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Sunu§

K ib ris  A ra§tirm alari M erkczi, 1999 y ilin d a  ba?latilan ve her ik i y ild a  bir 
inan? ve co §kuyla surdiirulen iz  B ira k m i§ K ib r is li T u rk le r Sem pozvum u'nun, 
elm izde luttugunuz kitapla, a ltin cism i ger^eklestirm i? ve k a lie ila$tm n i$ 
olm anin m iijd esin i veriyor.

Bu seiupozvum  ve sem pozyum da sunulan b ild irile rin  kitapla^tinlm asm daki 
a in acim iz, ya§am la n  boyunca dii§unce. l lk ir  ve gervekle^tird iklcri i§lerle  
toplumun belleginde iz  b irakm i^ $ahsiyetleri. ya^adiklari sosyal ve tarihsel 
doku lyinde ele alarak, akadem ik ortamda tartiijina firsati yaratip, yeni yoruni 
vc degerlendirm elerle guniim uze ta^imaktsr.

G c^ n n si lv i bilm eden bu gunu dogru anlam ak ve daliasi geiecekle i lg il i  
saghkh havaller kurm ak m iim kun degild ir, Cie^misj. ^ im d iki ve gelecek 
zaman arasmda. g u ylii ko priiler kurulm asm i saglayacak y a z ili kaynak ve 
dokum anlara duyulan gcreksin im in  farkinda olarak, bu geieksin im e cevap 
verecek yali^n ia lar iiretm ek. uretilen ^ali^m alan kolay u la ?ila b ilir . g iive n li 
kaynaklara donu^tiirmek, m erkez olarak uzerinde onemle durdugum tiz bit 
gorevdir.

To p lum  olarak “yazih  bellek” yenne daha 90k “so zlii bellek" a li^kanlig jna 
sahip olm anuz. 9a li$ in a la n m izd a ce^itli zorluk ve sik in tila r yaratiyor olsa da 
pek 90k alanda ba^iangic ad im lan ativor olinam n b ilm ci ile, her tiir lii b ilg iy i 
degei iendirm ek ve ileride i ig i l i  konuda 9ahsm a yapacak olan ara$tirm aei!ann 
degerlendirm esine, takdirine sunm ak, onem sedigiim z ve farkm dalik la 
sevtig iin iz  bir tutumdur. Bu nedenle. iz  B irakn u ij K ib n s li Turk lor 
Sernpozyum u’nda b ze llik le . zaman zaiuati am ya day ah gorily ' e 
degerlendinr.elere yer ve id ig im iz  goruleb iiir. G in k ii  bu aktaim alarm  da 
y a z iii kavda dlinm asm in. daha sonra yap jlacak an i5>tmnalar 19m onem li b ir 
katki o iacagina inaniyoruz.

biintzde luttugunuz knapia. (>. Iz Bsrakim ^ K ib n s li T u rk le r Sem po/.yim iu’ nu 
konu olan. ik i degerli .sahsiyei (Ilik m e t A n t  iVlapoIar, Con R ifa n  ve ik. 
saygin aile (R e iiiz i O kan ailesi. Togan a ile si) yer alm aklad ir. Bains konusu 
k r ji ve a d d e r hakkinda sunulan ve kitapta yer alan loplam  lb  b ild iride 
ya=anan donem lc i lg il i  sosval tarih. K ib ris  T iirk  hdebivati ve Basin T arim  
ile i lg il i  90k degerli ipu^'lart bulacaksim z.



Butiin bu sozunii ettigimiz nedenlerden dolayi Iz Birakmi.'j Kibrisli Tiirkler 
Sem pozyum u’nun ve ardindan yayim diinyasma kazandirilan kitabin 
onemini b ir kez daha vurgular, katki koyan, emek veren herkese, ba$ta 
Universitemiz Rektorltigu olm ak iizere DAU Y aym evi'ne, Sempozyum 
bunyesinde a9ilan sergiye fotograf ar^ivleriyle destek veren Regu Mapolar, 
N azif Bozatli, A ltay Sayil’a, ozverili fah^m alari ve katkilarm dan dolayi 
degerli <pali§ma arkada§larim Nihal Sakarya ve Ay§en D agli’ya 
te§ekkurlerimi sunarnn.

Prof. Dr. Naciye Doratli 
M erkez Ba$kani
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Eserlerine Kibris Kiilturiiim Yansitan 
Yazarimiz: Hikmet Afif Mapolar

A ll NESiM *

“'Kibris Turk Edebiyatmda yenilenme kiminle ba§lami§tir?”, “Edebiyatin her 
alanmda kalici escrlcr veren ve bu edebiyati sosyal-ktiltiirel temeller ilzerinc 
oturtan yazarimiz kim?”, "Kugiik bir halkin biiyiik bir edebiyati olabilecegini 
kamtlayan yazarimiz kim?”, “Sozlii edebiyatm online yazih edebiyati gegiren 
kim?”, "Eserlerinin eksenine Kibris kiiltiirunii yerle§tiren yazarimiz kim?”. Bu 
ve bunun gibi sorulan yamtladigimiz zaman alaeagimiz “Mapolar” yamti bizlere 
onun biiylikliigiinu ve de onemini gosterecektir.

Girne’de dogan Mapolar, gerfek adiyle, Muzaffer Gokmen eserlerinde Gime 
ve turn yciresini, dogasi ve insanlariyle eserlerine nak§etmi$tir. M apolar’m 
oykiilerinin, romanlarimn gegtigi; efsaneleri, a$klari, oykiileri ve baijta bahkgilan 
olmak iizere zanaatkarlari, giftgileri ile mayalanmi§ bir alan onun eserlerinde 
ya§amakla kalmaz K ibns’m ve Akdeniz’in turn karakteristigini bulursunuz 
Mapolar’m oykii ve romanlannda. G im e’nin deniz kadar giizel kizlan, bazen 
deniz kadar sakin, bazen ‘sarho§ deniz’ kadar gilgm balikyilari onun 
kahramanlan olmu§. Gergekler dunyasim birakip hayal diinyasmda ya^ayan bu 
insanlar mutludur, dingindir; tutarsiz ve kaygisizdir: Tipki Akdeniz gibi...

Bir Akdeniz ki insanina kendinin olan her $eyi vermi?. Meryem Ana’nnz kadar 
berrak olan ak'ini. rnaviyi, siyahi-beyazi, sevgiyi, ofkeyi, umudu ve 
umutsuzlugu... Flayir! Afrodit’in dogdugu yer Baf kiyilari degil burasi. En 
azindan Mapolar’in “Yeni Afroditler”, ya da “Afrodit’in Pigi” dedigi a$km 
simgesi kadmlann dogdugu yer Girne.

Mapolar’in oyku ve romanlannda “mitoloji ve gergck’, ‘deniz ve insan’ 
ozde§le§mi$tir bfiyiik olftide. Hayal ve gergek, tarih ve imge arasindaki 
paralellikten dogan ve geliijen olaylar; edebiyat ttirlerindeki kader birligini 
vurguluyor. Onun eserlerinde mitoloji gergege donii§uyor. Deniz ve insan’m 
ayrilmazhgi istesek de istemesek de ya^amyor, soluk oluyor!

Sosyal tarihimizi edebiyat kadar somutla§tirarak bizlere unutamayacagimiz gok 
^eyler ogretiyor bu yazarimiz. Ne mutlu bizlere ki. Amerika’nm Ernest 
Hemingwev’i, Turkiye’nin Cevat §akir’i, Rusya’nin Konstantin Paustovski’si 
varsa bizim de Hikmet A fif Mapolanmiz var!

Konunun AQilimi
Hikmet Afif Mapolar, Be^parmak daglari ile deniz arasma siki^rrns $irin Girnc 
kasabasinda dogmu§, ilk gcnglik ysllarmi burada gegirmi? bir yazardir.

K ibns Turk V 's^arlar B ishgi Baskan:: V akin Dogu Univ-crsitss: O gretim  Gorevlisi



A li N E S iM

Romanlarinda ve oykiilerinde Gimeli balikfilari, onlarin denizle olan 
sava§imlarini ve G im e’nin ya$am dolu, her turlii yenilige afik insanlarmi anlatir.

Mapolar’m yazilanm daha iyi anlayabilmek i9in o dSnemin Gime’sini 90k iyi 
bilmek gerekir. Be§parmak siradaglari ile Akdeniz arasma siki^mi^ olan bu ?irin 
kasaba bir zamanlar pa^alarin, zengin Tiirk tticcarlann ya§adigi; pa§a 
konaklarinm, portakal bahgelerinin siisledigi ve serin dut aga9lari altmda 
kadmlarm miistehcen fikralar anlattiklari, ya$ama doyulmayaeak kadar gtlzel bir 
yerdi.

1935’li yillardan sonra zengin ingiliz turistler bu cennet ko§esini ke§fetti. 
1940’h yillardan sonra G im e’nin yehresi stiratle degi§ti. Artik Ingiliz soylular, 
lordlar, emekli askerler, macera arayan ressamlar ile yazarlar ve kendilerini 
Afrodit yerine koyarak pervasizca a$k arayan ingiliz dilberler Gime’ye 
dolu§mu§lardi.

Bir zamanlar sadece balikfilann, Anadolu’dan fasulye, nohut ve fanak-fomlek 
ta§iyan kiigiik yelkenli gemilerin girip fiktigi atnali §eklindeki kiigiik Gime 
limanmi liiks yatlar ve yelkenli yari§ botlari doldurmu^tu.

i§te Hikmet A fif Mapolar boyle bir ortamin tam ortasmda yer alarak, bir 
taraftan bahk^ilarla dostluklar kuruyor, onlarla bahga fikiyor, diger taraftan da 
ak^amlari balikfi meyhanelerinde guniinii gun ediyordu. Yajadiklan ile 
ogrendiklerini yaziya doken Mapolar bizim goziimiizde biiyiik bir yazar, 
arkada$larim goziinde ise candan bir dost, igki masasmda iyi bir kafadar, kisaca 
“Haci Kasabm Halil’in deli oglu”ndan ba§kasi degildi. Burada “deli” sifati, 
maceraciligim, parada pulda goztiniin olmamasmi, dost canlisi olmayi ve insana 
deger veren bir ki^iligi anlatiyor; herkes onun dostu olmakla gurur duyuyordu.

Varlikli Bir Aile £ocuguydu
‘Ugiimuz’ adh romanmda Mapolar kendi ailesinin malvarligi hakkinda geni? 
bilgi veriyor. Aslinda Templos ve G im e’de evleri, geni§ tarla ve zeytinlikleri 
olan bir aileye mensubtu. Babasmin bir ara gemicilige heves ettiginden ve bir 
rumla ortak bir gemi aldiklanndan soz eder. Gime’de eskiden beri gemicilik ve 
ticaret hep Tiirklerin elindeydi. 1925’li yillarda, babasi (benim de dedem olan), 
yegenlerinden Kambur Hasan’la ortak bir gemi satin almi^lar, Anamur, Lazkiye, 
Beyrut arasmda ticaret yapmiijlar fakat bu i§ten biiyiik zarar etmi$lerdir.

"Toprak A§ki” oyklilerinde- ki bu eserinin toplumsal yontine daha sonra 
deginecegiz- babasmin zeytinliklerinden ve yag degirmeninden soz eder. Benim 
9ocukluk yillanmda her zeytin zamam anne ve babasiyle koye gelir, dedeme ve 
anncme “yegen” diye hitap eder, fogu zaman kendisi de bir iki giin kalir ve 
zeytinlerini toplarlardi. En 90k sevdigi §eylerdcn birisi de, 1905 dogumlu 
annemden koy ve “Yiizbirevler”le ilgili hikayeler dinlemekti. Annesi Fatma’mm 
ve babasi Halil efendinin oliimiinden sonra koyde kalan son topraklanndan 
“mezarhk tarlasf’m 1970 yihnda, ki bu yillar 3 90cugunun da yiiksek ogrenim 
gordiigii donemdir; diger bir tarlasi “Gandilla Tepesi”ni de 1974’iin ilk yarismda

2



/:,sc ih r:;:r K'hns Kidtiinmu > Yazanmiz. tubiii l  . i f ’f  Mnnolar

’00 nouuG.i ic.'i! i'*i Bu son larlanm son zamanda bir railvon steriin dcgerinde
UiJu*. ( Oi

.1 K ' "■ -li,di£iiTi, varhkh bir aiieyc mcnsup oiduu.u hi!men Mapolar.
. -i 'i «». » . • rvet pc^liide iio:jmam>x, kiia*; vc yazarhk tvnkusu saycsincie

a-bin il .i.!:-’ ‘i' eb tie imica:ni^t:r.

O m risd ak t i:Mr V a m ru i
Mapolar amiannda oeremmindeji vok a/: soz ecier. Aricak onun < m ne'dek; 
R.\k>tive'y;' m!k okuiu.ui »,ma 5 yii) devarn cttiktcn sonra Girnc’ye yerieymis 
!<H!iii/.>crden clap vc u. h/ce dersleri veren Mr. DnJlzei'in okuluna dev;?m 
ciiiKin; bi’iyomz. u u a ^ .  daha sonra G im e’dc agiian ve 90k kultiiriu oze; tiij 
okai uiau Kyrenia English High School'da ogrctmcnhgmi surdiuiiiii$. bu ckutun 
kananmasuidan sonra da ozci dcrsler vermevti dcvam etmi?t’r. Finnish High 
School Xyrenia diger advyse iNieobi’nin okuin inailizce, Turkic Kaiiica 
■!.txctcn w  tijjR-Dcilcjini m e s ir ,  poiis oSmaya haznayan o/cl bir ok”.1 oiina»inu 
ragmen huKisinet rarafindan taniniyordu. Sahib? Mr. Dear IngslizOr css 3  ay an 
Ncobis <aiiesi Izmir gdcir.cn.’ oklugundan dolay; Qok Huzt.I Turkcc komisan) vok 
zarif bir Rum khuhu idi. Oku id a Sabri Tahir'in J c iz  kardesi M j s s  Milliter vp esi 
Av>e iiam n'i da  d e rs  v e rm iijie rd ir . M a p o la r  b u  o k a  Ida o k u d m n i d u n e m d e  sa d e co  
inyoiiz e d eb iy a tm ! o g re n m e k ic  k a lm a rm ?  Y unan  k la s ik le r :in  v e  T u rk  v a z a r la n m  
da la n n ija  o b n a m  b u lm u s tu i.

ilk bykii denemeieriui bu villarda ya/rms ve Embros dcrgisimic vuvimiannstir. 
Masum Millet pazetesi sahibi avulcat Jon Rifai ile bizzat tanymasi. tiazetenm 
Gim-.’ ‘Viiinabstisjiisri > 1 ilk va/darinm  ga/ctedc yayirnlanrnnst i>537-3') 
> liter: arnstnua van; I: ndir.

