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B) Edebiyat. Kýbrýs edebiyatýný iki fark-
lý çizgide ele almak mümkündür. 1571’de
Türkler tarafýndan fethinden itibaren ada-
da 1980’lere kadar Osmanlý devrindeki es-
ki ve yeni özellikleriyle Türkçe bir edebi-
yat var olmuþtur. Bu tarihten sonra ise
günümüz Kýbrýs’ýnda kendine özgü bir ede-
biyat geliþmiþtir.

Fethi takiben halk edebiyatý ürünleriy-
le orta oyunu, karagöz gibi seyirlik oyun-
lar ve divan þiiri buraya da ulaþmýþ, XIX.
yüzyýla kadar edebiyat bu doðrultuda bir
seyir takip etmiþtir. Nitekim fetihten son-
ra Lefkoþe’de kurulan mevlevîhâne uzun
yýllar adadaki divan þiiri merkezlerinden
olmuþtur. Ayrýca Kýbrýslý sanatkârlar Türk
kültür ve edebiyatýnýn merkezi Ýstanbul’-
la irtibat içinde olmakla kalmamýþ, impa-
ratorluðun çeþitli bölgelerinde görev ya-
pan bu edebiyatla hemhal olmuþlardýr.
Þuarâ tezkirelerinde Kýbrýslý þairler de yer
almaktadýr. Kýbrýs kökenli divan þairleri
arasýnda Misâlî (ö. 1607), Mehmed Zekâi,
Þeyh Mustafa Siyâhî Dede, Nâib, Þeyh
Ârif Efendi, Hýzýr Dede (Hamdî) gibi isim-
ler alýnabilir. Bu konuda öne çýkan son de-
vir isimlerden biri, Sultan II. Mahmud’un
Lefkoþe’de 1828’de bir kütüphane kurdur-
masýnýn ardýndan padiþaha yazdýðý kaside
üzerine Ýstanbul’a davet edilen müderris
Hasan Hilmi Efendi’dir. Þair Ýstanbul’da
iken yeni ordunun geçit merasimi hakkýn-

da yazdýðý bir kaside dolayýsýyla “sultânü’þ-
þuarâ” unvanýyla taltif edilmiþtir. Kýbrýs
1878’de Ýngiltere’nin eline geçince adada-
ki müslüman Türk-hýristiyan Rum gergin-
liði artmýþ, Âþýk Kenzî, bu vesile ile 1883’-
te “Kýbrýs Destaný” adýyla halk þiirinin en
güzel örneklerinden birini ortaya koymuþ-
tur. Ayrýca 1890’lý yýllarda Kýbrýs’ta gaze-
te yayýmý baþlayýnca edebiyata bir canlý-
lýk geldiði görülmektedir. Ahmed Tevfik
Efendi’nin 1896’da çýkardýðý Kokonoz ile
1897’de yayýmladýðý Akbaba adlý mizah
gazeteleriyle bunlarda neþredilen edebî
ürünler dikkati çeken yayýnlardýr. Ahmed
Tevfik 1901’de Mir’ât-ý Zamân’ý, 1909’-
da ikinci defa Kokonoz’u çýkarmýþ, bu yýl-
larda sayýlarý gittikçe artan gazetelerde
çeþitli edebî türlerde ürünler yayýmlan-
mýþtýr. Kýbrýs’ta ilk roman Kaytazzâde Meh-
med Nâzým’ýn Yâdigâr-ý Muhabbet’i
(1896), ilk hikâyelerden biri Ahmed Tevfik
Efendi’nin “Bir Manzara-i Dilgüþâ”sý (1897),
ilk oyun yine onun Hicrân-ý Ebedî’sidir
(1895).

Türkiye’de 1870’lerden sonra Batýlý-mo-
dern edebiyat geliþirken bunun Kýbrýs’a
yansýmasý 1890’larý bulmuþtur. Kýbrýs’ta
þiir, hikâye ve roman gibi edebî türlerde
Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemi Türk
yazarlarýnýn etkisini görmek mümkündür.
Nitekim Tanzimat devri þairlerinden Ziyâ
Paþa 1862’de Lefkoþe valiliðinde bulun-
muþ, bazý þiirlerini burada kaleme almýþ-
týr. Bir diðer Tanzimat aydýný Nâmýk Ke-
mal 1873-1876 yýllarýnda Magosa’da sür-
gün hayatý yaþarken edebiyata meraklý
Kýbrýs Türk gençlerinden bir edebiyat çev-
resi oluþturmuþtur. Bunlarýn önde gelen-
lerinden Kaytazzâde Mehmed Nâzým, Nâ-
mýk Kemal’den sonra Recâizâde Mahmud
Ekrem’le tanýþmýþ, bir bölümü Rûh-ý Mec-
rûh adýyla basýlmýþ olan þiirlerini Ýstan-
bul’daki edebiyat dergilerinde yayýmlamýþ-
týr. Ayrýca Servet-i Fünûn topluluðu 1890’-
lardan itibaren Kýbrýs’taki edebiyat merak-
lýlarýný ve onlarýn eserlerini etkilemiþtir.
XX. yüzyýlýn baþlarýnda Kýbrýs’ta kültürel
etkinliklerin canlanmasýnda bir kýsým Jön
Türkler’in Ýngiltere’nin kontrolündeki Kýb-
rýs’a gelmeleri veya sýðýnmalarý etkili ol-
muþtur. Vizeli Rýzâ Ýbn Emin ve Þair Eþ-
ref bunlardandýr. 1919’da Anadolu’da Kur-
tuluþ Savaþý baþladýðý zaman bu savaþ
hakkýnda Kýbrýs Türk halkýný bilgilendir-
mek, Rum propagandasýný etkisiz kýlmak
amacýyla Doðru Yol, Söz, Davul, Vatan,
Ankebut ve Birlik gibi gazeteler çýkmýþ-
týr. Daha sonraki yýllarda Ýsmail Hikmet Er-
taylan, Rýza Tevfik, Ýbrahim Zeki Burdurlu,
Hikmet Ýlaydýn, Arif Nihat Asya gibi þair

