutlu olabileceği düĢüncesi ile Cemil adında zengin
biriyle evlenir. Fakat Cemil iĢleri ile aĢırı ilgili olduğundan Deniz ile hiç ilgilenmez.
Kendisini yalnız hisseden Deniz, mutluluğu resim atölyesi olan özgün isminde sanatkâr bir
erkekte arar ve iliĢki yaĢamaya baĢlarlar.
Bir gün Deniz tüm baĢından geçenleri Özgün‟e anlatmaya karar verir ve anlatır fakat
aralarındaki bağ o kadar güçlüdür ki Özgün Deniz‟i bırakmaz. Gizli gizli buluĢmaya devam
ederler ve bir gün Deniz hamile kalır. Cemil ile evli olan Deniz bir çare aramaktadır ve
çocuğu doğurmak istediğini Özgüne söyler. Ġçten içe ıstırap çeken Deniz‟in yüzü solgun bir
haldedir ve onu o Ģekilde gören Özgün evleneceklerini söyler. Deniz çok sevinir yüzündeki o
ıstırap birden güzelleĢir. Deniz ile Özgün arasındaki Cemil engeli kalktıktan sonra evlenirler.
Büyük bir bestekâr ve iyi bir resim üstadı olan Özgün evlendikten sonra karısı için
yazdığı bir Ģarkıyı bestelemeye çalıĢır fakat kafası çok yorgun olduğu için yaptığı hiçbir Ģeyi
beğenmez. Ve en sonunda elindeki kalemi bırakarak kendisini balkona atar. Hasta vücudu ile
bir süre oturduktan sonra öksürmeye baĢlar. Sabahtan beri öksürüğü süren Özgün‟ü karısı
gelip yatağına götürür. Verem hastalığına yakalanan genç adam karısının hastalığını bildiğini,
doktorların ondan uzakta yaĢamasını söylediği halde neden eĢinin ondan uzaklaĢmadığını
düĢünür.
Özgün ve Deniz‟in ġeyla isminde sarıĢın, altın sırma saçlı güzel bir kız çocukları olur.
ġeyla, ġen isminde bir çocukla aynı gecede dünyaya gelir ve iki kardeĢ çocuğu olan ġen ve
ġeyla ‟yı doğdukları zaman birbirlerine niĢanlarlar.
Özgün kızını her kucağına aldığında hastalığının verdiği acı ile gözleri dolar. Genç
adam Deniz‟den uzak yaĢamak ister fakat Deniz onu yalnız bırakmaz.
Bir akĢam Deniz ağlayarak kocasının yanına gelir ve ona kötü bir Ģey söylemek
istediğini sile getirir. Ve Özgün‟e ġeyla‟nın halini beğenmediğini, sabaha kadar öksürdüğünü,
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onunda kötü bir hastalığa yakalanmıĢ olabileceğini söyler. Özgün büyük bir ıstırap duyarak
kızına böyle bir hastalık bulaĢtırmayacağını, onu soğuğun incitmiĢ olabileceğini söyler.
Günler geçtikçe eskiyi unuturlar, genç kadın kocasını oyalayıp ona hastalığını
unutturmaya çalıĢır fakat hastalık Özgün‟ün vücuduna günden güne yayılıp, öksürüğü çoğalır.
Gözleri kararmaya baĢlar, baĢı döner ve ağzından mendiller dolusu kan gelmeye devam eder.
Deniz kocasının bu haline çok üzülür ve ağlar.
Bir gün genç adam son günlerini ailesinden uzakta geçirmek istediğini karısına ve
küçük kızına söyler. Deniz ve ġeyla bu duruma çok üzülür. Özgün adadan uzaklaĢır fakat
sürekli kızını ve Deniz‟i düĢünür ve kızının hastalığı aklına geldikçe daha da ıstırap duyar.