Givebiin iz la, M aori u M mji kendini yet'isiirmi^ bir aydm ve vazaidir. ingiliz, 
Riuo vc Tink oRrciimnii , :>!dj£i egiiiim, Girne’mn 90k kiiltiirlu kozmopoin
vC'.'res.i.Pi vc o in ie 'n in  sosyal \d>ii mil usiaca kullaumi^, Tisrk'.ye’nm veiiiliia,:; 
y-izariai i.m yakmdnn izietni^ ' 1 e kenditie lizgi; bir Knbns cuebiyatimn
varaticir: o!.ni>istur, Bu tezim ir' « >'i<m daha yalcindan ole aiatagiz.

1  opSum y A n iasan  B ir  Y a z a r
Matiolara gore edebiyatm amac; toplumo ele almak olmalidir. Bu nedcnlc yazar,

firna yak .a duren, (fomiiai mi toplumdari secen kijidir. Her rie kadai da iSk
ererif'rinde Oihcgin “Dikfn i,,icegi”ndc roman) 17m ve i'antazi ooo (»etccki;iliktc;i 
"/aklasiuivo; gibi goriinsc de u, topba’n n tvn  iligi ke?l<'f> ’ berii.msen’î  
bir y;)/aid.r. I'oprak \ kn'da bur.u ?m‘ > " in -k . Sabah'* . «ii uslnbii ve
vakiafmMvia utplumi. r 'e  j |inavi gdrev bd^n 5 tzar itkuak i 1'i^irm;tK hie u.:
acclcciii!: F'tysimaz. Gu^' ■'lattigi oiavlar .c liattn ki«tif’r, tu , *.a kcndisini> 
sci i.’ciii; yini asia vuktur.

> s ua. dkb ■■tnpiuirisai fieri-M .'j'bpn i"  you-;':
! ’-i .-'i; »i s Lsr' bn cs.-'ninOiii udj'ir.eidil.'t-'n  y f' i s, jcr A : r “ r\



A ll N E S IM

zaman ideolojik bagimliliga saplanmadan toplumcu-gerfekfi duru^unu 
belirlemi? ve boylece de sonuna kadar surdurmti§tiir.

‘Toprak A§ki’ndan ‘U^umuz’ Romamna
“Hatta edebiyatimiza romam ilk getiren ve hayalci, romantik ve hatta dram ile 
idealizmi birle^tiren Mapolar bile ta bagtan beri kendini toplumsal degerlerden 
ve sorunlardan soyutlayamaim§, daha sonralari tamamiyle “toplumsal 
ger<;ekgi" bir yazar olarak ortava Qikmi$ ve en sonunda psikologizme ve 
sembolizmeyoneldigi donemde bile bu “toplumciduk” niteligini ozenle korumayi 
bilmi$tir.” Kibris Tiirk Edebiyatinda Sosyal Konular. A. Nesim 1986 Sayfa 48. 
Soz konusu kitabimda da vurguladigim gibi M apolar’in edebiyattaki toplumsal 
yakla^imi salt ele^tirel degil ‘etik’tir de. Haksizliklan ele alirken bile ahlaki 
dersler vermeye ozen gosterir. Hem ‘Toprak A§ki’ndaki hikayelerinde hem de 
‘Ufiimuz’deki olaylarda gergek9ilik ve etik duru^unu birlikte algilamak miimktin 
oluyor.

Daha once bu romanmdaki etik yapi hakkmda bir bildiri yayimlamij olsam da, 
burada sadece realiz a^ismda romana yakla^acagiz. ‘Ufumiiz’ adli romamndan 
ogrendigimiz kadanyle, Hikmet Afif Mapolar’in denizle olan baglantisi sadece 
anlattiklanmizdan ibaret degildir. Bizzat ailesinin deniz ile baglantisi vardir. 
Babasi bir zamanlar Gimeli bir Rumla, ‘Aslan’ adli ortak bir yelkenli gemi almij 
ve deniz ticareti yapmijtir. Bir sefer sonrasmda tam Gime limamna girecekken 
gemide yangin 9ikmi$, babasi canini zor kurtarmi$tir. ‘L^iimtiz’ romamnda 
anlattigma gore bir pa§a gocugu olan babasi her tuttugu i§te ba§arisiz olarak 
atadan kalan mallari satarak iflasm engine gelmi^tir.

Sirasi gelmijken Gime ile ilgili olarak §u bilgileri vermek istiyorum. Bir 
zamanlar zengin Tiirklerin ya§adigi Gime 1930’lu yillardan sonra stiratle bigim 
degi§tirmi§, zengin Turkler, atalarmin bajlattiklari topraklarmi satma ve zevk 
pe§inde ko§ma eylemini durduramamijlar ve hatta ugiincii ku§ak turn varhklarini 
kaybetme dummuna dii§mu§lerdir. Tabii ki bu d i lu t e  degi§en ekonomik 
kojullann, Rumlann giri§imciliginin ve Ingiliz idaresinin biiyiik etkisi olmu^tur. 
Yelkenli gemiler yerine uzak denizlere a9ilabilen biiyiik gemiler satin alan 
Rumlar, gemiciligi ve ticareti Tiirklerin elinden almi?lar; Avmpa mallanna olan 
ilgi, ticaretin yiiziinii Anadolu’dan Avm pa’ya dondurmii§, boylece Kibnsli 
Turkler denizden ve gemicilikten gittik9e uzakla§mi§lardir.

Oyle ki ikinci Diinya sava§i ile birlikte Kibnsli Tiirklerin Anadolu’daki 
akrabalari ile olan baglari tiimden kesilmij, birbirlerini taniyamaz olmu§lardir.

G im e’nin en biiyiik gemicileri ve tiiccarlari yine Tiirklerdi. Ancak §unu 
soylemek gerekir ki; Gime kasabasmda ve Girne’nin denizlerinde Turkler 
varhklarini her zaman korumu^lardir. Ozellikle Hikmet Afif Mapolar'in 
romanlari sayesinde deniz ve sosyal ya$am biitiinliigunu ebedile§tirmi§tir.
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E s e r la in c  K ih n s  K uh iinb iu  Yur.suan Yazanm iz: /likn ic f A f i f  M apolar

Girne’den Lefko§a’ya Uzanan Yol
Mapolar, Girne’deki ogretmenler ile sanat fcvresi ve kiiltiir dcmeklerinden 
(anilannda Gime Akademi Tiyatrosundan soz ediyor) aldigi edcbiyat sevgisi 
sayesinde ilk oykulerini ve de tiyatro eserlerini yaziyor.

Masum Millet gazetesindeki yazarlik gorevi vc Embros dergisindc ilk 
oyktilerinin yayimlanmasi Mapolar’! "edebiyat ve yazarlik dunyasmin” i^me 
9ekmi§ ve muhtemelcn 1943 yilinda Lefko^a'da hem bir gazeteci, hem bir yazar 
olarak ya^amaya ba$lami!jtir.

Anilannda soz ctmemesine ragmen, avukat Jon Rifat beyin vazihanesinde 
"avukat katibi” olarak ^ahijmaya ba^lami^tir. Avukat katipiigi 1980’li yillara 
kadar kibris’taki en saygm mesleklerden birisiydi. Avukatlarm daktilo i$leri 
yanmda vatanda^lann yazi, ba$vuru, tapu, senet vs. gibi beige ve ba$vurularini 
ytiriiten katipler vatanda^larm vc ozellikle okurna yazmanm az bulundugu 
donemde koyliilerin en biiyiik yardimcilanydi.

Q g ’daki hikayeleri ve Toprak A§ki oykiisiiyle iyice iinlenen Mapolar 1945 
yihnda gikati Oeak dergisinin yazarlari arasmda buluyor kendisini. Bu 
donemdeki vazilari daha 90k fikir agirlikhdir vc derginin genel yapisina 
uygundur. Mapolar esas edebi liderlligini Cardak i9erisinde kazanacaktir. Fakat 
burada Ergenekon kitap kuliibiinden soze etmek gerckir. Tiirkiye’de Halk Partisi 
doneminde yayimlanan klasik fikir ve edebiyat escrleri Kibris’a gonderiliyor.

Mapolar KATAK ve OCAK doneminde hem bir gazeteci, hem bir yazar ve de 
bu kitaplarm en biiyiik miidavimi vc kitaplari koylere kadar ula§tiran bir “halk 
egitmenidir". Okuma tutkusu ve yazarlikla birleyince bu kitap sevgisi onu 
Qardak’a ve Kitap Sarayfna kadar goturnniij, yazarlik ve kitap^ilik ynsaminm 
ana ugrasi halini ahm^tir.

Edebivattaki T oplumsal Duru§u
Ta ilk yapitlanndan ba^layarak kahramanlanni G im e’de ya?ayan gcr9ek ki^iler 
arasmdan segmesi Mapolar’in cdebi duru$unu a9ik9a ortaya koyuyor. Edebiyat 
bir yalanlar toplulugu degildir. Toprak A^ki’nda yegcnim dedigi Kambur 
Hasan’i a9ik9a ele$tirmesi onun a9ik sozliiliigunun ve yazarken parmaginm 
arkasma saklanmaya ihtiyaci olmadiginin bir gcistergesidir. Gimcli bahkgilar 
kadar ve hatta agirhkli olarak zengin, soylu ve kimscnin yanlarindan gegmcye 
cesaret edemedigi Kazafanah Fehim Efendi ve oglu Mehmet Ali Bey, Girneli 
Haci Zeki Efendi, Sami beyin kizi Olvive hanmnn ogullan Galip vc Fuat onun 
hedefi degil fakat kahramanlari olmu?lardir.

Gen? yaijta muhabirlige ba§layan Mapolar, Masum M illet'teki daha ilk 
haberinde -1937-38 olsa gerek- bu agikhginm ve gergekfiliginin kurbam 
olmasina ramak kalmi^lir. Oncmli olan bu degil. villar sonra bu olayi kcndisinin 
Kibris Giineesi’ndc yorumlnyiij bieiniidir;

“Habcrsizlikten mi, konu kithgiudan mi pek kestiremeyceegim ama bir giin 
(Girneli) Haci Kurrak’yi i$lemcye karar verdim....  Kuliiplerde "Haci Kurrak
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muhtarm oglunu dava etti” dcdiler.... Alttan girdik, iistten giktik ve nihayet Haci 
Mehmet efendi’ye davasmi geri gektirdik. Oyle rahatlami^tim ki. Bundan boyle 
kimseyi ele§tirmeyecegime kendi kendime soz verdim. Meger hepsi yalanmi:?. 
hepsi bo§mu§. Hamurumuz ba§ kaldirmakla yogrulmu§. O giin bu giindiir 
haksizliga dayanamiyor sesimi yukseltiyomm. ister etkili olsun ister olmasm. 
Gorevimi yaptigima inamyor ve boylece rahatliyorum artik.”. i§te Mapolar, 
Kibris Giincesi adli yayimlanmi? anilannda bu $ekilde anlatiyor toplumsal 
duru^unu. (sayfa 2 2 , ciltl).

Edebiyatimiza Yol Gosteren Bir Yazardi
Mapolar’in edebiyattaki toplumsal duru^unun toplumu anlatma, toplumun 
sorunlarma ve gerfeklerine 151k tutma amaci oldugunu vurgulami§tik. Daha ilk 
yazilarmda bu duru§u agikga gormekteyiz. Daha sonra “edebiyat diinyasi” i?ine 
girdikten ve yazarlarm “tistadi” olduktan sonra da bu tutumunu aynen 
surdiirdiigunu goriiyoruz. Bir de bunu onun Kibris Tiirk Edebiyatma baki§i 
afismdan kendi satirlan ile gorelim.
Gardak dergisinin ekim 1955, 16. Sayismda Edebiyatimizda Kibris temasim ele 
alan Mapolar, yumu§ak bir ele^tirel bakijla gidi^attan memnun olmadigi 
sezgisini vererek edebiyatimizm gitmesi gereken yolu gosteriyor, diyor ki:

“$air var, §iir yok. Hikayeci var. hikaye yok diyecegim araa, danlmaca vok. Yillar 
yih kalem sallayanlar $iir vaziyor, hikaye yaziyor; hatta roman yazanlar da var, var 
ama, boyle iri gapta bir §air, hikayeci yok. Romanciyi ele almiyorum, bugiin 
Turkiyemizde bile iri capta bir romanci yeti?memi§.

Bizde $air var, §iir yok dedim. G er^ktcn jiirimiz yok mu? Benim anlamimda §iir 
yok demek istiyorum, iste bir Adiloglu. i$te bir Baybars, i?te bir Ya$m vc bunlar 
yanmda siraliyabilecegimiz bir yigin isim. Ne yapiyor bunlar? Yaziyorlar, hem de 
§iir yaziyorlar, hikaye, roman yaziyorlar, sanatin her bran§ina el atiyorlar, ba§arih 
ba$ansiz escrlcr veriyorlar; fakat doyurmuyor bizi bu eserier. Aradigimizi 
bulamiyoruz onlann $iir, hikaye, romanlarinda.