Kýbrýs Türkçesi fonetik, morfoloji, söz
varlýðý ve söz dizimi bakýmýndan kendine
has özelliklerini yitirmemiþtir. Aðzýn he-
men her konumda ve iþlevde konuþulma-
sý yaygýn biçimde kullanýldýðýnýn kanýtýdýr.
Türkiye Türkçesi’nin standart dilinden fark-
lý birçok özellik Kýbrýs Türk aðzýnda hâlâ
yaþamaktadýr. Meselâ bazý Anadolu aðýz-
larýnda görülen t > d (tatlý > dadlý), k > g
(kavun > gavun), p > b (dolap > dolab),
n > n (deniz > deniz) gibi ses deðiþimleri;
uzun ünlülerin kýsalmasý (âlem > alem);
bazý eklerin (-kan, -sa, -ýnca) ve takýlarýn
(da, ile) ünlü uyumuna girmemesi bu aðýz-
da yaygýn biçimde görülür. Kýbrýs Türk að-
zýnýn kendine özgü kelimeleri de vardýr:
gabsalývermek “baþý boþ býrakmak”, lam-
basuyu “gaz yaðý” vb. Bunlarýn yanýnda
“kendi” zamirinin “o” yerine kullanýlmasý:
“Guþu aldým, goydum genni / onu / kafe-
se”; +cik ekinin küçültme anlamý dýþýnda
kullanýmý: “Ýnecikleri / inekleri / aldý da gö-
türdü ovaya”; -ýz kiþi ekinin belirsiz geç-
miþ zaman, þimdiki zaman, geniþ zaman,
gelecek zaman ve gereklilik kipinde -ýk
þeklinde kullanýlmasý: “Her gün yürüyüþ
yaparýk / yaparýz /; +dir koþacýnýn farklý
kullanýmý: “Adým Ali’dir / Ali /”; geniþ za-
manýn þimdiki zamaný da ifade etmesi:
“Þu anda gider / gitmekte /;” Türkiye Türk-
çesi’ndeki -mýþ ekinin az kullanýlmasý ve ta-
þýdýðý dolaylýlýk anlamýnýn -dý ekine yüklen-
mesi: “1880’de büyük bir kuraklýk oldu /
olmuþ / be bu memlekette”; devrik cüm-
lelerin sýk kullanýlmasý, soru cümlelerinin
soru ekiyle deðil vurguyla kurulmasý: “Bu-
gün okula gittin / gittin mi /?”; yaklaþma
ifadesinin hazýr+eylem+emir ekiyle yapý-
labilmesi: “Hazýr kanayým / Az kalsýn kaný-
yordum /”; amaç bildiren cümlelerin iste-
eyleminden sonra bir eylem getirilerek
saðlanmasý: “Ýsterim gideyim / Gitmek is-
tiyorum /”; gereklilik ifade eden cümlele-
rin lâzým / lüzum+eylem+emir ekiyle oluþ-
turulmasý: “Lüzum gitsin / Gitmesi lâzým /”;
-mýþ ekinin cümle içindeki yerinin önem-
li / yeni bilgiyi vurgulamaya yönelik olarak
deðiþebilmesi: “Mýþ Ali verecek arabayý ba-
na / Ali bana arabayý verecekmiþ/”; emir-
istek anlamýndaki eylem cümlelerinde
olumsuzluðun yok kelimesiyle yapýlabil-
mesi: “Yok unudasýn babaný /Babaný unut-
ma/”; þu, hani, o þu, þu ki ile kurulu yan
cümle: “Anladým þu / þu ki / o þu / hani ça-
lýþkansýn /Çalýþkan olduðunu anladým/.”
Kýbrýs Türk aðzýnýn özellikleri arasýnda sa-
yýlabilir.
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Bener Hakký Hakeri Üç Kere Limasol
(1964), Limasol Türk Savunmasý (1964)
ve Ýkinci Plevne Savunmasý (1965) gibi
þiir-destanlarýnda 1963-1974 olaylarýný iþ-
ler. Erdoðan Saraçoðlu’nun Oydaþlar adlý
þiir kitabý (1966) bu dönemde yalýn Türk-
çe’si ve çeþitli temalarýyla dikkat çeker.
Özker Yaþýn’ýn Kýbrýs’ta Bayrak (1973),
Kýbrýs Benim Vataným (1986); Orbay De-
liceýrmak’ýn Sömürge Çocuðunun Tür-
kiyesi, Dumdum, Dokuzu Beþ Geçe,
Leylâ ile Köroðlu (1994) adlý eserleri de
kaydedilmelidir. Þiirde iç âhenge önem ve-
ren Harid Fedai’nin manzumelerinden bir
kýsmý 1997’de Koza adýyla basýlmýþ, Ah-
met Peykan takma adýyla yayýmladýðý taþ-
lamalarý ise gazete ve dergiler arasýnda kal-
mýþtýr. 1983’te Kuzey Kýbrýs Türk Cumhu-
riyeti’nin kurulmasýnýn ardýndan ülkede ya-
þanan ekonomik ve siyasal deðiþimler kül-
tür, edebiyat ve sanat temalarýnda belir-
leyici olmuþtur. 1974 sonrasýnda modern
Kýbrýs Türk þiiri birbirine zýt iki koldan ge-
liþmesini sürdürür. Bir yanda 1950’lerden
gelen Rum saldýrýlarýný, 1963 Kanlý Noel’i,
Erenköy Savunmasý’ný ve 1963-1974 sa-
vaþýný iþleyen milliyetçi þiir devam eder ve
Özker Yaþýn, Rauf Denktaþ, Harid Fedai,
Kubilay Belið, Fikret Kürþat, Osman Gü-
venir, Mehmet Levent bu kolda eserler
verir. 1960’larýn sonunda Ýkinci Yeni þiir
hareketinin Kýbrýs’taki temsilcileri Meh-
met Kansu ve Fikret Demirað ile baþlayan
gerçek üstücü, imgeci, öztürkçe þiir de-
vam eder. Fikret Demirað, Mehmet Kan-
su, Neriman Cahit, Neþe Yaþýn, Mehmet
Yaþýn, Gür Genç gibi ikinci þiir kolundaki
þairler ise Kýbrýslýlýk, Akdenizlilik, Kýbrýs’ýn
Elen-Latin ve Osmanlý tarihi, insanýn yal-
nýzlýðý, evrensellik-hümanizm, aþk ve ba-
rýþ gibi temalara yönelip kendi kimlikleri-
ni “Türk” kelimesini küçük yazarak “Kýb-
rýslýtürk” diye tanýmlar. Bu gruptaki bazý
þairler, Akdeniz coðrafyasýnýn karakteris-
tik özelliklerini ileri sürerek bir Kýbrýs mille-
ti ve Kýbrýslýlýk anlayýþýna ulaþmýþlarsa da
genel kabule göre Kýbrýs’ta iki ayrý milletin
ve kültürün varlýðý bir gerçektir.