ġeyla‟nın eĢini yakın zamanda kaybetmiĢ Celal isminde bir arkadaĢı vardır. Celal bir
gün Deniz ve ġeyla ‟yı ziyarete gelir. Küçük kız Celal‟e babasının ne zaman geleceğini sorar
ve onu çok özlediğini söyler. Celal‟de küçük kıza yakın zamanda babasının döneceğini söyler.
Sonra küçük kız Celal abisine hasta olduğunu söyleyerek ağamaya baĢlar. Celal ve Deniz
kızın hastalığını gizlemek isteseler de küçük kız her Ģeyin farkındadır. Zaman geçtikçe Ģeker
hastalığı kızın küçük vücudunu yer bitirir.
Celal elinde bir mektupla bir gün Deniz‟in yanına gelir. Deniz gözleri yaĢlı mektubu
okumaya baĢlar. Mektup Özgün‟den gelmiĢtir. Mektup da aĢkından, sevgisinden, kalp
ağrılarından bahseden Özgün mektubu kan kusarak yazdığını söyler fakat mektup yarıda kalır.
Çünkü genç adam mektubu yazarken ölür ve mektubu yazmadan önce baĢhekime mektubu
yollaması için ricada bulunmuĢtur.
BaĢhekim mektubun son satırlarında durumdan bahseder ve Özgün‟ün öldüğü haberini
de vererek mektubu tamamlar.
Ve Deniz hıçkıra hıçkıra ağlamaya baĢlar, küçük yavrusunu ve kocasını kaybetmenin
acısı ile büyük bir resmin önüne geçerek intihar eder.
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2.3.4.1. KĠġĠLER
Deniz: Annesini ve babasını kaybettikten sonra zor zamanlar geçiren romanın
baĢkiĢisi.
Özgün: Bestekâr ve resim sanatçısı aynı zamanda Deniz‟in sevgilisi.
Cemil: Deniz‟in Cafer‟den ayrıldıktan sonra evlendiği zengin kocası.
Cafer: Deniz‟in bardan kurtulabilmesi için evlendiği mısırlı zengin tüccar.
Abbas: Cafer‟in üvey oğlu.
Fazıl Bey: Deniz‟e zor zamanında yardım eden aile dostu, babasının arkadaĢı.
ġeyla: Özgün ve Deniz‟in kızı.
ġen: ġeyla‟nın niĢanlısı.
Celal: EĢini genç yaĢta kaybetmiĢ ġeyla ‟ya masallar anlatan arkadaĢı.
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2.3.4.2. ZAMAN- MEKÂN
Olay Girne, Magosa ve Lapta arasında geçer. Genel olarak Girne merkezi alınmıĢtır.
Olayın geçtiği zaman içinde bulunmuĢ olduğu zamandır yani akronik zaman kullanılmıĢtır.
Belli bir tarih, gün ya da ay belirtilmemiĢtir. Ve zaman zaman Deniz‟in geçmiĢini anlattığı
geriye dönüĢler bulunmaktadır.
„…Aylı gecede Girne‟nin daima döğünen köpüklü yalısını içi yana yana seyre daldı.
ÜĢütücü bir esin var. Pencereyi kapadı. ġezlonga uzandı. Kalbinin sızılarını dinledi. Sigarası
bitmek üzere idi, onu söndürmeden bir baĢka tazeledi. Sigarasının dumanlarına dalmıĢ
Deniz‟i düĢünüyordu…‟
„…Ve isterim ki çocukluğumda geçen ıstırap dolu hayatımın dağınık yapraklarını ve acı
hakikatlerini sana anlatayım.
Burada sustu ve bir hıçkırık sarasına tutulmuĢ gibi ağladı ağladı. Omuzlarını
silkinerek sustu ve hikâyesini anlatmaya baĢladı:
Bu yapraklar benim kırılmıĢ hayatımdan kopmuĢ birer parçadır. Bu parçaları heyecanı
bir roman tefrikası dinler gibi dinleyeceksin.