$iir yaziyorlar fakat bizi, bizun insanlarimizi, bizim toplumumuzu, bizim 
hayatimizi, bizim havaiinzi, renkierimizi bulamiyoruz 0 $airlerin §iirlerinde. A§ktan 
bahsedenler, denizi dile geliren, agagla konu§anlar. istiraplanni yazanlar var ama, 
bizi yazanlar yok. Daha acik konu$alun, bu §iirlerde Kibris vok, Ye§il Yurt yok!” 

Ele^tiri vazisma bu §ekilde ba^layan Mapolar §air ve hikayecilere deginiyor ve 
hatta,

“Sanatgi ozgiir olmali diledigini yazmali, fakat bizi, bizim insanlanmizi da dile 
getirecek bir "yerli sanat" yaratma yolunu tutmali.” diye soz ediyor. 
Romanciligimizin ise heniiz kendini belli edemediginden soz ediyor.

Daha sonra edebiyatta “ferdiyet^ilige” el atiyor ve en sonunda esas goruflerini 
ortaya koyuyor:

"Edebiyatimizda Kibris, bu bakimdan eksikligini hissettirmektedir. Yerli 
sanatimizi, yabanei sanat tesirlerinden koramak gorevi de hi? ^iiphesiz
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sanatgilarimiza diijmektedir. $iirimizde bu giine kadar bu memleketin tek bir 
tiirkusiinii okuyamadik. Hikayemizde de aym. Romana dokunmayacagim, giinkii 
bizde roman diye bir §ey yok”

Boylece Mapolar, edebiyattaki esas duru$unu, ki kendisi ta ba^tan beri bu 
tutumu scrgiliyordu, genglere omek olacak bir “iistat” olarak ortaya koyarak “yol 
gostericilik “gorevini stirdiiriiyor. Onun duru§u; Kibris insanmi ve halkmi kendi 
konularmi edebiyata yansitma noktasmdadir. Edebiyatginm esas gorevi de 
Mapolar’a gore, bu olmahdir. Kendi eserlerini daha yakmdan inceleyerek 
Mapolann bu edebi ki?ilik ve duru$unu daha yakmdan gorebilecegiz.

Konularmi Halktan Se^en ve Halk i?in Yazan Bir Yazardi
Kibris Tiirk Edebiyati’m tarihsel olarak inceledigimiz zaman Divan edebiyatmin 
sadece yiiksek tabaka ve tekke- medrese erbabi igin yazilmi§ oldugunu 
goriiyoruz. Bizde de yazarlar agdali bir Osmanlica dil kullanmayi 1945’li yillara 
kadar siirdiiriirken Ocak dergisindeki yazarlari inceledigimiz zaman hentiz bu 
“halk igm” yazma anlayi^imn geli§medigini goriiyoruz. Mapolar ise bu donemde 
“halk igin” yazan bir ilk yazar olma jerefmi eline almi§tir. Onu goren diger 
yazarlar ister §iirde ister oykiide temiz Tiirkgeyi kullanmaya ba$lami$lardir.

Konularmi halkin kendi oziinden segmi§ bir yazar olarak M apolar’in 
toplumculugu ve realizmi edebiyata ilk getiren bir yazar oldugunu belirtmi^tik. 
Halk ve halkin kiiltiiru, ya§ami, efsaneleri, a$klari ve inanglari onun igin bitmez 
ttikenmez bir hazine olmu$tur.

Oykiiculiigii ile ba^layan bu halka yoneli§ ya§ami boyunca surmii§, 
romanlarinda yerel kiiltiir agikga i§lenmi§, daha sonraki Istiklal ve Kibris Postasi 
gazetelerindeki roman tefrikalarinda halktan gelen kiiltiirel zenginligi hep 
kullanmi§tir.

(^ardak, Edebiyatimizm Serveti Fununudur
Sirasi gelmi§ken Qardak dergisi konusunda azacik durmak gerekiyor. Ocak 
dergisi klasik aydmlarm, hatta KATAK’gilarm bir fikir dergisidir. Oysa (^ardak 
geng, yenilikgi, eski bag ve geleneklerinden kopmu§ geng edebiyatgilann 
dergisidir. Ve de ba§lannda iistatlan Hikmet A fif Mapolar vardir. Bu nedenle 
C’ardak, Kibnsli yazarlarm toplandigi bir “Servet-i Fiinun”dur. Geng yazarlar, 
aydinlar, edebiyat severler, koy ogretmenleri ve Ttirkiyedeki edebiyatgilari 
izlcyenler bu dergide toplanmijlardir. £ardak, Mapolann onderliginde Kibris 
Tiirk edebiyatmdaki uyam^m ve varolu^un simgesidir.

Yazarlari arasmda eskilerden gok yeni adlan gormemiz Kibris Tiirk 
edebiyatmdaki atilimm habercisidir. Kendi kitabevi kitap Saraymi kuran 
Mapolar arkasmdan boyle bir sanat dergisinin eksikligini hissederek Cardak'i 
kurmu$tur. Derginin ktinyesinde “Sahibi ve Ne§riyati Idare Eden: Hikmet Afif 
Mapolar’dir. Derginin adresi Mecidiye sokak 4 olarak goziikuyor. Yani 
Ergenekon kitap kuliibiiniin ayni sokagmda 6A numarada bulunuyordu”.
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Card a k ve ba$ta bizzat Mapolar olmak iizere, Tiirkiye’deki yazar ve yayimcilar 
ve halktan bliytik ilgi ve saygi gormu§; Q'ardak dergisi ve Q'ardak yaymlari, 
Kibris Turk Halki ifin bir daha hi?bir dergi ve yazara nasip olmayacak olfiide 
ilgi gormii? ve satnu§tir.

Edebiyati Kendisi i?in Tek Ugra§ Olarak Se?mi§tir
Mapolar, edebiyati kendisi ipin tek ugra? olarak segmi:? ve omriinii Kibris Tiirk 
Edebiyatim kurmak, geli§tirmek ve varetmek dogrultusunda harcami? bir 
yazardir.

Yoktan bir Kibris Tiirk edebiyati yaratmaya ?ahjan Mapolar neden bu yolu 
sefmi^tir? Onu buna zorlayan neydi? Aslmda bu ve bunun gibi sorulann 
yamtlarini verraek kolay olraasa gerek. (,'unkti neden Mapolar israrla edebiyati 
sefmi? ve ttim omriinii buna hasretmi§ ve servetini bu ama? dogrultusunda 
hareami§tir.

Edebi Eserlerine Baki$
Yukarida soyledigimiz edebi ki$iligi, halkim anlatma, daha dogrusu Kibnsli bir 
yazar olma tutukusunu, onun eserlerindeki deniz tutkusunu ve Afrodit 
mitolojisinin eserlerine yansimasim ineeleyerek anlamaya fali^alim.

Deniz Tutkusu, Afrodit Kiiltii ve Mapolar
Hikmet A fif Mapolar yazilannda sadece G im e’yi ve Gimeli bahkcilarm 
ya^antilarini anlatmakla kalmamij, “Akdeniz ve Afrodit” ile “deniz ve kadm” 
arasindaki baglantiyi siirekli olarak vurgulami^tir. M apolar’i, “Mapolar” yapan 
temel karakteristik onun roman ve oykiilerinin “Afrodit” temeli iizerine bina 
edilmi§ olmasidir. Mapolar’a gore Afrodit kiiltii Kibris ile butunle$mi§, Afrodit 
sayesinde Kibris hep bir a?k adasi olmu^tur. Kibris’ta her kadm bir Afrodit’tir, 
Afrodit’in kendisidir. Afrodit miti sayesinde Kibris’ta a§klar daha bir ba?ka, 
daha bir cojkuludur.

Romanlannm kahramam olan kadmlar onun goziinde “Afroditle^iverir” . 
Ozellikle de san?m, a§k tutkunu, erkekleri pe^inden ko§turtmasim seven bir 
Ingiliz dilberi ise. Boyle kadmlar hep “Afrodit gibi” denizden fikmi^lar, 
“Afrodit’in yeniden dogmu? timsalleridirler. A§k tutkunu Gimeli capkin erkekler 
onlarm pe$inde bir pervanedir, onlann esiridir. M apolar’i okuyunca insanin 
haykirasi gelir: Hayir! Afrodit’in dogdugu yer Baf kiyilan degil burasidir. 
Mapolar’m “Yeni Afroditler”, ya da “Afrodit’in Pigi” dedigi a§km simgesi 
kadmlarm dogdugu yer G im e’dir.

Mapolar’la ilgili ikinci bir husus daha vardir. Braudel bile Akdeniz’i 
kiiltiirlerin bulu§tugu bir cografya olarak goriir. Oysa Mapolar’a gore Akdeniz, 
bir cografya degil kendi varhgmi tamamlayan ve kimligini olusturan bir par^adir. 
Akdeniz kimligi etkileyen bir faktor degil, kimligin kendisidir. Akdeniz olmadan
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“Akdenizli insanin” varolmasi miimkiin degildir. Bu §ekilde du^iiniildugii 
takdirde Mapolar’i ve eserlerini anlamak mumkiin olacaktir.

M apolar’in Beyaz GUI adli romam boyle bir “recreatif Afrodit” tcmasi iizerine 
kurulmujtur. Beyaz Gill romanim diger adi Bir Akdeniz M asali An.
Beyaz Giil’de Mapolar, ihtiyar bahktpimn denizde gordiigii silueti boyle tarif 
etmekle ba^liyor:

“Bu A frodit’in dogu^u degildi. Giine§ i^iklanm Akdeniz kopiiklerine vurmu§tu 
ama, kopuklerdeki beyaz kayna^malar hiq de Afrodit 'e benzemivordu.”

Sonra onu denizden sandala ^ekerken: "Bn yeni bir Afroditin dogugudur' 
demekten kendini alamiyor, ama daha sonra bunun bir hayal degil de gerpek 
oldugunu goriince; “Bu Afrodit'in piqi olmaliydi” demekten kendini alamiyor ve 
daha sonrasmi §oylece anlatiyor: “Ktz ahtapot gibi ihtiyar adama sarilmi^ti. 
Zavalh balikqi birdenbire genqligini, toylugunu hatiriadt." Ve kendi kendine 
soylenmeye devam etti: “Dedim ya bu Afrodit ’in piqi. Belki de yeni dogu$u, 
ikinci defa diinyamiza geliyi. Ya gerqekten bu Afrodit 'in yeniden dogu^u ya  da 
piqiyse? ”

Mapolar, ‘Beyaz Gvil’ romamna neden ‘Bir Akdeniz M asali’ demijtir. (giinkii 
bu yillarda G im e’de her bahkfi, her fapkm Tiirk erkegi boyle bir masali 
ya§ami§, a§k filgini, erkegin evli olup olmadigina bakmadan Afrodit kadar giizel 
bir Ingiliz dilberine olesiye ajik olmu^tur. Mapolar boyle a^klarin ortasmda 
yeralmak bir yana balikfilardan dinledigi maeerah avlanmalar yanmda a§k 
masallanni da kendine ozgii anlatim bi9imi ile yazmi^tir.

Mapolar’in denizle ilgili ilk oykiileri Kahve Fincanmdaki A$k adli kitabmda 
yer alir. 9 oykiiniin yer aldigi kitabin hepsi Gime ile baglantih. 2 ’si dogrudan 
balik?ilarla ilintili.

Ahtapot Avi ’ adli oykiisii, o kadar etkili ve siirtikleyici ki E. Hemingway’in 
“ihtiyar Adam ve Deniz” adli oykiisiinii aratmiyor. Mapolar, Ahtapot Avi 
konusunu o kadar 90k sevrnis ki yillar sonra Kibris Postasi gazetesinde, diger 
roman ve oykiileriyle birlikte 2 yeni Ahtapot Avi oykiisii daha yaziyor ki hepsi 
birbirinden heyecanli ve siirtikleyici. Ahtapot nedir? Bunu bilmeden bu oykiileri 
anlama olanagi yoktur: Ahtapot, uzun kollan ile bilinen bir yumu^ak^a deniz 
hayvamdir ve ozellikle Rum meyhanelerinde tur^usu, ha§lanmi$i, kizartmasi 
konyagm ve $arabm yanmda meze olarak sunulur. i§te 1940’h yillarda bu deniz 
hayvanlanni avlayan Gim e’nin korkusuz balikgilariydi. Gece karanligmda 
denize dalan bahk9ilar viicutlarina yapijan ahtapotlarla su yiiztine fikarlardi. 
Onlarin bu macerasim Mapolar biiyiik bir cojku ile anlatarak korkusuz avcilari 
61iimsiizle$tiriyor. Ahtapot A vi’nda M apolar’in kaleme aldigi, denize dalip da bir 
tiirlii su yiiziine fikamayan ve tam ya^amindan umut kesilmi§ken bedenine 
yapijan iki ahtapotla su yiiziine fikan bahki;mm oykiisii hala daha, okunmaya 
deger. Ahtapot avcihgi Mapolari o kadar etkilemi? ki bu temayi defa defa 
yazmaktan kendini alamami^.
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"Diger oykii, "Bevaz Yelkenlide Dinlediklerim  ” ijoyle ba$liyor:
“Afrodit'in adasi, sayisiz a$k hikayeleriyle dolu bir adadir. Ben bu adamn bu 
giine kadar birqok hikave/erini dinledim. Fakat beyaz bir yelkenlide dinledigim 
bu hikaye kadar akla hayale gehneyen bir hikaye dinlemedim." Beyaz bir 
yelkenlide bahk^ilarla avlanmaya ?ikan M apolar’a $u hikaye anlatihyor. Aslan 
ile seyreden denizciler bir ak§am birdenbire beliren gok gii?lu bir i§igin i?inde 
diinyalar giizeli bir kiz goriiyor. Yemin ederek anlattiklari bu mucizeye kimse 
inanmiyor, M apolar’dan ba$ka. Mapolar’m gosterdigi Afrodit resmini onavlayan 
dcnizcileri herkes alaya ahrken o, herkesi Piiskiillu Sahili'ne gaginyor ve 
yeniden beliren gozleri kor edici i$ik huzmesinin i?inde goriiniip kaybolan 
Afrodit’i herkese gosteriyor. O ak^amdan sonra delikanhlar bu giizeli yakalamak 
igin gaba harciyorlar ama o, bir daha goriinmuyor. Oykiiniin sonunu Mapolar $u 
sozlerle bitiriyor: “Bu. yalm z muhayyel bir Akdeniz kdyunun dedeleri tarafmdan 
anlatdan bir Akdeniz masahydi”.