b) Hikâye. Osmanlý Türkiyesi’nde Batýlý
anlamda modern hikâyeciliðin ilk örneði
sayýlan Emin Nihad Bey’in Müsâmeret-
nâme’sinin Kýbrýs’ta yeniden basýmýnýn
(1892) ardýndan Ahmed Tevfik Efendi bu
alanda ilk eserini Bir Manzara-i Dilgüþâ
ile vermiþtir (1897). Harid Fedai’nin araþ-
týrmalarýna göre de Kýbrýs’ta Türk hikâ-
yeciliðinin baþlangýcý 1897 yýlý kabul edil-
melidir. Ahmed Tevfik, Ýstanbul’da o yýl-
larda hâkim olan Servet-i Fünûn toplulu-
ðundan etkilenir ve eserinde onlarý örnek

alýr. Kýbrýs’ta basýlan ilk hikâye kitabý, Ah-
med Nuri Müdürzâde’nin Doktor Hâfýz
Cemal’in isteðiyle Sanâyi Mektebi öðret-
menleri için Rumca’dan çevirdiði yirmi
beþ-otuz sayfalýk Gülünçlü Ýbret-âmiz
Hikâyeler adlý eseridir (1908). Bu kitap
binbir gece masallarý ve müsâmeretnâ-
me gibi eski hikâyelerin iþlevini sürdüren,
vakit geçirme amacýna yönelik hikâyeler-
den meydana gelmektedir. Kýbrýs Türk
edebiyatýnda Hikmet Afif Mapolar’ýn Son
Çýldýrýþ adlý uzun hikâyesini yayýmlama-
sýna kadar (1939) baþka hikâye kitabýna
rastlanmaz. 1907’de Sünûhât adlý gaze-
tede çýkan hikâyelerde yine Servet-i Fünûn
etkileri görülür. 1913’te neþredilen Seyf
gazetesinde yer alan hikâyelerde askerlik,
vatan ve þehitlik olgularýyla birlikte Os-
manlýlar’ýn Balkan savaþlarýnda uðradýðý
mezalim iþlenmiþtir.