Bu parçalar benim ıstıraplı ağlayıĢım ve kalpleri titretecek kadar hazin, kurumuĢ
yapraklardır. Bu yaprakları kül ederek örtmek istedim fakat kalbimin sana yakınlığı bunu
yapmakta beni menediyor…‟
„…Dik yokuĢu çıktı. Lapta yoluna doğru yürüdü. Yaprakları kurumuĢ ağaç dalları ile
üstü örtülü, küçük bir çardakta oturdu bir limonata istedi…‟
„…Vapur akĢamın sessiz havasından dağılmayarak denizin üstündeki eflatun sisleri
yararak Magosa limanından uzaklara doğru süzüldü. Özgün sislerin altında eriyen Boğaz‟ı
vapurun parmaklarında seyre daldı. Deniz‟i ve küçük kızını düĢünüyordu…‟
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2.3.4.3. DĠLĠ VE ÜSLUBU
Bu uzun hikayesinde kiĢiler tarafından geriye dönüĢler yapılarak Deniz‟in
çocukluğunda yaĢadıkları anlatılmıĢ ve buna rağmen akıcı ve okuyucuyu sıkmayan bir roman
olmuĢtur. Dili, oldukça sade ve anlaĢılır bir biçimde yazılmıĢtır. Aralarda düz yazı tarzında
Ģiir dili kullanılmıĢtır ve betimlemelere yer verilmiĢtir.
„…Genç kadın çıplak omuzlarının mevzun endamı ile ona sokuluyor kulağına hafif bir
sesle fısıldıyordu:
-Bu gece sende trajedi bir anıt azameti var.
Gözler daima birbirlerini tekzip etmediklerinde çok güzel parlarlar.
Köy yolunda yürüyorlardı.
Yolları fırçalayan bol Ay ıĢığı. Esinler, çamların reçine kokularını emerek etrafa
yayılıyor. Küçük esinlerin çıkardığı ince musikiler ruhlarını dolduruyordu.
- Kolların bahar çiçekleri gibi kokulu. Yüzün geçmiĢ gecelerin ıstırabını taĢıyor.
Bu sesde taze bir pınar gibi ruha akıĢ vardı.
Genç kadın menekĢe kokulu kadın güllerden rengini alan kadın içinden gelen bir
sevinçle söylendi:
-Koya yaklaĢtık Cemil‟in yeni yaptırdığı sandal buradadır. Bak Ay da var, gece hayat
dolu. Tatlı bir sandal gezintisi yapalım.
Gök Deniz birbirine karıĢıyor Ayın penbe ıĢıkları köpükler arasında çamaĢır yıkıyor
sanki.
KonuĢuyorlar. DeyiĢlerini sandallarının akıĢlarına vermiĢler, kalplerini aĢk pınarlarının
kaynaklarında yıkamıĢlar ve dudaklarının ürperiĢlerini tatlı bir öpüĢle bastırmıĢlardı…‟
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2.4.2. SON DAMLA (MAPOLAR Hikmet Afif, Birlik Basım Evi, Girne, 1938)
ÖZET:
Leman ismindeki genç kadın mutaassıp bir ile tarafından yetiĢtirilmiĢtir. Evlenmeden
önce Ġhsan isminde genç bir adama aĢık olmuĢ ve beraber aĢk yaĢamaktadır. Fakat Leman‟ın
ailesi zengin bir erkek olan Naci ile Leman‟ı evlendirmek isterler. Leman‟ın gönlü Ġhsan‟da
olduğu için evlenmek istemez ve bir akĢam durumu teyzesine anlatır. Teyzesi de bu durumu
ailesi ile konuĢup haber getireceğini söyler. O gece Leman odasından çıkmaz ve teyzesinden
gelecek olan haberi bekler. Fakat nafile Leman Naci ile evlendirilir.
Ve Leman ile Naci‟nin bu evlilikten Ayla isminde sırma saçlı güzel mi güzel bir kız
çocukları dünyaya gelir. Fakat Leman‟ın Ġhsan‟a duyduğu aĢk o kadar büyüktür ki bir gün bir
ayrılık mektubu ile kocası ve kızından ayrılmaya karar verir. Bu ayrılık kızını bırakmanın ve
dönmeyecek olmanın ıstırabı ile Leman‟ı çok etkiler ve gözyaĢı hiç dinmemektedir.