Gerpekten denizeilere ait bu tiir hikayeler her Akdeniz kasabasmda 
anlatilmaktadir. Ben de focuklugumda denizcilerin gordtiklerini iddia ettikleri 
“deniz kizi” masallarmi yok dinlemi§imdir.

Mapolar’m ikinci ‘Ahtapot Avi’ oykiisii yillar sonra 1984’te Kibris Postasi 
gazetesinde yayimlanmi§tir. En az birincisi kadar ilginip ve heyecanh olan bu 
oykii $oyle bajlar:

.... ve siralandt geminin aslanlan. §cnlik vardi denizde sanki. Herkes cumbtife
hazirlaniyordu sanki. Vunt$ o vuruftu kalplerindeki. Ne a$agi, ne bir yukan. 
Kalpler birer saat gibi aym vuru^Ia qarpiyor, kimse hevecan duvmuyordu. Ve 
kalabahk bir dah§ oldu. Kunduz Selim en onde atlanu§ti. Giiveniyordu kendine. 
Deniz in dibinde uzun boylu kalabildigi i^in kunduz derlerdi ona.

Dipte boguqma baqladi. Ahtapotlar kayalara qarpiyor, havli bir donii$ yaparak 
denizcilerin iizerine yapmyorlardi. Alt aha iist iiste vacant savant ba.flami.pi 
diplerde. Kumlar durgunla$misti ama denizdeki dalgalar kayna^arak akiyordu. 
Kavgan toprak gibiydi denizin dibi. Ve aynasiydi ovalann denizin kumlan, 
dalgalan. Ahtapotlar magaralara saklandiklari i$in kolayhkla yakalaniyorlardi. 
Kimi denizcilerin bacaklanndan kanlar fit$kirdigi halde, kimse goremiyordu bu 
kan denizini. ”

Mapolar, ister oykiiyti dinlemi§, ister bizzat ya§arru§ olsun usta bir anlatim 
teknigiyle yaziyor ve okuyucuya balikfilarm macerasim ayncn ya^atiyor. 
Oykiiye devam edelim:

1Dalgalar silip siipuriiyordu kanlari ve kumlar dolduruyordu aqilan yaralari. 
S/zi, act duvmuyordu tekne tayfalari. Bayginhk gegirmiyorlardi. C^ogu kez boyle 
olurdu ama gemiye qiktiktan sonra ba.pardi felaket.

Avim yakalayan denizin yiiziine fikiyor, oradan da gemiye qekiliyordu. Tahta 
teknenin iqi dolup ta$mi$ti ahtapotla. Irili ufakh hayvanlardi bunlar. Insan 
sirtlarma yapigan avlar olduk^a okkaliydi. Talih gulmu.pii onlara bu gece. "
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Anlamiijsmiz ki ahtapot avi heyacanh oldugu kadar tehlikeli ve de risklidir. I$te 
bu oykiide de oyle. M apolar’in bir romanina admi veren gemici Potuk yaman bir 
genftir. §antoz Pembe onun dostu (aftosu) idi. Romamn adi da zaten ‘‘Potuk 'un 
Pembesi" dir. (Potuk’un Pembesi romam, 1984’te Kibris Postasi’nda 
yayimlannn§tir.) Oyktiye devam edelim:

"Kuqabbi ile Kondoz'dan bir ses de yoktu. Uzanip uzamp denizin dibine 
bakiyordu tayfalar ama bir yey goremiyorlardi. Gordukleri yalm z dalgalarm  
kopiirerek diple yiizii kanpirdigiydi. Luka lambalarini tuttular derinliklere kar$i.
O zaman gorebildiler Ku$abbi ile Kondoz bogu§uyorlardi denizin dibinde....
Kiirek kan golii haline gelmipi. Denizalti riizgdr arada bir denizin dibini 
temizliyor vc bir mavilik aydmhgi basiyordu. Ses veriyorlardi fakat ses 
alamiyorlardi.

"Felek mans in ” diye dtifiindu Potuk. Bir unu1iilrmt$luga kapilmifti. Kitfabbi Vi
kavbetme korkusu...

Kondoz Selim gorundii dalgalarm iistiinde, denize giile giile bakiyor ve gemiye 
yakla$ivordu. Gene giiqlii, gene kuvvetliydi. Kaptan koprusune yakm  bir yerden 
qektiler onu. Potuk iizerine sorildi. Ahtapotun en biiyiigiinii yakalami.pi Kondoz. 

"Salih 'i gormedin m i” diye seslendi.
Sevinir gibi oldu Hasan. Tam amudu kestigi bir sirada capcanh Salih ’i 

karpsmda gordii, heyecanla titriyordu. Fakat goriinurlerde yoktu Kn$abbi. Ve 
alabildigine karanhk hastinvor, yer yer i^iklar belirir gibi oluyordu. Neredeyse 
$afak sokeeekti. Obek obek i§ik belirtileri vardi.
“Davramn geliyorum ” diye bir ses geldi kayahklann iizerinden.
Gdzlerini elleriyle kendine Potuk ve uzaklara, qok uzaklara bakti...
Denizde bir qalkanti oldu. Kulaq kulaq dalgalan yanyordu birisi. Kim 
olabilirdi? Salih ’ti herhalde bu. Rahatlar gibi oldu. Yiizii giildii.”
“Sen misin Salih?" diye bagirdi. Yamt yoktu. Dal gibi bir el vuruyordu 
dalgalara. Ve tutamadi kendini Potuk.
"O gittiyse nerede kahrdi bu dunyaimz? ” diye gozya^lanm sildi.

Kondoz Selim baginyordu.
“Odur be vallahi odur. Kulaq atmasmdan tanuhm onu. Bu Ku^abbi’nin kulaci 
goriiyor musun? Kurbaga gibi iniyor dalgalara. ”

Once sandala yapiyti ve dii.ftii sandalm iqine. Olmilpii, bitmi.pi. Sandala atladi 
Potuk. Baygin yatiyordu karda$i. Kalbini dinledi. nefes nefes e qarpiyordu. O sari 
yiizde renk yoktu. Qakil gibiydi. ta$ parqasi gibiydi. Kimildannyordu hiqbir yeri. 
Gemiye qektiler onu. Giiney bir kar parqasi gibi yiikseldi vc Salih 'in ytiziinL- 
diipii. Gune$ bile gideremedi Ku$abbi ’nin renksizligini. Ogupitruyordu koUanni 
Kaptan Kakkari. Ve biiyiiyen gdzlerle bakti Salih 'in kollarma. sirtma.
"Bir degil iki ahtapot be! ”
Tabii ki Ku$abbiyi hastahaneye kaldirdilar. 1940'h yillarda G ime'nin kiiqtik 
haslahanesinin baploktoru ve bayhemsiresi de. Ingilizdi. Mis Harrison
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hastahaneye geldi. Ba§hem§ireden once Madam Polikseni sordu. (Polikseni 
aslinda hem§ireye takilan bir lakaptir ve “50k kocah” demektir):
-Bir §ey mi sormak istiyorsun?
-7. Koguyta yatan bir denizci var. Agir ahtapot yarasi aldi. Onun durumumt 
ogrenmek istiyorum.
-Biliyoruz, biliyoruz. Hastamz agir. 48 saati gormeden bir $ey soyleyemeyiz.

Burada §u a^iklamayi da yapmahyim: Kimdir bu Madam Harrison? Harrison, 
balik9i Salih’e yani Kujabbi’ye ajik olan Girne kaymakammin karisidir. 
Hastahane koridorunda kendi kendine konu§an Salih §oyle dii^unurdu.
"Denizi seveceksin, denizde oleceksin ha? Mezar oldu sana deniz Ku$abbi. 
Bundan sonra ya^asan da ya$amasan da neye yarar? Kan mi kaldi sende? 
Erkeklik mi kaldi? Kadm ve deniz ha? Deniz kadm gibidir ha? Dogru 
soylemifsin kadm deniz gibidir ve son oyununu oynamipir sana 
Salih denizi unutmu§tu ama deniz Salih 7 unutmamifti. Ku$abbi'li deniz bir 
ba§ka denizdi. Gemiciler de soyluyordu bimu. Hepsi de kiis gibivdiler denize. 
Ofke ta^iyorlardi yureklerinde ve lanetliyorlardi denizi. ”

Ahtapot Avi, Mapolar’m en gok sevdigi ve en guzel masalmi oluijturan bir 
hikayeler dizinidir. Heyecan katarak yazdigi bu oykiiler ayni zamanda birer a$k 
masahdir da. Zaten a$ksiz bir denizi tasavvur etmek onun ifin de olanaksizdir.

Mapolarm en guzel hikayeleri deniz ve balikgilar ve de denizden qnktigim iddia 
ettigi “Afrodit” gibi kadmlar uzerinedir. Anlami^simz ki bu Afrodit benzeri 
kadmlar genellikle Gime'yi i$gal etmi$ olan ingiliz guzelleridir.

§antdz' adh romamn Kibris Postasi gazetesinde tefrika edilmeye ba$lamasi 
dolayisivla 26 Ekim 1982’de gazetenin birinci sayismda Mapolar’la yapilan 
soyle^ide yazar, §u bilgileri veriyor:

"§antdz, unutulmak iXzere olan bir devri canlihgiyla ya^atmak iqin kaleme 
alinmif bir roman. §an1dz 'deki insanlarm qogimluguyla bir arada bidundum ve
onlarin son yillanm , onlarla birlikte ya§adim .....”

Bu romanda “Akdeniz” ile ilgili pek az bulguya rastlansa da romamn, Potugun 
Pembesi ve Giinah Cenneti romanlariyla btitimleyici yonleri bulunuyor.

Mapolar’m istiklal Gazetesinde Tefrika Edilen Romanlannda, 
Akdeniz ve Afrodit
‘Mermer Kadm  M apolar’m istiklal gazetesinde 18 Arahk 1949’dan ba^layarak 
tefrika edilen en onemli romanlarmdan biridir. Aneak oncelikle M apolar’m 
ki^iligi hakkmda birkaf soz daha soylemeliyiz. O, sadece bir yazar degil ayni 
zamanda politik duru$u olan bir aydm oldugu ifin yenilikyi ve muhalif 
gazetelerde daima boy gostermij siyasi ve toplumsal konularda da makaleler 
yayimlarm§tir. Daha once belirttigimiz Kibris Postasi’m da bu jekilde 
degerlendirmijtir. Fakat onun ilk muhalif durujunun gazetesi istiklal’dir. 
‘Mermer Kadm’ romam §oyle ba§lar:

12



E serlcrine K ih n s  K ulliirunii Yansitan Yazanm iz: H ikm et A f i f  M apolar

“Burasi Afrodit'in adasidir. Krallarm tag giydigi, birqok istilalarm gegtigi efsaneler 
cliy’andir. Fakat vine burasi, Afrodit'in adasi; bir a§k ve $arap memleketicHr.

Afrodit, bu altin kumsallarda, beyaz kopiiklu sularda yikanirdi; bu yerde sevdi, sevildi ve 
ejsande t̂i,

Gime; Afrodit'in adasmtn ilik bir sahil kasabasidir, Afrodit'in altin saglarmm taragi 
olan Akdeniz kapiMeri, asirlar sonra yeni bir a$k hiMyasinin sahnesi olmiqtur.

Bir giin bu beyaz kopiiklu altin sahillerde yeni bir Verdis dogmu$, uzak ildimlerden 
kopanlan bir giil, bu a$k ve efraneler diyarinda Veniisle$mi? ve bu altin kumlarda 
unutulmaz bir a$k ve heyecan hikayesi yaratmqtir.

Dogudan gelen ilik bir akfam ruzgdrinin suriikiedigi dalgalar, Girne kalesinin surlarini 
dovuyor ve Gime, builikgecesindeyrfdizyagmurunatutubiuf bir kandil gibiyaniyordu. ” 
Mermer Kadm romam, dul ingiliz kadmi Scarlet ile ihsan’m a?kim anlatan, o 
donemin “a$k, mutsuzluk ve kader” konusunu anlatan ve G im e’nin sosyal ve 
morfolojik yapisi iizerine oturtulmu$ bir romandir.

Mapolar her Girneli gibi dogup biiyiidugu bu kasabaya a§iktir. Daha sonra 
Guzel G im e’yi tamtmayi §oyle stirdiiriiyor:

“Girne, Akdenizin bir sahil kasabasidir. Daglan, denizleri, portakal bahgeleriyle 
bir kasaba. Londrali misafrirlerin sayjiye yeri olan Girne, tarihi eser/eriyle de 
tanmmis bir kasabachr."
A§ik olan ihsan’m duygularmi §oyle anlatiyor:
“Yine kendi kendine soruvordu: "A$k, nasil dogar?" Yillardir, asirlardir rengini 
kaybetmeyen bu kuvvet higbir geyden kaybetmiyordu. Bu arada Ihsan'in igi geceler 
kadar sessizdi. Sanlti her §eyi karanliklar drtmu$, dumasini goremeyecek bir hale gelmiqti.