Hikâye türüne asýl canlýlýðýný kazandý-
ran husus 1929’da harf inkýlâbýnýn gerçek-
leþtirilmesi ve II. Dünya Savaþý’nýn ardýn-
dan peþ peþe yayýn hayatýna giren gaze-
te ve dergilerin hikâyelere sayfalarýnda yer
vermesi olmuþtur. Bu dönemde çeþitli ga-
zete ve dergilerde doksan kadar hikâye
yayýmlandýðý tesbit edilmiþtir. Hikâye yaz-
maya 1930’lu yýllarda Ýngilizce-Rumca-
Türkçe yayýmlanan Embros adlý dergide
baþlayan Hikmet Afif Mapolar Toprak Aþ-
ký (1943) ve Kahve Fincanýndaki Aþk
(1943) adlý eserleriyle Kýbrýs Türk edebi-
yatýnýn ve hikâyeciliðinin en verimli isim-
lerindendir. Bu yýllarda Reþat Süleyman
Ebeoðlu Çocuk Masallarý’ný çýkarýr (1947).
Argun Fadýl Korkut’un Kýzlar Kocasýz Kal-
dý adlý öykü kitabý yayýmlanmýþ (1953), Nu-
man Ali Levent’in Her Ýkisi (1955), Bir
Gelin Aranýyor (1960) ve Kanlý Noel’i
(1965) neþredilmiþtir. Öykülerinde Samet
Mart takma adýný kullanan Sacit Tekin’in
1954’te çýkardýðý tek öykü kitabý Hokka-
baz’dýr; daha sonra kaleme aldýðý hikâye-
ler ise Suna Atun tarafýndan 2007’de gün
yüzüne çýkarýlmýþtýr. 1960’lý yýllara gelin-
diðinde hikâyeler Rumlar’a karþý verilen
mücadelenin panoramasý niteliðine bürü-
nür. 1965’ten 1980’li yýllarýn baþlarýna ka-
dar Esat Faik Muhtaroðlu’nun Pilot Ali
(1971) adlý eseri hariç Kýbrýs Türk öykü ya-
zarlarýnýn sadece gazete ve dergilerde öy-
külerini yayýmladýðý bir ara dönem yaþan-
mýþtýr. Bunun sebebi, Rum tedhiþinin Kýb-
rýs Türkleri üzerindeki etkisini arttýrma-
sýndan kaynaklanan maddî sýkýntýlar ve di-
reniþ mücadelesinin baþlatýlmasýyla bir-
likte öykü yazarlarýnýn ürünlerini kitap ha-
linde basmaya zaman bulamamalarýdýr.
Gazete ve dergilerde hikâyeleri çýkan ya-

ve eðitimciler Kýbrýs’ta bulunmuþtur. Rý-
za Tevfik Serâb-ý Ömrüm adlý þiir kitabý-
ný ilk defa 1934’te Lefkoþe’de bastýrmýþ,
Lefkoþe Türk Lisesi müdürü Ýsmail Hik-
met Ertaylan Kýbrýs Alfabesi ile Kýraat
Kitaplarý’ný hazýrlamýþ, Ýbrahim Zeki Bur-
durlu Lefkoþe (1953), Minnacýk Ada
(1954), Günaydýn Yavru Kýbrýs (1959),
Açmýyor mu Kýbrýsýmýn Gülleri (1968)
adlý þiir kitaplarýný yayýmlamýþ, Arif Nihat
Asya, Kýbrýs izlenimlerinden hareketle yaz-
dýðý þiirlerini Kýbrýs Rubaileri adýyla ki-
tap haline getirmiþtir (1964).

Kýbrýs’ta þekillenen modern Türk ede-
biyatý türlere göre þöylece incelenebilir:
a) Þiir. Modern anlamda Kýbrýs Türk þiiri
Kaytazzâde Mehmed Nâzým ile baþlatýlýr;
ayrýca Ahmed Tevfik’in de ismi zikredilme-
lidir. Ýngiliz sömürge dönemi Kýbrýs Türk
þiirinin diðer isimleri arasýnda Nazif Sü-
leyman Ebeoðlu, Urkiye Mine Balman, En-
gin Gönül, Necla Salih Suphi, Pembe Mar-
mara, Semih Sait Umar ve Özker Yaþýn
dikkati çekmektedir. 1950’lerde Halkýn
Sesi, Hürsöz, Ýstiklâl, Bozkurt gibi ga-
zetelerde hem Kýbrýs Türk gençlerinin hem
adada öðretmen olarak görevli bulunan
Naim Buluç, Ýbrahim Zeki Burdurlu gibi
isimlerin Türkiye özlemini terennüm eden
þiirleri yayýmlanmýþtýr. 1950’li yýllarda Ýs-
tanbul’da öðrenimini tamamlayarak ada-
ya dönen Özker Yaþýn, Kýbrýs Türk þiirine
yeni bir soluk getirmiþ, Bayraktar Desta-
ný (1953), Kýbrýs’tan Atatürk’e (1953),
Nâmýk Kemal Kýbrýs’ta (1957), Meh-
metçik Kýbrýs’ta (1960) ve Atatürk’e
Saygý Duruþu (1963) adlý þiir kitaplarýný
neþretmiþtir. Ayný yýllarda Osman Türkay,
Kutlu Adalý, Mustafa Ýzzet Âdiloðlu ve Ta-
ner Fikret Baybars dikkati çeken isimler-
dir. Âdiloðlu’nun Bacadan Tüten Duman
(1952) ve Ýnsanlardan Ayrý (1953), T.
Fikret Baybars’ýn Mendilin Ucundakiler
(1953) adlý þiir kitaplarýnda saðlam bir
Türkçe görülür. 1950-1960 yýllarý arasýnda
Kýbrýs’ta millî muhtevalý þiirlerin sayýsýnda
artýþ olur. 1955’te Türkiye’de öðrenimini
tamamlayýp adaya dönen Kutlu Adalý þi-
irleriyle millî bilincin geliþmesine katkýda
bulunmuþtur. 1959-1961 yýllarýnda Kýbrýs’-
ta edebiyat öðretmenliði yapan Arif Ni-
hat Asya’nýn öðrencileri arasýnda þiirle uð-
raþan pek çok kiþi vardýr. Bunlardan Sü-
leyman Uluçamgil genç yaþta üslûp ve
muhtevasý kuvvetli þiirler kaleme almýþ
ve yirmi yaþýnda þehid düþmüþtür (1964).
Onun Kýbrýs’tan kuzeye Türkiye sahilleri-
ne, Toros daðlarýna bakarak yazdýðý “Kýb-
rýs-Türkiye” adlý þiiri bugün dillerde dolaþ-
maktadýr.
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Türkçesi baþarýyla kullanýlýr. Yaðmur Yü-
zünden (2008) adlý kitabýn yazarý Gür
Genç’in öykülerindeki dil de ustacadýr. Mo-
dern insanýn bunalýmý, yalnýzlýðý ve cinsel-
lik konularýna çokça yer veren yazar Kýbrýs
Türk tarihi öncesini, adanýn Lüzinyan ve
Venedik gibi eski dönemlerini de ele alýr.