Ve bir akĢam saat yedi sıralarında eĢinin gelip gelmediğini soran Leman kızının
yanına giderek ona iyice sarılıp, koklar. Ve kocasının gelmeyeceğini bildiği rahatlıkla yazdığı
mektubu son bir kez daha okuyup gözyaĢlarını silip kendisini sokak kapısından dıĢarıya
atarak dar karanlık sokaklar arasında kaybolmuĢtur.
Naci, karısı Leman‟ın gidiĢinden sonra harap olmuĢ ve kendisini içkiye vermiĢtir. Ve
kızı Ayla annesini sordukça ona annesinin hasta olduğunu ve onu uzak bir Ģehre yolladığını
söylemiĢtir.
Ayla, annesinin gidiĢinden sonra kendisini yalnız hissederek derin bir ıstırap ve
eksiklik içinde yaĢamını sürdürmüĢ, gözünden de hiçbir zaman yaĢ eksik olmamıĢtır.
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Yıllar geçtikçe Ayla büyümüĢ, tıpkı annesine benzemiĢtir ve akrabası olan Kenan ile
niĢanlanır. Kenan ve kız kardeĢi, anne ve babasını kaybettikten sonra dayısı onlara sahip
çıkmıĢ, çiftliğinden onlara bakmıĢtır.
Fakat Ayla, Kenan ile birlikteyken bile içindeki acı ve ıstırabı bir türlü yenemez. Daha
sonra Kenan tahsili için Kıbrıs‟tan Ġstanbul‟a gönderilmiĢ fakat Ġstanbul‟un soğuğuna
dayanamayıp hasta olup geri gelmiĢtir.
Ayla içindeki ıstırap ve yalnızlık duygusu ile annesine üç mektup yazarak ayrılık
acısını ve bitmek bilmeyen hicran yaralarını anlatır.
Ġlk mektubunda annesinin birçok kalbi yaraladığını ve yaranın en büyük olanının
kendisinde olduğundan bahsetmiĢtir.
Ġkinci mektubunda sevgiden korktuğunu fakat Ģimdi kendisine bile itiraf edemediği
sevgisinden ve Kenan‟a olan aĢkından bahsetmiĢtir.
Ve son olarak üçüncü mektubunda da bu hayalet mektupları nasıl ulaĢtıracağını,
annesinin ayrılığından ve ıstıraplarından bahsetmiĢ ayrıca annesinin bu dönülmeyen
yolculuğa kiminle birlikte çıktığını sorgulamıĢtır.
Ve bir gün Naci Bey yıllar önce Leman‟ın yazmıĢ olduğu mektubu kızı Ayla‟ya
göstermiĢtir. Mektupta annesinin ilk sevgisine yenik düĢtüğünü, ailesinin onu zengin olduğu
için zorla babası ile evlendirdiğini belirtmiĢtir. Ve artık Ayla gerçeklerle yüzleĢmiĢtir.
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2.3.5.1. KĠġĠLER
Leman: Naci ile zorla evlendirilmiĢ mutaassıp ailenin kızı, Ayla‟nın annesi.
Naci: Leman‟ın zorla evlendirildiği zengin adam, Ayla‟nın babası.
Ayla: Naci ve Leman‟ın kızı.
Kenan: Ayla‟ nın niĢanlısı.
ġükran: Kenan‟ın kız kardeĢi.
Meyram Kadın: Ayla‟nın dadısı aynı zamanda köĢkün hizmetlisidir.
Ġhsan: Leman‟ın evlenmeden önce aĢk yaĢadığı, sevdiği ve sonradan kaçtığı delikanlı.
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2.3.5.2. ZAMAN- MEKÂN
Bu uzun hikayede olay Kıbrıs‟ta geçmektedir. Akronik zaman (geçmiĢ ve gelecek
arasındaki zaman dilimi) kullanılmıĢ, herhangi bir tarih belirtilmemiĢtir. Leman‟ın bıraktığı
mektup ve defterle geriye dönüĢler görülmektedir.