Mapolar romanlarinda Kibris'm  mitolojisinden ve efsanelerinden biiyiik ol^iidc 
yaranmasim bilmi§ bir yazardir. Romanm onemli boliimlerinden biri, iki 
sevgilinin St. Hilarion kalesini ziyaretleri ve ihsan’m Kralipe efsanesini Scarlet’e 
anlatmasidir.
“St. Hilarion kalesine dogru atba$iyoI aldilar. (Yani at iistiinde ve yanyana) 
.......... (Kaleyi gezerken,)
Ihsan Scarlet'in kar§isinda gilgina ddnmu§tii, ne diyecegini, ne yapacagini 
bilmiyordu, "Scarlet" diye kekeledi. Scarlet tok sesiyle Ihsan'a emretti:

-Beni takip et!
Ihsan yerinden dogrularak Scarlet'i takip etti. "Kralige Penceresi'ne" dogru 
yiiruduler. Scarlet biraz stikun bulmu^tu. Ihsan :

-i§te burasi,dedi, "Kralige Penceresi". Biraz daha yiirudukten sonra :
-Burasi da "Kralige Odasi" diye soziini tamamlayabildi. Scarlet daha sakin 

sordu :
-Ne diye bu ismi vermi§ler ?
-Kraligelerden birisi buradan kendisini atmak suretiyle intihar etmi§ de, 

galiba ondan. Scarlet soguk bir sesle sordu :
-A^kyiiziinden mi?

13
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Ihsan buralarim qok iyi taniyordu. St. Hilarion Kalesi hakkinda hazi 
kitaplar okumu§tu. Scarlet'in sualine bir tarih kitabmda ukudugu ve §imdi de 
hutirlayarak bildigi bir hikayeyi anlatarak cevap verdi:

-Venedik hanedanlarmdan guzel bir prenses, uzun bir hastaliktan sonra 
Kibris'a gelmi§. kraliqeye misafir olmu$. Onsekiz yafindaki prenses, giinler 
geqtikqe, kalbinde bir erkege kar$i bir afkin kanatlandigim hissetmeye ba$lami§. 
Bu adam genq kralmi$. Prenses giinelerce krala kalbini aqmayi du$unmii§, fakat 
buna bir turlii muvaffak olamamni. Krala yakla§tikqa. krai onun misafirligine 
hiirmeten. onunla alakadar ohmif, ona hiinnet gdstermi§. Ilk a^kin 
tecriibesizliginden cesaret alan prenses, kralin ona kar?i gosterdigi alakanm bir 
cifk olduguna inanarak a$kmi krala kati suretle soylemeye karar vermiy. Bir giin 
mermer havuzlardan birisinde yikanirken, krai ona yakla$mi$, guzel viicudunun 
ahenkli dunquyla sulardan qikarak, islak viicudunu mermerlere birakan genq 
prenses a$kim krala soylemi$. Krai prensese vine iltifatla mukabele etmi§. 
Kraliqe. kocasinin hareketini bu pencereden seyrediyormiq. Krai bu sirada prensesin 
ilk as'kim orada dudaklanndan bir qiqek gibi koklami$. Prenses islak vucuduyla kralm 
boymtna sarilmi$, kralm dudaklanyla prensesin dudaklan gayri ihtiyari hirle$mi$ler. 
Genq ktz yarah bir ku§ gibi qapmiyornniy. Bu anda korkimq bir qighk i§i1ilmi$, bu 
cigliga miiteakip kraliqe kendini bu pencereden atarak intihar etmi§.
Scarlet'in bu a$k hikdyesi karfismda dudaklan birkaq defa birleqerek aynldi. Sonra 
Ihsan 'a daha ciddi bakarak:

-Giizel bir a$k hikdyesi, dedi.
Ihsan vakici gdzlerle Scarlet’e bakti:

-A$k o bir riiyadir Miss Scarlet. Bu rifyayi gorebi/en/ere ne mutlu.
Kibris mitolojisini gok iyi bilen Mapolar, Ihsan vc Scarlet’in a^klari ^er^evesindc 
Pafos kasabasmda, Afroditin bembeyaz deniz kopiiklerinden doguijunu ve 
yikandigi Afrodit Hamami’m gezdirmeyi ihmal etmiyor. Boylece ?agda$ bir 
Afrodit efsanesi yaratiyor:

"Deniz ilalu, Neptiin tarqfindan qevrelenen Kibns't bagnna basti. Guzelligi ile 
iinsaimi.'i a!tin saqh Venus'S terenniim ediyorum. Tatli tath esen zejir riizgan vumu$ak 
kopilkler iqinde onu yirtarak nunldanan dalgalar iizerinde, o miinbit sahile. birakti 
Homer Afrodit 'e yazdigi bir mersiyede bunlari ierenniim ediyor Scarlet. Lpe "o 
miinbit sahil" dedigi yer de burasidtr. "
iki aijigm Afrodit’in gezdigi dcnizlerde ve topraklarda yaptig] gezintiyi 
Mapolardan dinlemeye devam edelim.

Scarlet:
-An lot. Ihsan divot, a$km felsefesini yaparak bana Afrodit'in a$k hikdyesini 
anlat, Afrodit diinvadaki insanlarin en mesududur.

Ihsan:
-.Afrodit bu altui kunilarda, beyaz kiipiiklii sularda dogdu, huralarda yikandi, bu 

yerde sevdi, sevildi i t  efeanclefti.
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Kimlardayiiriiyorlar ve ihsan anlatiyor: 
burasi Afrodit'in "A§k Qegmesi" burasi da Afrodit'in altin saglarmm taragi olan bu 
dalgalar §ehvet ve ihtiras iginde girjunip, kalbinin heyecamm tatmin ettigi yerlerdir. 
Bugiin bu beyaz kdpiiklii, altin sahillerde yeni bir Venus dogmu§, uzak iklimlerden 
kopanlan bir giil, bu a$k ve efsaneler divarinda Veniisleqmi$ ve bu altin kumlarda 
unutulmaz yeni bir a$k ve heyecan hikayesiyaratmi§tir.

Scarlet:
-Modem ki bir giin gelmi§ ve ben bu yeni Veniis, Afrodit'in hamamlannda 

yikanabilmi§im demek ki, yeni bir deniz ilahmin da dogduguna artik §iiphe 
etmememiz lazimdir.

Geng kadm kumlarda girpmiyor, ve bir yilan gibi kivnlarak Ihsan 'dan 
uzak!a§mak istiyordu...
Scarlet kumlarda dogruldu. lhsarnn (iniinde Afrodit ’in veni bir heykeli dikilmi§ 
gibi kivrilarak durdu. Geng adami gildirtmak istiyordu. ”

Zannederim, M apolar’in bu eseri §imdiye kadar Akdeniz iilkelerinde ve K ibns’ta 
yazilmi§ Afrodit mitini yeniden ya^atan en gtizel bir roman olarak bugiin bile ilgi 
ile okunabilecek bir a$k romam diizeyindedir.

‘A$k Vadisi’, romam, Istiklal Gazetesi'nde 14 §ubat 1950 - 20 Mayis 1950 
tarihleri arasmda haftalik olarak yaymlanmi^, Hikmet A fif Mapolar'in bu 
gazetedeki ikinci romamdir. Romani ilginip yapan Deniz Koyii’nde meyhane 
i§leten ya§li Barba Nikola ve kizi Eliza’dan bahsetmesidir.

"Giinah Cenneti’ romam istiklal Gazetesi’nde Mapolar’in son olarak 
yayinlanm§ Beyrut ve Kibris Ada'smda gefen bir eseridir. Olay 1935-55 yillan 
arasmda ya^anmi? olmalidir.

Roman kahramam Feride, Beyrut'ta dogup biiyumu§, annesi hasta, babasi 
tarafindan terkedilen bir dansozdtir. Talihsiz Kiz kadm tiiccarlarimn agma 
du§mii§ ve Kibris Adasi’na kadar gonderilmi^tir. K ibns’ta da kendini "Giinah 
Cenneti "nde bulmu§, zaman zaman bu hayattan nefret etmekle birlikte arzulanna 
kar§i iradesini kullanamadigi igin bir tiirlii bu yoldan donememi§tir. A$ktan hep 
uzak durmaya fali^an Feride, duygularina degil fikarlarina uygun davranmaya 
ozen gostermi§tir.
Tam^tigi erkekler, ba§ta karaktersiz ihtiyar denizci Joan, ona hep "Tipki bir 
Veniis, hatta Veniis'ten de gok daha g iizel”olarak bulmalarina ragmen Feride, 
Kibris Ada'smi "Afki, kuru bir pinarin susuzlugu kadar az olan bu memlekette. 
Venus'iin ya^adigindan da $iipheleniyorum." olarak goriir ve;

"Bana Afrodit'in Ada'si igin gok giizel hikayeler anlatmiflardi. Fakat ben bu 
adada bunlann bir tekine bile rastlamadim. ” Demektedir.

Feride, K ibns’a ayak bastigmda kendi kendine;
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" Venusiin dogdugu ada, bakir hayatimvn fuhufjla kayna^an eehennemi mi 
olacak.” Diye dujiinur.

G im e’de Dome Hotel’e yerle§en Feride igin Afrodit’in adasi hakikaten 90k 
giizel bir yerdi. Fakat bir zamanlar a§k ilahesinin gilgmlik ve heyecan yarattigi 
bu topraklarda, dtinkii efsanenin sahnelerinden higbir $ey bulamadigma ve o 
giinleri heyecamylc ya$ayamadigma iiziiliiyordu.
Birgiin onu ihtiyar denizci Joan,

“Benin Veniis'iim “diye fagirdi “Afroditin adasinda, bu $arap diyannm  
efsanesine uyarak, iqkiyi gok artirdim, adeta su gibi iqiyorum ” diye minldandi.

Feride’nm "Venus'tin tujksiz a d a s i  ismini verdigi Kibris, onun hayalindeki 
ulkelerin en fakiriydi. Olsa olsa “Venusiin sarayimn kolesi" idi ve bunu artik 
kiigiimsemiyordu, hatta bu ona neredeyse “ gurur veriyor"du.

Qliimiinden Sonra Basilan Eserleri
Sadece gagda^i olan (^ardakgilar veya 1974 oncesi yazarlari degil bizler gibi yeni 
kujak sayilabilecek yazarlar da ondan esinlenmij vc etkilenmi^lerdir. Bir ekol, 
bir ogretim yeri olmu§, yazar ve aydmlarin ugrak yeri olmu$, fikir 
tarti^malanmn, edebiyat tarti§malarmin yapildigi ve, Tiirk vc Kibris edebiyat 
haberlerinin ahmp verildigi bir kumm olmu§tur M apolar’in Kitap Sarayi. 
Oliimiinden sonra bu bo$luk doldurulamamis. yazarlar ve aydmlar boyle bir 
kunimun ozlemini gekmi^lerdir.

Pek gok eseri, romam gazetelerdc tefrika edilmis, ‘Ugiimiiz’ ve ‘Koknal’ 
di?mdakiler basilamami§tir.
En onemli eserlerinden Kibris Efsaneleri, oliimiinden sonra Harid Fedai 
tarafindan yayma hazirlanarak Galeri Kiiltiir tarafmdan basilmiijtir. Yine iki 
ciltlik amlari da ayni yaymevi tarafmdan basilmi? olup politik gorii§ ve amlannm 
Necati Ozkan Vakfi tarafmdan yayma hazirlandigi haberleri bizleri 
sevmdirmi$tir. Ayrica tefrika romanlarmdan iki tanesinin (Mermer Kadm ve 
Potuk’un Pembesi) Samtay Vakfi tarafindan ilk defa basilmasi oldukga 
sevindiricidir. (^iinkii Mapolar’in her bir eseri, doneminc i§ik tutan birer 
kaynaktirlar. Efsaneleri, Templos vc Gime yoresinin efsaneleri olarak onun 
kaleminden miikemmel birer oykiiye vc hatta roman konusuna d6nu§mu§tur. 
Amlannm ozellikle birinci cildi, toplumdaki olaylan ve siradan zannetigimiz 
ki^ileri, ornegin Dellal Salim, Matbaaci Fikri Girneli Ressam Sabri ve digerleri 
gibi... Ele alarak Him ayrmtilanyle anlatmi$tir. Mapolar amlanyle tarih 
yazmamiij fakat edebiyatimizm geli$imine ve toplumsal degi§melere i§ik tutarak 
biiyiik bir hizmeti ve aydm olma gorevini yerine getirnii?tir.

Guniimiizdeki Girne
“Giinah Cenneti”, M apolar’in tipki “Potuk’un Pembesi” romam gibi, 30’lu 
villann konusudur. O yillarda Gime Ingiliz turistler tarafindan yeni kesfedilmii? 
vc tefeciliktcn zengin olan Katsellis ve Demostenes Seferis gibi rum giri§imciler
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Gim e’ye liiks oteller afmi^lardir. Bu donemde G im e’de iif-dort tane de ingiliz 
oteli vardi. $imdi Mapolar’in ‘§antoz’ romamna konu olan, Evkaf dukkanlannm 
oldugu yerde bulunan §antekler’de (?adir gazinolarmda) Turk-Rum hayat 
kadmlari ve Arap diyarlarmdan ya da Anadolu Rum-Ermenilerinden getirtilen 
Osmanli Pa?a torunlarmm focuklarinin ayaklarma paralar serdigi kadinlarm 
yerini 1935’li yilardan 1960’h yillara kadar, ingiliz-Fransiz dilberleri, Rum 
meyhanelerinin yerini de ingiliz tipi paplar ve barlar almaya ba$lami§ti. Barlarda 
boy gosteren Tiirk delikanlilar, artik belinde kama tajimiyor, Mapolarm 
gengliginde oldugu gibi, fotr §apka giyerek fat-pat ingilizcesiyle pistlerde dans 
ediyor; 90k zengin aile 9'ocuklan artik fayton yerine otomobili tercih ediyordu. 
i§te Mapolar Girne’nin bu her iki donemini de yajadi. Ancak onun hig 
kopmadigi ya§anti, Gimeli balikgilarla olan dostlugu ve engin Mitoloji bilgisiyle 
olaylari, kismen ger9ek, kismen hayal mahsulu bir kurguyla sanat eseri haline 
getirmesidir. O ’nun kimligi, bir Akdenizli yazar olarak dogmu§, Kibrisli 
Tiirklerin ilk profesyonel yazari ve “tistadi” olarak ya§ami$ ve olene dek hep bu 
jekilde kalmi$ olmasidir.