c) Roman. Kýbrýs’ta roman, Nâmýk Ke-
mal’in aralarýnda Ýntibah’ýn da bulundu-
ðu eserlerinin büyük bir kýsmýný burada
kaleme almasýyla baþlamýþtýr denilebilir.
Çevresinde yer alan gençlerden Kaytaz-
zâde Mehmed Nâzým, konusu Ýstanbul’da
geçen ve Kýbrýs’ta ilk Türkçe roman sayý-
lan Yâdigâr-ý Muhabbet’i yayýmlamýþtýr
(1896). Eseri daha sonra Harid Fedai La-
tin harflerine aktarmýþ, Fuad Memduh Ýn-
gilizce’ye çevirmiþtir (2004). Kaytazzâde’-
nin Leyle-i Visâl adlý yarým kalmýþ bir
romaný daha vardýr. II. Dünya Savaþý yýl-
larýnda ve savaþýn ardýndan Hikmet Afif
Mapolar, Kýbrýs Türk romancýlýðýna âdeta
damgasýný vurmuþtur. Kimisi roman, ki-
misi uzun hikâye olan Kahraman Kaplan
(1936), Son Damla (1937), Diken Çiçeði
(1938), Son Çýldýrýþ (1939), Kendime Dö-
nüyorum (1943) gibi eserlerinden sonra
1949-1951 yýllarýnda Mermer Kadýn, Aþk
Vadisi, Günah Cehennemi gibi roman-
larýný Ýstiklâl gazetesinde tefrika etmiþ-
tir. Kýbrýs Barýþ Harekâtý’nýn ardýndan Ah-
met Gazioðlu’nun Kýbrýs’ta Aþk ve Barýþ
(1975), Özker Yaþýn’ýn Mücahitler (1971)
ve Girne’den Yol Baðladýk (1976) Kýbrýs
Türkleri’nin varoluþ mücadelesini ele alýr-
ken Sabahattin Ýsmail’in Savaþlarýn Göl-
gesinde adlý eserinde (1985) 1930’lardan
1974’lere kadar geliþen olaylar iþlenmiþ-
tir. Çetin Kasaboðlu’nun Sevdayý Ýkiye
Böldüler (1976) adlý kitabýndan sonra ya-
yýmlanan Fikret Demirað’ýn Þu Müthiþ Sa-
vaþ Yýllarý (1985) II. Dünya Savaþý’na ka-
týlan bir Kýbrýs Türkü’nün anýlarý üzerine
kurulmuþtur. Siyaset ve kültür adamý Ýs-
mail Bozkurt’un konusunu kendi yaþantý-
sýndan ve ada Türklüðünden alan Yusuf-
çuklar Oldu mu? (1991) ve Mangal
(1995) adlý eserleri dikkat çeker. Mehmet
Yaþýn’ýn Soydaþýmýz Balýk Burcu, Ah-
met Tolgay’ýn Kýbrýs Çarmýhtan Ýner-
ken ve Bekir Kara’nýn Bellekteki Ýzler’i
1990’lý yýllara ait eserlerdendir.