„…Akdeniz‟in limon, portakal bahçeleri ile dolu bir bucağında ufak bir çiftlik. Dağları
zümrüt gibi, ovaları engin denizler gibi yeĢil. Harmanları bol, baĢakları çok büyük ve derin
bir pırıltı ile yanan arpa ovaları. Zümrüt gibi elmas gibi yeĢillikler içerisinde gömülerek
denize akan bir dere…‟
„…Bu sevgi yuvası bu gönül bağını arkamda bırakarak kaçarken çılgın ve sersem gibi
ağlamıĢ ve ağlayacaktım Ayla…
Ben bir sevgili koluna, bir sevgili göğsüne ihanete koĢmadım. Bunu yaparken büyük
kalbimin duyduğu sızılar beni ezecek ve öldürecek kadar çoktu.
Bunu yapmakla ne kazanıyordum?
AĢkın zevkini, bir gönül yarasının sızısını anlamayan baban, bu ayrılık sızısı ile
değiĢeceğini zannediyorum Ayla…‟
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2.3.5.3. DĠLĠ VE ÜSLUBU
Eser, düz yazı tarzında Ģiir dili kullanılarak yazılmıĢtır, fakat, benzetme sanatı
kullanılmasına rağmen dili oldukça sade ve anlaĢılır bir biçimdedir. Kitap okuyucuyu
yormadan akıcı bir Ģekilde anlatılmıĢtır.
„…Bir hıçkırık.
Birkaç yaĢ damlası...
Ve vuran bir kalbin titreyiĢi.
YaĢ damlaları çoğalıyor… Kalp bu akıĢlar karĢısında eziliyor. Haykırmak boĢalmak,
çıldırmak isteyen bir kadının göz yaĢları, ıstırabın, eziliĢin yaĢları.
Bir haykırıĢ...
Teselli ve ümit arayan bir haykırıĢ...
Yine birkaç damla gözyaĢı...
Ve bir kalemin titreyen parmaklar arasından kayıĢı...
YaĢlı gözlerde ıslanan bir sevgilinin hayali. Zayıf ellerin nemli gözlerde dolaĢıĢı.
Kalbin son bir ayrılık sızısı ile vuruĢu, solgun çiçek gibi dudakların açılıĢı:
-yolumuz ayrılıyor!..
Kısık bir öksürük...
Acı bir tebessüm...
YaĢ damlaları...
Ve aynı sesin, sihirli bir mabude karĢısında ağlayıĢı kadar hazin bir titreyiĢi…‟
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SONSÖZ
Kıbrıs Türk Edebiyatı‟nın batılı anlamda ilk modern öykü ve roman yazarı Hikmet
Afif Mapolar‟dır. O yayımladığı yirmiye yakın romanıyla bu türün geliĢmesine önemli katkı
sağlamıĢtır. Yazar‟ın ilk romanı 1936 yılında yazdığı Kahraman Kaplan‟dır. Roman aynı
zamanda Kıbrıs Türk Edebiyatı‟nda yeni Türkçe Harflerle basılan ilk roman özelliği taĢır.
Mapolar‟ın uzun hikâye, roman türündeki eserlerinin kimisi kitap olarak basılmıĢ, kimisi ise
gazetelerde fasikül olarak yayımlanmıĢtır. Mapolar‟ın tozlu raflarda kalan romanlarının bir
kısmını da Suna Atun edebiyatımıza kazandırmıĢtır.
ÇalıĢmamız, genelden özele doğru olmak üzere Türk Edebiyatında roman, Kıbrıs Türk
Edebiyatında roman ve Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk modern öykü ve roman yazarı olan
Hikmet Afif Mapolar üzerine yapılmıĢtır.