Daha 1937 yilinda ingilizce Rumea ve Ttirk9e edebi yazilarm yer aldigi 
dergide “Gime” adli bir yazi yazan takma adiyla Muzaffer Gokmen, yani 
Mapolar Gimeyi:

“Be?parmak daglannm altmda uzanan zilmrut gibi ovalarm eteklerine ve 
Akdenizin §iir fisildayan bir bucagma siginmi§, portakal, mandarin bahpeleriyle 
siislenmi?, tabiatin en guzel zenginliklerini sinesinde saklami§ jirin bir kasaba 
vardir. Hig jtiphesiz bu kasaba Gim e’dir” diye tammlamiiyti. M apolar’a gore 
G im e’de dogan her a§k evrenseldir. G im e’ye ayak basan her guzel bir 
Afrodit’tir.

Kibris’ta Gime i9in soylenen bir tekerleme vardir:
Gime ifine girme 
Girersen eglenme 
Eglenirsen evlenme 
Evlenirsen dollemne

Mapolar Kendini Anlatiyor
Mapolar, Kibris Giineesi adli amlarinda, edebiyatimiz oldugu kadar toplumumuz 
i9in de onemli bilgiler veriyor. Onu, kitap Sarayi’nda hem sohbet ederken hem 
de ayni anda daktilosu ba^inda yazarken gorenler ne yaptigim bilememifj 
olabilirlerdi. Ama o, bizlere hem degerli ve diizeyli sanat uriinleri birakmi§ hem 
de amlanyle sadece toplumu anlatmakla kalmayarak kendi ki§iligi hakkmda da 
kendini anlatan bilgileri anilanna eklemi§tir. i§te bunlardan “Hainlik Damgasi 
Yiyorum!” adli bir boliim daha:

“Temizdim, ulusgulugumdan kimse §uphe edemezdi ve kimsenin de 
ulusfuluguma golge dii?urmesine firsat veremezdim. Dun de haksizhga kar^iydim, 
bugtin de. Ezileni, ezene yegleyemezdim. Buna kar$i gorevim ba^kaldirmakti. Bu,
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diin de boyle olmu$tur, bugiin dc boyledir ve ya^adigim siirece de boyle olacaktir. 
Degi^en bir §ey olmayacak, kimse beni degi^tiremeyecektir. Ezen krai bile olsa, krai 
ezilmelidir, yignenraelidir. Karakter meselesi. Bir ba^kaldiri ruhu belki.

Yalana da dayanamam. Yalana kar?i da isyan ederim. Yapmacik ulusgulugu da 
sevmem. Gostermelikten yana degil, gostermelige kar§iyim. Tilredi degilim, 
tiiredileri sevmem. Sikye ile gefinmem, sikye ile gefinenleri sevmem ve 
hazmedemem. Karakter meselesi, inanf meselesi. Dogruya dogru, egriye egri 
demesini severim. Haksizligi tutmam, haksizm ba^kaldirisina firsat vermem. Kiiipiigu 
biiyiige ezdirtmem. Gel gor ki, zamantmiz da tam bunun tersine.

Bu tutumuyla insan tez korlenir. tez kotiilenir, kolayca lekelenir.”

Mapolarin Sinemaciligi
Kitap Saraymi a?tigi ve Qardak dergisini fikardigi donemde, Mapolar sadece 
Tiirk yazarlannin eserlerini getirmekle kalmamij, Tiirkiye gazetelerinin de 
bayiligini alarak halkin okuma tutkusunu doyurmu^tur. Doyurmu$tur diyorum 
fiinkii 1950’li yillardan sonra halkin roman, oykii, riiya tabirleri, tarih ve tarihi 
roman ve her ttirlii dergiye kar§i biiytik bir ilgisi olu§mu§tu. Okumak, Kibnsli 
Turkler igin gerfek bir tutku idi. Bir ba§ka tutku da Tiirk filmleriydi. Onceleri bu 
alana Ermeni ve Rumlar gimii§, Tiirk kesiminde dahi sinema salonlan agarak 
Tiirkiye’den filimler getirtiyorlardi. Bu tutkuyu ve ilgiyi degerlendiren Mapolar 
bir ara filimcilige de el atmi^tir.

Amlarimdaki Mapolar
Templos-Zeytinlik kitabimda daynn ile birlikte ortak, G im e’de kurduklan 
Batagan Sinemasfndan soz etmi^tim. Rum ve Tiirk halkin telaffuz zorlugundan 
''Bataan” dedigi Batagan filimcilik getirdigi Turk filimlerini Cuma ak§amlan 
Katselli’den kiralanan sinema solonunda gostcriyorlardi. Onun sinema filimieri 
ithal eden asil ijirketinin admin Kent film oldugunu $enol Bey’den ogreniyoruz.

Edebiyat diinyasinda biiyiik emekleri ge^en iistat ve omek insan Mapolar 
hakkmda son sozii soylemeden once onu bir dc tamyanlarin dilinden anlatmak 
gcrektigine inaniyorum.

Ben Mapolar’i 8-10 ya^lanmda tamdim. Dedigim gibi zeytin zamani 
otomobiliyle koye gelir, anne ve babasim getirir, zeytin uruniiniin gok oldugu 
yillar tarlalanni icara verirlerdi. geceleri koydeki arkada§lanyle sinemaya, Rum 
meyhanelerine giderlerdi. O zamanlar onu hep fotr §apkasi ile hatirlarim. 
Mapolar’i esas tammam Lefko^a’ya ogretmen olarak atandigim 1965 yihndan 
sonra olmu^tur. Bana da hep dedeme ve anneme dedigi gibi “yegen” veya 
“yegenim Kambur Hasan’m torunu veya yegenim Emete’nin oglu Ali” diye 
hitap cderdi. Kotak tarafindan Kibris Postasi'mn kurulacagi ve orada yazacagi 
haberini sevin^le verdi ve “sen de yaz” dedi. Ben de o zamana kadar Halkin 
Sesi’nin sanat ekinde bir<;ok yazi yazmi§tim, bir iki yazim da Akin ve Bozkurt’ta 
9ikmi§ti. Gazete gikana kadar Olay dergisinde yazdik. Daha sonra Kibris
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Postasi’nda yazmaya devam ettik. Gime ve koyumiiz hakkinda yazdiklarmi bana 
gururla gosteriyor beni yazmam igin stirekli ytireklendiriyordu. Belediyenin 
agtigi oykii yari^masi jiirisinde vardi ve benim uzun oykiim “Bu §ehrin 
Amlarmdaki Adam”i gok begenmi§ti.

Mapolar, aramizdaki ya§ farkina ragmen benim igin candan bir dost, gurur 
duyacagim bir akraba ve bulunmaz bir ogretmen idi.

£ardak Yazarlari Huseyin $enol ve Erol Erduran Onun Hakkinda 
Ne Diyorlar?
§imdi onu iki eski Qardak yazarmdan dinleyelim.

Huseyin §enol Bey’in Anlattiklan
Mapolar onun igin der ki:” §engtin Kurtulu?, hikayede yeni olmasma ragmen bizi 
yaratmaga gali§iyor”. §engun Kurtulu?, Huseyin $enol Bey’in Qardak’taki adidir. 
Diyorki:

“Benim tamdigim Mapolar 1948’lerde Muzaffer Gokmen olarak bilinirdi. 
Kitap Sarayi’m yeni agmi§ti. Kitabi sadece satmiyor icar da ediyordu ki bu 
§ekilde kitaplarm gok okuyucusu oluyordu. 1950’de Tiirkiye gazetelerini de 
getirmeye ba§ladi. Adamlari, koylere kadar gazete dagitirdi. Ahmet 
Nabi(Ulutug’un eni?tesi de Karagoz gazetesini getirirdi ki gok okunurdu, daha 
sonra onu da getirirdi.

1950’de liseden mezun olduktan sonra Turkiye’ye gitmek igin Milli Egitim 
bakanligma mektup yazdimsa da aldigim cevapta, bursun mecburi hizmet 
gerektirdigi ve ingiliz vatanda^i oldugum igin mecburi hizmete tabi 
tutulamayacagimdan burs alamayacagim bildirildi. Onun iizerine Ogretmen 
Kolejine girdim. 1948-49’da lisede ogrenciyken Mapolar Tiirkiye’den Kent Film 
adi ile filim getirir ve sinemalarda gosterirdi. Ben de sincmalarda bilet keserdim.

Qardak dergisi ba§laymca “Huseyin Yusuf §enol” adi ile yazmaya ba§laymca 
Mapolar “Oyle isim olmaz” dedi ve “§engiin Kurtulu?” adi ile yazmaya 
ba$ladim. Sonra istiklal’de hem bir sene gah^tim ve de yazi yazdim. Mapolar 
galiba Nafiz Obali takma adim da kullanarak ge?itli ko§e yazilari, ba^yazi ve 
makaleler yazardi.

Mapolar, kendisi Memlcket gazetesini gikarirken ben de yazi yazdim. Devrim 
matbaasi Mapolar’mdi ve Turkiye’nin basma yaptigi yardim kapsaminda 
kurulmu§ idi.

Oliinceye kadar dostlugumuz hig bozulmadi, beni hep yazmaya te§vik etti. Dort 
adla yazdim: $engun Kurtulu§, Ruhi Reha, Rona Borekgioglu, Timugin Borge. 
Osman Tiirkay’m yayin yonetmeni oldugu Bozkurt’ta ba§ makaleleri ben 
yazdim. ilkokul ogretmeni oldugum igin hep takma ad kullandim. £iinkii ingiliz, 
ogretmen ve memurlarm gazetelerde sanat yazilari dahil siyasi yazilar yazmasmi 
yasaklami§ti. (^ardak’ ta da bir ad ah§ihnca yeni bir ad kullamrdik.
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Mapolar edebiyatimiza ve yazarhgimiza 90k biiyiik hizmet verdi. Benim 
genglik yillanmda genglerde yazmaya kar§i gok biiyiik bir heves vardi.

Erol Nihat Erduran’in Mapolar igin Soyledikleri
“Edebiyatimizda Kibns” adli makalesinde Mapolar diyor ki: “$engiin Kurtulu$ 
hikayede yeni olmasma ragmen bizi yaratmaga gali§iyor. Erol Nihat da aym yolda. 
Fakat yeni heyecanlar durduruyor onu, korkuyorum bu sanatgimizin geleceginden. 
Zaman var tek bir eserini bile gormedik. Yazmiyor son zamanlarda Erol Nihat. Fakat 
nigin yazmiyor, acaba yazamiyor mu? Sevinmiyoruz onun yazamamasma, 
iiziiliiyoruz”

i?te Mapolar, (,'ardak dergisi yazarlan arasmda bulunan Erol Erduran hakkinda 
boyle diyordu. §imdi Erduran’m Mapolar hakkinda soylediklerini dinleyelim:

“Kitap Sarayi kar^isindaki £ardak ofisi toplanma yerimizdi. Fuat Veziroglu, Kutlu 
Adah, ben, Erol Nihat, zaman zaman da Osman Tiirkay orada toplanirdik. Dergiye 
girecek yazilann kontrol ve segimi Mapolann i§iydi. Basim ve dagitim i§ini de aynca 
bizden 3 ki§i yapardi. Dergiye Qardak admi ve daha sonra Be§parmak adini Mapolar 
vermi§ti. Yazarlar arasmda felsefeci diye bildigimiz S. S. Umar, yine eskilerden 
Nazim Ali ileri, Nazif S. Ebeoglu, genglerden Samet Mart, Hiiseyin $enol, Necdet 
Nereli, Taner Baybars vardi.

1950-51 yilinda ogretmen kolejine girdim, 1952’de ogretmen oldum. Bir tek tiirk 
ogretmenimiz Cevdet Qagda? idi. Resim-i? dersi verirdi. Bir giin sinifa geldi ve 
“Tiirkiye’de Varlik dergisi var, merakli olanlan abone yapacagim, yayinlan var, bu 
kitapgiklan da size gonderecekler” dedi. Sadece ben abone oldum. Dergiyi merakla 
bekleyerek okumaya bajladim. Okuma zevkim, edebiyat zevkim boylece bir tutku 
haline geldi. Okudukga dort ko§e olurdum. Birgok yazar tanidim. Ziya Osman 
Saba’nin Mesut insanlar Fotografhanesi” hikayesini en az 20 defa okudum. Oktay 
Akbal’i tanidim; “Ester ile Roza” beni gok saran bir hikayeydi. Varlik kitaplanni 
okudukga ozellikle hikaye kitaplan beni daha gok ilgilendirdi.

Okuma meragi ile Mapolann dukkamna gider ve kitaplan incelerdim. Bu jekilde bir 
yazar ve gazeteci olarak Mapolar ile tani$tim. Yazdigim hikayeleri begendiginden 
Cardak’a aldi. Artik, onun ailesindendim. Saatlerce sohbet eder onun tavsiyelerini 
dinlerdim. Iki i§i birarada yapar, hem konujur, hem de daktilosunda yazardi. Arada bir 
durur, kutudan enfiye gikanr ve bumuna gekerdi. (Erol bey soyleyince hatirladim. 
annesi Fatma hanim da dedemin evinde kaldigi zamanlarda enfiye gekerdi).