1950’lerden günümüze kadar daha çok
þiir ve öykü türünde geliþen Kýbrýs Türk
edebiyatýnda 2000’lerden sonra roman-
da bir canlanma görülür. Bekir Kara Ka-
vunî’yi (2001), Aþklar, Acýlar, Çocuklar
ve Torunlar’ý (2005) çýkarýrken Ýsmail Boz-
kurt Bir Gün Belki (2002) ve Bir Gece-
de (2005) adlý romanlarý yayýmlar. Roman-

larý Türkiye’de neþredilen Ýsmail Bozkurt
bir yandan Rumlar’ýn Kýbrýs Türkleri’ne
baskýsýný, bir yandan 1974 sonrasý Kýbrýs
Türk toplumu içindeki siyasî çalkantýlarýn
açtýðý sosyal yaralarý iþlemiþtir. Sana Sev-
dam Sarý (1998) ve Lâle Yüreðin Be-
yaz (1999) adlý romanlarýn yazarý Özden
Selenge, daha sonra Alkyone Denizku-
þu’nu (2003), Mehmet Yaþýn Sýnýr Dýþý
Saatler (2003), Çetin Kasapoðlu Gökyü-
zü Uyumasýn (2005), Neþe Yaþýn Üzgün
Kýzlarýn Gizli Tarihi (2002) romanlarýný
yazmýþtýr. Vreççalý Mida 1’i kaleme alan
Özben Aksoy 2006’da Vreççalý Mida 2’yi
çýkarmýþtýr. Kýbrýs Türk kültürü ve folkloru
üzerine deðerli çalýþmalarý bulunan Oðuz
Yorgancýoðlu Köklerimiz Nasýl Sallandý
(2007) adlý romanýyla tanýnmýþtýr.

d) Tiyatro. Geleneksel Türk seyirlik oyun-
larýnýn Kýbrýs Türkleri arasýnda sevildiði ve
yaygýn olduðu söylenebilir. Kýbrýs Türk ge-
leneksel tiyatro sanatçýsý ve yazarý Meh-
met Ertuð’un Geleneksel Kýbrýs Türk
Tiyatrosu ve Anýlar ve Alýntýlarla Ge-
leneksel Kýbrýs Türk Seyirlik Oyunlarý
adlý eserlerindeki bilgilere göre Kýbrýs Türk
karagözünde klasik tipler yanýnda Kýbrýs
Türkleri’nin eklediði Sümbül Haným, Çift
Baþlý, Üstsüz, Yosma, Lolo, Dönme, Gürz-
lü, Burunsuz Hýmhým, Çarpýlmýþ gibi tip-
ler de bulunur. XIX-XX. yüzyýlýn tanýnmýþ
meddah ve karagözcüleri arasýnda Med-
dah Mustafa Efendi, Mustafa Hüseyin Ay-
nalý, Çatozlu Zihni, Mehmed Sâlih Efendi
sayýlabilir. Kýbrýs’ta Türk meddah ve ka-
ragöz oynatýcýlýðý geleneðinin bugün tek
ve son temsilcisi Mehmet Ertuð’dur. Onun
Kýbrýs Türk karagözüne eklediði Nasred-
din Hoca ve Keloðlan tipleri de vardýr. Kýb-
rýs Türkleri arasýnda modern tiyatro ve
sahne eserleri hikâye ve romanda olduðu
gibi 1890’lý yýllara kadar gider. Ancak bun-
da da Nâmýk Kemal etkisi hissedilir. Kýb-
rýs’ta tiyatro türünde yazýlan ilk eserler
Ahmed Tevfik Efendi’nin Hicrân-ý Ebedî
(1895) adlý millî dramý ile Kaytazzâde Meh-
med Nâzým’ýn Safâ yahut Netîce-i Ýbti-
lâ adlý oyunudur. Harid Fedai’nin ilk oyun-
lardan biri olarak andýðý, 1898 tarihli L.
Þiþmenyan’ýn Namus Ýntikamý yahut Di-
lenci adlý dört perdelik dramýnýn konusu
da Kýbrýs’ta geçer. Kýbrýs’ta sahnelenen
ilk yerli oyun Nâmýk Kemal’in ölümünden
yirmi yýl sonra Vatan yahut Silistre ol-
muþtur. 1908’de Magosa Limaný’nýn am-
barlarýndan birinde oynanan oyun Kýbrýs
Türkleri arasýnda Türklük ve milliyetçilik
duygularýný canlandýrmýþtýr.

Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerin-
den Vasfi Rýza Zobu ve arkadaþlarý 1928’-

zarlar arasýnda Semih Sait Umar, Taner F.
Baybars, Özker Yaþýn, Ýbrahim Zeki Bur-
durlu, Bener Hakký Hakeri, Ýsmet Kotak,
M. Þinasi Tekman, Mehmet Kansu, Os-
man Güvenir ve Kutlu Adalý’nýn isimleri
sayýlabilir.