Sonuç olarak, Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Hikmet Afif Mapolar‟ın
edebi kimliği, gazeteci yazarlığı üzerinde durulmuĢ ve eserlerinde görülen yeni ve eski
birleĢimi, betimlemeli anlatımlar, Kıbrıs‟ın sosyal yapısına ait unsurlarla Kıbrıs Türk
Edebiyatına katkıları tespit edilmiĢtir.
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SÖZLÜK
Alafranga: Avrupa kültürüne özgü olan. Avrupa uygarlığını benimsemiĢ olan, Avrupa
eğitimiyle yetiĢmiĢ olan kimse.
Aleni: Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan.
Ağulu: Zehirli.
Azamet: Ululuk, büyüklük. Gurur. Çalım, kurum.
BeĢeriyet: Ġnsanlık.
Eazımı: Ġleri gelen büyükler. Büyük adamlar.
Ehli: Evcil / usta.
Entelektüel: DüĢünsel veya zihinsel etkinliğe yönelmiĢ, bilgili, değerlendirme ve eleĢtirici
gücü yüksek.
Entrika: Bir iĢi sağlamak veya bozmak için giriĢilen gizli çalıĢma, oyun, dolap, düzen.
Flat: Yalıtkan.
Framolu: Dikenlerden, çalılardan yapılmıĢ duvar.
Hariciye: Devlet yönetiminde dıĢ iĢleri.
Hercai: Hiçbir Ģeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren kimse, yeltek, gelgeç.
Hudut: Sınır / Uç, son.
Hülasa: Özet, fezleke
Ġlinti: Ġki Ģey arasındaki ilgi, insanlar arasındaki bağ / iç sıkıntısı / seyrek dikiĢ, teyel.
Ġhtiram: Saygı.
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ĠhtiĢam: Görkem, gösteriĢ.
Ġstihale: Biçim değiĢtirme.
Ġstidat: Yetenek.
Ġzahat: Açıklama.
Kabil: Gibi, benzer.
Kavro: Yengeç.
Kaypak: Kayağan, kaygan. Dönek.
Kerte: ĠĢaret için yapılmıĢ çentik veya iz / Derece, radde.
Kocaltma: Kocaltmak durumu.
Kumkuma: Kumbara.
Mabude: Çok tanrılı dinlerde kendisine tapılan diĢi tanrı, tanrıça / Taparcasına sevilen kadın.
Maça: Süpürge yapılan bir tür dikenli çalı.
Mavna: Denizcilik. Gemilere ve yakın kıyılara yük taĢıyan güvertesiz büyük tekne.
Mefhum: Felsefe, kavram.
Meczup: Aklını yitirmiĢ kimse, deli.
Menhus: Uğursuz.
Mukabele: KarĢılık verme, karĢılama, karĢılık / KarĢı gelme, baĢ kaldırma.
Muhayyile: Hayal etme gücü.
Müessese: Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem.
Mütefennin: Alim, münevver, fen adamı. Teknik ilimle uğraĢan.
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Münzevi: Topluluktan kaçan, yalnız baĢına kalmayı seven.
Müsterih: Bütün kaygılarından kurtulup gönlü rahata kavuĢan, içi rahat olan.
Peyzaj: Bir yerin doğal görünüĢü, kır resmi.
Rahlesine: Üzerine kitap konulup ders öğretilen tahta masa.
Round: Yuvarlak.
Subjektif: Öznel
Sükûnet: Durgunluk, hareketsizlik, sakinlik. Erinç, huzur, rahat
Süvari: Atlı asker / Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse.
ġano: Tiyatro sahnesi.
ġantöz: Kadın Ģarkıcı ve dansçı.
ġilin: Para.
Tahayyül: Hayalde canlandırma.
Tahkiye: Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatıĢ düzeni. Edebiyat anlatı.
Tekevvün: Var olma, varlaĢma, doğuĢ, oluĢma, oluĢ.
Teveccüh: bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme / Güler yüz gösterme, yakınlık duyma,
hoĢlanma, sevme.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yapılan ve içinde o kiĢinin mezarı bulunan yapı.
Trajedi: Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlara bağlanan bir
tür tiyatro eseri.
Vazıh: Açık, aydın, belli.
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