Mapolar gok sevecen, hig sinirlenmeyen bir insandi. Hig sinirli halini gormedim. Bir 
huyu vardi: Konu?urken, ister tek ki§i olalim ister kalabalik yerinden ansizm kalkar, 
eline bir toz bezi alarak raflardaki kitaplann tozunu alir, sonra yerine oturur ve 
konu?maya ve yazmaya devam ederdi.

Cardak’tan sonra Kibns Tiirk edebiyatgilar demegini kurduk. Balkan yine 
Mapolardi. Onun gayretiyle Tiirkiye’den Ya§ar Nabi Nayir’i Kibns’a davet ettik. 
Kendisini gezdirdik, yemek verdik. Kanjilavanlar ve jerefme konusina yapanlar
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arasmda Necmi Sagip Bodamyalizade de vardi. Yemek, Lefko§a havaalani yanmda 
bir Lokantada idi. Yemekte gekilmi$ resmimizi hala saklanm.

Mapolar daha ziyade kiiltur adamiydi. Hi? politika ile ilgilenmezdi. Yillarca 
agzmdan politik bir soz duymadim. Daha sonralan politika ile ilgilenmeye, politik 
yazilar yazmaya ba§ladi.

Mapolar edebiyata 90k biiyiik hizmetler yapmi§tir. Bu iki dergi fatisi altmda Kibns 
Tiirk insanmdan hatin sayilir sayida edebiyat meraki olan insan bulup 9ikarmi$tir. 
Yazarlik meragmin dogmasina ve bu yeteneklerinin su yiiziine fikmasina yardimci 
olrnu§tur.
Hep dii^unuyorum, Mapolar nasil oldu da bu sahayi sefti. Nasil oldu da Kibns’in bir 
numarah yazan oldu. Nasil oldu da Kitap Sarayi’m afti. Nasil oldu da, benliginde 
sanatfi ruhu gizli olan- belki de kendileri de farkinda olmayan- genglerin su yiiziine 
9ikmasma yardimci oldu. Bunlar ara§tirmaya deger konulardir.”

Hakki Atun Mapolar iyin Ne Diyor?
“Mapolar; mtilayim, sakin, kendine giivenen kisiligi ve 0 gtinlerin yazan olarak bizi 
etkilemi?ti. Herkesten biiyiik saygi goriiyordu. Eger, edebiyat sevgisi olmasa Kitap 
Sarayini a^mazdi. Orta okul ve lise yillanmda kitap bulma imkanlan sinirliydi. 
Tiirkiye ile ileti^im ve ula§im zordu. Boyle bir ortamda bu i§e girmek cesaret i§iydi. 
Amcam Ali Atun’un da yakin dostu idi.

O, zamamn aydmi olarak tamdigimiz omek bir ki§i idi. Bozkurt gazetesinde saygm, 
90k okunan ve omek bir ko§e yazan idi. Gazeteciligi meslek edinmi$, benimscmi? bir 
ki§i idi.

Lisede edebiyat kiilturunii bize veren edebiyat ogretmenimiz Ibrahim Zeki Burdurlu 
idi. Edebiyati hepimize sevdirdi, okuma sevgisini a^iladi. Onun sayesinde Kitap 
Sarayi’mn miidavimi olduk. Kendisi de Mapolar’m dostu idi. Yine felsefe 
ogretmenimiz Tahir Oguz Madi, beni ilk fark eden, beni okumaya yonlendirendi.

Edebiyati ve okumayi hep sevdim onun ifin Mapolar’m kitabevinin miidavimi 
oldum.

Cardak’i fikanyordu, Burdurlu “Kedim” hakkinda yazdigim kompozisyonu begendi 
ve dergiye koydu.

Mimar oldum ama edebiyat sevgimi hi? kaybetmedim, politik ya§amimda da 
kitabevini hep ziyaret ettim. Kendisi de mimar olarak bizi- ben ve Ayer Ka§if i- tercih 
ettigine gore o da bize saygi ve giiven duyuyordu. 60’h yillarda Gime’de ana yol 
iizerindeki eski evinin oldugu yere, dar bir alan olmasina ragmen, iig katli bir ev 
yaptirmi§ti.

Benim amlanmda gazeteciligi ve yazarhgi benimsemi§ ve meslek edinrnis. yazma 
mtkunu bir insan olarak yer etmijtir.”

Sonsoz
Bir zamanlar Tiirklerin agirlikli olarak varhgim hissettirdigi pekici, kozmopolit 
ve de yoldan gikanci Gime kasabasi, bagrmdan Mapolar gibi bir Afrodit tutkunu,
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deniz a§igi, giiflii bir yazar gikarmi^tir. Onun Kibris’in ktiltiirii, mitolojisi ve 
folkloru iizerine yazdiklarmin degeri paha bi^ilmezdir. Romanian, oykiileri, 
sanat ve ele§tiri yazilari degerini hep koruyacaktir. O, edebiyatimizda 
klasikle^mis eserler veren tek yazanmizdir.
Umudumuz,
(a) Devletimizin ktilttir birimlerinin onun eserlerine sahip fikmasi ve eserlerinin 
tiimtiniin yeniden basilmasi;
(b) Kibns Tiirk Edebiyatmdaki etkisi, sosyal ve kiiltiirel degeri ve eserleri 
iizerine ozellikle iiniversitelerde daha 90k bilimsel ^alijmalar yapilmasi
(c) Giizelim Gim e’ye onun bir heykelinin dikilmesidir. £iinkii Mapolar, hepimiz 
igin biiyiik bir degerdir.

Kaynak ve Notlar
1. Kibris Tiirk Edebiyatm da Sosyal K onular- A li Nesim  1986
2. K ibns Guneesi -C ilt  I. II.- H. A .M apolar- Galeri K ultiir Yay.202
3. K ibris Tiirk Edebiyati- Suna A tun 2009-2010
4. Tiirk KCiltiirunde D eniz Ve D eniz Edebiyati. K ibatek Ve A kdeniz U niversitesi. Antalya 

Y ayini-2008. Ali N esim ’in Bildirisi: “Deniz Edebiyati Ve H ikm et A fif  M apolar"
5. B ozkurt-istiklal-K ibris Postasi Gazeteleri
6. O cak ve £ a rd ak  dergileri

Anilar
Hiisevin Senol: 1931 ’de k iifiik  K aym akli’da dogmu$tur. Lefko§a T urk L isesi’nden m ezun 
olduktan sonra ogretm en yeti§tiren ve karm a bir yiiksekokul olan O m orfo O gretm en 
K oleji’ne girerek 1951 yilinda ilkokul ogretm enligine ba^lamiijtir. (^ardak dergisinde oykii 
ve denem eler yazm i?tir. 1987’de Tem el Egitim  m iidiirlugunden em ekli olmu§tur.

Erol Erduran: 1932’de babasm in ilkokul ogretm eni oldugu B ogazi^i koyiinde dogmu§, 
Lefko^a Tiirk L isesi’ni bitirerek Om orfo O gretm en K oleji’nde okumu§ ve ilkokul 
ogretm eni olmu?tur. (^'ardak, Be^parmak ve N acak dergi ve gazetelerinde yazilar 
yazmi§tir. E gitim in fe jitli  kadem elerinde gorev yapmi? 1988’de Hizmetiiji Egitim  
miidurliigu gorevinden em ekliye aynlm i^tir.

Hakki Atun: 1935 yilinda M agusa’m n Ergazi K oyu 'nde  dogdu. Lefko^a Tiirk L isesi’nden 
sonra Istanbul Teknik U niversitesi’nden Y iiksek M iihendis-M im ar olarak m ezun olduktan 
sonra M anchester ve N ottingham  U niversitelerinde §ehir planlam a ihtisasi yapti. 1961- 
1975 yillari arasm da £e$itli kam u gorevlerinde bulundu.

20 Haziran 1976 genel ve 28 Haziran 1981 tarihli genel sefim lerinde m illetvekili 
sefild i. 2 A rahk  1983 tarihinde olu§an K urucu M eclis’te de iiyelik yapti. 23 Haziran 1985 
ve 6 M ayis 1990 genel seipimlerinde Ulusal Birlik Partis i’nden Lefko^a m illetvekili 
sei^ildi.

iskan ve Rehabilitasyon Bakanligi, Ekonom i ve M aliye Bakanligi, M illi Egitim . Kiiltur. 
Genglik ve Spor B akanligi gorevlerinde bulundu. 1983 1985-1993 yillari arasm da M eclis 
Ba^kanhgi gorevm i yiiriittu. 1992’de U lusal B irlik  Partisi’nden ayrilarak D em okrat 
Parti’nin kuruculari arasm da yer aldi ve D em okrat Parti’nin Ba§kanligma seipildi. 1993
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erken genel sefim lerinde D em okrat Parti’den Lefko^a m illetvekili sefild i. D em okrat Parti
- C um huriyetfi Tiirk Partisi koalisyon hiikiimetinde Ba^bakan olarak gorev yapti. Ekim 
1996’da yeniden M eclis B a^kanligi’na se^ildi ve 18 A ralik 1998 tarihine kadar bu 
gorevini siirdurdii.

H alen Dogu A kdeniz U niversitesi ogretim  gorevlisvdir; M im arlik  kulturu ve m irasi 
iizerine TV program lari yapm aktadir.

Ali Nesim :
1941 de G irne’nin Z eytinlik  koyiinde dogmu§, Lefko^a Tiirk L ises rn d e  okumu§, DTCF. 
(Dil, Tarih C ografta Fakiiltesi) Felsefe sosyoloji boliimiinti 1963’te bitirdikten sonra 
ilkokul ve liselerde ogretm enlik ve idarecilik yapmi$. 19 94’te Devlet Tiyatrolari 
M iidiirlugu 'nden em ekliye aynlm i^tir. Flalen Y akm  Dogu Llniversitesi'nde U ygarlik 
Tarihi ve K ibris Tiirk Kiiltiirii dersleri verm ektedir. G azetelerde sanat yazilari, denem eler 
yazmi§tir. K ibris Tiirk Kultiirii ve Edebiyati iizerinde kitap ve bildirileri vardir.





Kibris Tiirk Basm Tarihinde Bir Nefer: 
Mapolar

Suna ATUN*

Mapolar, ‘Kibris Tiirk Basm Kiitiigu’ne altin givi ?akmi§ efsanc bir isim ...
Heniiz ortaokul siralarmda ba^layan gazetecilik ya$ami, hayata goziinii 

kapadigi giine dek siirmu$ttir. Basm, Mapolar’m yajammda olmazsa olmaz bir 
olgu, Mapolar ise Kibris Turk Basim’nda 90k onemli bir damgadir.

Yetmij yillik omriiniin elli be? yilmi basm ve yazinla ig ige gegiren Mapolar; 
deneme, ele^tiri, tanitim, edebiyat, sanat igerikli binlerce yazisi, tefrika 
romanlari, oykiileri, §iirleri ile basmda yer almi§, hazirladigi edebiyat 
sayfalariyla Kibris Tiirk edebiyatina biiyiik katki verirken Kibris Tiirk basimnda 
da binlerce iz birakmi^tir. Kibris Tiirk Edebiyat Tarihi ile ilgili 
ara§tirmalarimizm en biiyiik kaynagi M apolar’m basmdaki izleridir.

O, gazetecilige biiyiik tutkuyla bagli omek bir basm neferi, Kibris Tiirk 
edebiyatina uzun stire hizmet etmi§, bir edebiyat misyoneridir ...

Bitmez - tiikenmez bir edebiyat iiretim enerjisine sahip M apolar’m §evk ve 
heyecan kaynagi basmdi. Oykiileri, romanlari, §iirleri ve makaleleri ile basmda 
en fazla rastlanan imza olmu^tur... Boylesine iiretken bir sanatgiyi, her yonii ile 
bir bildiri igerisine sigdirabilmek tabiidir ki olanaksizdir.

Hikmet Afif Mapolar
19 Eyliil 1919’da G im e’de dogan Mapolar, diizenli bir egitim gormedi. Egitimi 
ile ilgili bilgileri kendi kaleminden ogreniyoruz:1 

“...Fakir bir ailenin gocugu oldugum igin, ancak orta tahsilimi yapabilmif, 
bundan sonra biraz ingilizce biraz da Rumca ogrenerek kendi qali^mam 
sayesinde bir $eyler dgrenmi§imdir. Fakat yazi yazabilmek ve Tiirkiye ’nin en 
ileri dergilerinde hikdyeler yaymlamak, benim iqin bir iftihar vesilesi 
olmu^tur. ”

Mapolar; yazin hayatma Masum Millet (1931-1934) gazetesinde muhabir olarak 
bajlar. Bir donem Ajans Tiirk’iin Kibris temsilciligindc de bulunan Mapolar, III. 
Makarios’un §eysel Adalari’na siirgiin edilmesi haberini, haber kesinle§meden, 
ilk kez, Ajans Tiirk kanahyla diinyaya duyurandir.

Kibris’m olumsuz ko§ullarmda gazetecilik yapmasi, onu siyasete de bula§tirir, 
bu baglamda gazetelerdeki ko$esine, sanat, kiiltiir ve ya§ama dair giinliik 
somnlar yaninda politikayi da ta§ir. Mapolar; Kibris Tiirk Basm ve Yazm 
ya§ammda renkli ve iiretken kalemi ile gogu kcz toplumsal kavgalara da girmi? 
yurtsever ate§li bir yazardir...

Binlerce makalesi, 2 oykii kitabi, 4 sahne oyunu ve 19 romam ile heniiz

A raiftirm aci-yazar , SA M T A Y  Vakfi ba$kam . DAU Fen E debiyat Fakiiltesi, Tiirk Dili ve Edebiyati 
Boliim u K ibris Tiirk E debiyati dersi okutm ani.
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eri§ilememi$ bir rekorun sahibidir... Biiyiik iistad, 5 Mart 1989’da aramizdan 
ayrildi.

Basmla Tani^masi 
Bir Kuru§luk Okuma Ucreti..
Ki§inin ya§ammda kitap, gazete sevgisi, dolayisiyla edebiyata, okumaya ilgi, 
muhakkak ki baba evinde ba§lar...