1980’li yýllarda Sabahattin Ýsmail Bir Sa-
vaþýn Tasviri (1983), Mustafa Gökçeoðlu
Dulun Oðlu (1985) adlý öykü kitaplarýný
yayýmlamýþ, Ali Nesim Þahmaran (1989)
ve minimal öykülerinin de yer aldýðý Ya-
þamýn Güzelliklerini Keþfedin (2006)
adlý eserini ortaya koymuþtur. Bekir Ka-
ra’nýn kitaplarý Sýrlar Ölümsüzdür (1995),
Çalkantý (1999) ve Aþka Dair (2006) adý-
ný taþýr. 1980’li yýllardan bu yana öykü ya-
zanlardan Oðuz M. Yorgancýoðlu’nun Sa-
na Bir Hikâye Anlatayým mý? (1984) ve
Ne Farkýmýz Var? (2002) adlý kitaplarý
çýkmýþtýr. Öykülerinde Baf aðzýný kullanan
Özben Aksoy Godaklizmo Cehennemi
(1996), Yangý Yangý Limnidi (1997), Ci-
susa Kaplaný (1998) ve Simbadi Buca-
ðýna Gömül (1999) adlý öykü kitaplarýyla
dikkati çeker. Öykülerinde toplumun in-
sanlar ve özellikle kadýnlar üzerindeki olum-
suz yaptýrýmlarý iþleyen Özden Selenge’-
nin ilk kitabý Çiçeklenemeyiz Biz Erik
Aðacý (1987), ikincisi Geceye Açar Ge-
cetütenler’dir (1993). Fincandaki Kra-
liçe (1993) adlý bir kitabý da olan yazarýn
uzun hikâyeye kaydýðý son kitabý Boncuk-
lar Senin Olsun adýný taþýr (2001). Kýb-
rýs Türk öykücülüðünün son dönemdeki
usta kalemlerinden Mehmet Kansu’nun
ilk kitabý Bir Elin Sýcaklýðýný Çaldým
adýyla yayýmlanmýþtýr (1995). Þiirsel üs-
lûbunu öykülerine de yansýtan Mehmet
Kansu daha sonra Bir Solucanýn Ýnti-
har Giriþimi (1998) ve Yeþil Kurbaða,
Yýlan, Açlýk (2006) adlý kitaplarýný çýkarýr.
Öyküleri hakkýnda “postmodern” ve “bü-
yülü gerçeklik” tabirini kullanan Mehmet
Kansu 1962-2008 yýllarý arasýný kapsayan
öykülerinden seçtiði Boþluk adlý son ki-
tabýnda insanýn yalnýzlýðýný ve iç sýkýntýsý
gibi duygularý iþlemiþtir. Ýlk ve Son Re-
sim (2005) adýyla hikâyelerini yayýmladýk-
tan sonra Kaybolan Hayat’ý (2008) çýka-
ran Osman Güvenir realist ve natüralist
öyküler kaleme almýþtýr. Osman Güvenir’in
öyküleri Kýbrýs Türkleri’nin Rumlar’a kar-
þý verdiði varoluþ mücadelesini, bireysel
ve sosyal yaþantýsýný, Akdeniz coðrafyasýný
ve Kýbrýs Türk hâfýzasýndaki yabancý mil-
let imajlarýný iþleyen özellikleriyle modern
Kýbrýs Türk öykücülüðünde yeni bir soluk-
tur. Öyküleri ayrýca sinematografik özel-
likler taþýr; realizm ve natüralizmin kuv-
vetle hissedildiði hikâyelerinde Ýstanbul
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kanlýðýný Suna Atun’un yürüttüðü Suna
ve Ata Atun Magosa Tarihini Araþtýrma
ve Yazýn Vakfý’dýr (SAMTAY).
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Oðuz Karakartal

ÿHarid Fedai – Abdullah Aktaþ

4. Sanat.

Hat (bk. HAT; OSMANLILAR [Sanat]; TÜR-
KÝYE [Sanat]).

Mûsiki (bk. MÛSÝKÝ; OSMANLILAR [Sa-
nat]; TÜRKÝYE [Sanat]).

Mimari. Türkler’in Ýslâmiyet’ten önceki
sanatlarý Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar
olmak üzere üç bölümde incelenmektedir.
Hun devrinden kurgan adý verilen mezar
yapýlarý, Göktürkler devrinden Kültigin, Bil-
ge Kaðan ve Tonyukuk anýt külliyeleri, Uy-
gurlar devrinden özellikle Hoço þehrindeki
yapý kalýntýlarý baþta olmak üzere Sorçuk
ve Bezeklik önemli verilerinin elde edildi-
ði yerlerdir. Ýslâmiyet’i kabul eden ilk Türk
devleti Karahanlýlar’da cami mimarisi mer-
kezî planda kubbeli þekilde ele alýnmýþtýr.
Minareler silindirik formda aþaðýdan yu-
karýya doðru daralýp yükselir ve kuþaklar
halinde süslemelerle kitâbe kuþaðýna sa-
hiptir. Tirmiz’de Çar Kurgan (1108-1109)
adýyla tanýnan minare yivli gövdeli biçim-
de düzenlenmiþtir. Mezar anýtlarý kare
planlý olup üzerleri kubbe ile örtülmüþ ve
çoðunlukla ön cepheleri vurgulanarak ele
alýnmýþtýr. Ribât denilen kervansaraylarda
genellikle köþeleri kuleli, kare planlý eyvan-
lý avlulu þemalar ön planda tutulmuþtur.
Bunlardan Akçakale Kervansarayý (XI. yüz-
yýl sonu) iki avlulu düzeniyle, Ribât-ý Melik
(1078-1079) âbidevî ölçüsü ve anýtsal cep-
hesinin yaný sýra ikinci bölümde merkezî
planlý büyük kubbeli planýyla önemlidir.
Semerkant’ta Þâh-ý Zinde türbeler ma-
hallesinde kazýlarla ortaya çýkarýlan ve
Karahanlýlar’a ait olduðu kabul edilen bir
medrese dört eyvanlý avlulu düzendedir.
Tirmiz Sarayý da eyvanlý avlulu inþa edil-
miþ bir yapýdýr. Eyvanlý avlulu plan tipinin
bölgenin ev mimarisinden kaynaklandýðý
anlaþýlmaktadýr.

Gazneliler devrinden olup günümüze
ulaþmayan Gazne’deki Arûs-i Felek Camii
kaynaklarýn bildirdiðine göre ahþap direk-
li ve süslemeliydi. Leþker-i Bâzâr’da sara-
ya bitiþik durumdaki ulucaminin (XI. yüz-
yýl baþlarý) mihraba paralel iki nefli ol-
duðu ve bu iki nefin mihrap önünde bir
kubbeyle kesintiye uðradýðý kazýlarla or-
taya çýkarýlmýþtýr. Büyük tahribe uðrayan
Gazne þehrinde zamanýmýza intikal eden
iki minarede altta yýldýz biçimli, iri sivri
yivli gövdelerin üst kýsmýnýn silindirik bi-
çimde devam ettiði eski fotoðraflarda gö-
rülmektedir. Sengbest’te kare planlý ve
kubbeli Arslan Câzib Türbesi’nin (1028)
yanýndaki minarenin varlýðý bilinen medre-
se ve ribât ile bir külliye meydana getir-
diði, silindirik minarenin çifte minareli bir
taçkapýyý þekillendirdiði anlaþýlmaktadýr.
Leþker-i Bâzâr Sarayý (XI. yüzyýl baþý) su
manzaralý, çeþitli bölümlerden meydana
gelen eyvanlý avlulu þemalara sahip yapý-
lar topluluðudur. Gazne’de kazýlarla orta-
ya çýkarýlan III. Mesud Sarayý da (1112) ey-

de Kýbrýs’a turneye gelmiþ, 1977’de vefat
eden Nâzým Ali Ýleri 1929-1935 yýllarý ara-
sýnda Gülizar, Zehirli Çiçek, Kadýn Zen-
gin Olursa, Metres Belâsý gibi operet-
ler kaleme almýþtýr. Ýsmail Hikmet Ertay-
lan’ýn 1933-1934 yýllarýnda Lefkoþe Türk
Lisesi müdürü iken Efenin Düðünü ile
Korsanýn Gözdesi adlý iki operet yazdýðý
bilinmektedir. 1930’lu ve 1940’lý yýllarda
Birlik Ocaðý’nda (Kardeþ Ocaðý) baþta Nâ-
mýk Kemal’den olmak üzere çeþitli oyun-
lar oynanmýþtýr. Avukat Ahmet Sait Hoca
Efendi’nin 1930’da Elif Haným Opereti’-
ni yazmasýndan sonra 1940’larda Hikmet
Afif Mapolar’ýn Duman (1935), Meþale
(1942), Mucize (1943) ve Altýn Þehir
(1945) adlý eserleri görülür. 1959’da Öz-
ker Yaþýn’ýn Bayraktar Destaný defalarca
sahnelenmiþtir. 1963 Kanlý Noel’i ve 1964’-
te Rumlar’a karþý Erenköy savunmasýyla
hareketlenen millî temalý eserler halka di-
renme gücü vermiþtir. 1973 ve 1974’te
Kýbrýs Türk Ulusal Sahne Oyunlarý adý
altýnda iki tiyatro kitabý çýkar. Numan Ali
Levent’in Kýbrýs’ta Türklüðü Ýçin Di-
renenler (1966), Kutlu Adalý’nýn Köprü
(1969) ve Üner Ulutuð’un Kuzeyden Ge-
len Kartal (1973) adlý eserleri millî oyun-
lar kapsamýndadýr. 1970’lerde Bayrak Rad-
yosu’nda yerel Kýbrýs Türk aðzýyla skeçler
baþlatan Kemal Tunç’un da Kýbrýs Türk
tiyatrosunun geliþimindeki katkýlarýndan
söz etmek gerekir. Günümüz Kýbrýs Türk
tiyatrosuna yönetmen ve araþtýrmacý ola-
rak Yaþar Ersoy’un emekleri geçmekte,
oyun yazarý olarak da Bekir Kara, Ali Ne-
sim, Özden Selenge, Hakan Yozcu gibi isim-
ler dikkati çekmektedir.

Zamanýmýzda Kýbrýs Türk edebiyatýna
katkýda bulunanlar arasýnda Harid Fedai,
Mahmut Ýslamoðlu, Bener Hakký Hakeri,
Oðuz Yorgancýoðlu, Mustafa Gökçeoðlu,
Mehmet Ertuð, Suna Atun, Gülgün Ser-
dar, Ali Nesim, Erdoðan Saraçoðlu önde
gelen isimlerdir. Bunlarýn yaný sýra araþtýr-
ma, bilimsel toplantý, eser yayýmý ve ödül-
ler yoluyla hizmet veren, Kýbrýs Türk kül-
türünün en eski dönemlerinden günümü-
ze kadarki macerasýný çalýþmalarýyla takip
eden iki önemli kurum bulunmaktadýr.
Bunlardan biri baþkanlýðýný ve kurucu-
luðunu Ýsmail Bozkurt’un yaptýðý Kýbrýs-
Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatlarý Vak-
fý (KIBATEK), diðeri kuruculuðunu ve baþ-
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