M apolar’in da edebiyata kiiguk ya§tan sevgi ve ilgisini anne ve babasmin 
duyarlihgmda aramak yanli§ olmaz kamsindayim.

Gazetelerin elden satilmadigi, abonelere posta ile ula§tirildigi yillarda ba§lar 
gazetelerle tanijikligi...

Babasi Gime Muhtan Halil Efendi, Masum M illet’e aboneydi. Annesi Fatma 
Hamm ise Kuran ve Mevlit okuyan (okumu?) bayanlardandi. Gazetelerin Eski 
Harflerle yazildigi yillarda dahi gazeteleri kolay okuyamayan Fatma hamm; 
Latin harflere gegildigi zaman iyice cahil kalmi§ti. Fakat haber ogrenmek, 
gazetelerde yazilanlari bilmek istegi buyiiktii ve bir goztim bulm u§tu...l kuru§ 
verdigi oglu Muzaffer, gazeteyi kendisi igin ba^tan sona okuyordu...

Bir kuru?a okudugu gazete M apolar’a ttim ya$ami siiresince yiiruyecegi basin 
ve yaym yolunu agar. Postadan aldigi ve hemen okumaga ba^ladigi “Masum 
Millet”le eve donerken gazetenin sahibi Rifat Efendi ile kar§ila§ir. Gazetesinin 
boylesine geng birisi tarafmdan merakla okunmasi Rifat Efendi’yi gok memnun 
eder. Ve ona gazeteye merakli olup olmadigim sorar. Muzaffer’in cevabi Rifat 
Bey’i daha fazla mutlu eder: “B izyalm z Masum Millet akuruz. ”

Rifat Bey, “gazetecilik zevkli bir meslek, sen de yaz"  der ve Masum M illet’te 
yazmasim teklif eder. Boylece Mapolar ilk gazetecilik teklifmi almi§ olur...2

Basin Neferi Mapolar
Yazin hayatma basinla girmij, kendini basm kanaliyla geli§;tirmi$, iirettiklerini 
yine basm araciligiyla okuyueuya ula^tiran Mapolar; on sekiz gazetede ko$e 
yazari, fikra yazari veya ba§ yazar olarak yerini almi§tir.

£ali§tigi pek gok gazetenin tiim sorumlulugunu higbir maddi katki beklemeden 
biiyoik bir duyarlilikla tistlenen Mapolar; sanat gali^malarim da bajanli bir 
§ekilde yuriitiir. Onlarca romam, hikayesi gazete sayfalan arasmda yer bulur. 
Mapolar, gazeteciligi ne denli ozveriyle yaptigmi §oyle anlatiyor:

“Hikaye, roman yazmaya qah^iyor ve bir yandan da gazetecilik yapiyorduk. 
Bizim giinlerimizin gazeteciligi bugiine hig uymaz. Biz o zamanlar bir taraftan 

fikra, bir yandan da haber ve roman... yani sizin anlayacaginiz bir gazetenin 
tiim sorumlulugu hep iizerimize yukleniyor ve biz bnyiikiin altinda kalkabilmek 
igin girpimp duruyorduk. Dahasi var; gazetenin, diizeni dogrultmasi da bizim 
vukiimiizdii. ”3
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Kaleminin izleri Bulunan Gazeteler
55 yil gibi uzun bir sure Kibris Tiirk Basim’mn murekkebi hig tiikenmeyen 
kalemi, Mapolar’in; farkli imzalarinm izdii^umu kalmi? gazeteler, sanatgimizm 
yer aldigi tarihe gore kronolojik olarak joyle siralanabilir:

Masum Millet, Soz, Haber, Vakit, Halkin Sesi, Inkilap, Htir Soz, Kurun, 
Emekgi, Istiklal, Milliyet, Memleket, Milli Birlik, Bozkurt, Devrim, Yeni Devir, 
Oncii ve Kibris P ostasi...

Yeni yaymlanacak her gazeteyle birlikte biiyiik seving ve heyecan duyan 
Mapolar, gogu gazetenin dogumunda tanik olmu§ katki koymu§tur.

Memleket ve Devrim gazetelerini bizzat kendi gikanr. Memleket’i 1951 ve 
1953 yillarmda olmak iizere iki kez yayinlar. 1963 yilinda en biiyiik tutkusu olan 
ozel matbaasma sahip olur ve Devrim gazetesini yaymlar. Fakat ne var ki 
1963'de iki toplum arasmdaki olaylarmin ba§lamasiyla ya^adigi sorunlar 
nedeniyle gazete sekiz ayda kapamr.

Tiirkiye’de yaymlanan Hiirriyet ve Tan gazetelerinin iki yil gontillii 
muhabirligini yapan, Ajans Turk”im  bir sure Kibris temsilcigi gorevinde bulunan 
Mapolar; Kibris ile Tiirkiye arasmda kiiltiir kopriisii de kunnuijtur.

G azetelerde M uzaffer G okm en / H ikm et A fif M apolar
Mapolar; Kibris Turk Basmi’ndaki hig silinmeyecek izlcriyle Basm Tarihi’mizin 
gok onemli ko$e ta^larmdan biridir...

Basmdaki izleri incelenirken ku^kusuz Mapolar’in sadece gazeteci ki$iligi 
iizerinde duramayiz. Ya§am felsefesini ozetledigi a^agida yer alan ciimlesinde 
ifade ettigi gibi, iirettikge ya§ama baglanir:

"Sanat yeniden dogu$ demektir. Bir sanatqi her yeni bir yaratiijla yeniden 
dogar. Sanatqi yazdikqa ya.yar, ya$adikga yazmak arzusit tazeligini korur ve 
giiq katar insana. ’4

Basmi kullanarak Kibris Tiirk edebiyatimn gelijmesine biiyiik katki yapmi^tir. 
Bu baglamda izlerini iki yoniiyle degerlendirmeye gah$acagim:
Gazete yayincisi vc ko§e yazan Mapolar’m izleri....
Kibris Tiirk edebiyatmi geli§tirme misyoneri Mapolar’in izleri...

Basin Neferi Mapolar
Kibris"m siyasi ve sosyal sorunlarmi gazetelerdeki ko§esine ta§imi§, ingiliz 
Somiirge idaresi’ne ve ingiliz yonetimine yakm duran donemin Tiirk siyasilerinc 
kalemiyle sava§ agmaktan kaginmami§tir..

1942 yilmdan giiniimiize dek yaymi devam eden en uzun soluklu gazetemiz 
Halkm Sesi’nin yayminda duydugu heyecamn nedenini §oyle agikhyor:

"Halkin S esi” Somiirge tdaresine karqi savatpma aqikti. Evkafi eleijtirive 
aqikti. Egitimi diizenleyici yazilara aqikti. Sosyal konular, toplum meseleleri, 
her yoniiyle, ortaya atihp, ele.ftirilebiliyordu. Tam bir dava gazetesiydi o
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gunlerde “Halkin Sesi. ” Ba$yazarhgim da giinliik fikra  yazarligim da burada 
ba^ladi ve roman siirdiirii yazilanm  burada qikti. ’*

Kibris ’in olumsuz ko$ullarmda gazetecilik yapmasi, onu siyasete de bula§tirir, bu 
baglamda gazetedeki kojesine yurtsever bir yazar olarak, politikayi ta§irm$ renkli 
ve iiretken kalemi ile toplumsal kavgalara girmi?tir. 
istiklal gazetesindeki yazilarmi daha korkusuzca yazdigim §oyle anlatir:

“Basinda biiyiik sava$im ve ulusal dava ‘istiklal ’ ile bapadi. Daima saygi ve 
sevgi ile andigim Kavanin Meclisi iiyesi M. Necati Ozkan ’in sahibi bu/undugu 
‘Istiklal’ gazetesinde toplum meseleleri, ifbirlikgilere kar§i sava?im, bir firtina  
gibi csmeye, estirilmeye baflandt. I$te, ba$ka yayin organlannda 
soyleyemediklerimizi, burada soyledik, burada haykirdik. ”6 

Mapolar’in makalelerinde Kibris’m siyasi, sosyal tarihi incelenebilir, izlenebilir. 
Gordugii, izledigi her aksakligi biiyiik bir duyarlilikla ko?esine ta$imi§, 
kaleminin miirekkebi hi? kurumadan yazmi§, geride binlerce makale 
birakmi§tir...

“Yapragi Qevirdikge" (Halkin Sesi), "Biraz A ydinhk” (Yeni Devir ve Kibris 
Postasi”, “Qerqeveden I$iklar” (Kurun), “Arka Sokaklar" (Emekgi), “Gdrii$ler" 
(Halkm Sesi, Hiirsoz) bazi gazetelerdeki ko§esine verdigi isimlerdi....

Ummandan birkag damla su alma misali, binlerce konu ba§hklarmdan birkag 
omege a§agida yer verilmi^tir:

“Kibris D avasi”, “Siyasi Tarihimiz Yazilmahdir”, “Biiyiik Dava", “Halktan 
Kopanlar", “ Sagda Vurusjanlar " “Bir Lider Araniyor ”, “Yine K ibns Meselesi 

“Inancimiz Gengligedir”, “GiizelBir Te^ebbiis”, “Akademik £a lifm alar”, “23 
Nisan Qocuk Bayram t", “Yardim Igtimai Bir Vazifedir”, “Yetimhane", “Grev 
Bir Silah Mi? "

Edebiyat Misyoneri Mapolar
Kibns Tiirk edebiyati dendi mi ilk akla gelen isim Mapolar’dir. Kibns Tiirk 
Romancihgi’mn kokii olan Mapolar, yazdigi roman sayisiyla heniiz kirilamami§ 
bir rekorun sahibidir. ilk romanlanm 1930’lu yillarda iireten M apolar’in; uzun 
hikaye boyutundaki ‘Son Qildiri^' ile ‘Kasirga 'nin yayim ilanlan 
romanciligimizm da ilk temel ta^larimn iniijdeli haberi olarak ilk kez Vakit 
gazetesinde izlenir.'

Farkli gazetelerde romanlan tefrika edilir. En fazla romaninm tefrika edildigi 
gazeteler istiklal ve K ibns Postasi’dir.

istiklal’de ‘Mermer K a d m ’ ,'A.fk VadisV ve ‘Giinah Cenneti ’ ba§liklanyla tig; 
Kibns Postasi’nda ise ‘$antdz’, ‘Potuk'un Pem besi’, ‘A su ’nun D6nii$ii’ ve 
‘Ozgiirluk Sava$gilan’ isimleri ile dort romam tefrika edilir.

Yaym ya^amma yeni ba?layan gazetelerin, ilk sayismdan itibaren tefrika 
romanlarim ba§latmasi, okurun dikkatini gazeteye fekmek if in yaptigi onemli bir 
katkisidir.
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Gazetelerdc romanlarimn zaman zaman tefrika edilmesi, okur sayismi 
artimiaya yonelik onemli bir hizmetidir.

Harf devrimi sonrasi yeni harflerle roman ttirtinde ilk omegi verdigi gibi ilk 
hikayelerimiz de onun kaleminden gikmi^tir. Farkli gazetelerde yer alan 
hikayeleri en fazla Hiir Soz ve Memleket’te izlenir. (Mapolar , ‘Toprak Aijki’ ve 
‘Kahve Fincanmdaki A§k’ ba^likli iki oykii kitabi yayimlami§tir.)

£ok fazla soz ctmese de az sayida serbest olftide yazilmi? giizel ^iirleri de var 
Mapolar’m. Soz, Istiklal ve Halkm Sesi gazetelerinde 1940Ti yillarda Necip 
Fazil Akinci ve Hutki Seza, Akdenizli Ozan imzasiyla yazdigi ijiirlerine; ‘Masai 
Perisinin Oltimii', ‘Agagla Konu$an Adam ’ ve ‘Giine§e Dogru ’ ba§hklarini 
omek verebiliriz..

Roman, hikaye, jiirden ba§ka, edebiyatm diger tiirlerini de dener... Tiirkiye’ye 
yaptigi gezideki izlenimlerini gazete sayfalarma ta§ir. 'Biiyiik Cepheleriyle 
Turkiye' ba§hgi ile 33 giin gibi uzun bir sure tefrika edilen notlan Hiir SOz’de 
okuyucuya ula$tirilir.

Siyasi yoniiyle irdeledigi bu gezi yazilarmm bazi ba§hklari §oyledir: ‘Kalkinan 
Turkiye ‘Demokrat Partinin Getirdigi Ruh ’, ‘Basin Hiirriyeti 'nin Anlann 
'Muhalefetin Yersiz Tenkidleri,!i

Hiir Soz’de 1956 yihnda yer alan gezi yazilan 1958 tarihinde bu kez 
Bozkurt’ta izlenir. ‘Biiyiik Turkiye Roportaji' ba^likh ve 44 sayi devam eden 
gezi yazilarinda bu kez Tiirkiye’dc gezip gordiiklerini anlatir:

“Tiirk Topraklannda Hiirriyet K okusu”, “Biiyiik And igin And igiyoruz", 
“Tiirk Milletinin Kalbinde Yatan Adam", “Atatiirk'iin Yatagi Ba$mda", “Istiklal 
Savafinm Yaralarim Ta^iyan Adam", “Kibris $ehitleri Igin Orug Tutan Kiz". 
Yalmz Kibris Basim’nda degil, Tiirkiye’de de Yedigiin dergisinde hikayeleri, 
Yeni Mecmua dergisinde oykiileri ve §iirleri ile yer alarak Kibnsli bir sanatginin 
varhgim daha 1940’h yillarda Tiirkiye edebiyat fevrelerine duyurur.

Sanat ve Edebiyat Sayfalar
Mapolar yalmz kendi iirettikleriyle degil, yazma yiireklendirdigi, edebiyat 
meraklilarmm kendilerini geli?tirmelerindeki roliiyle de edebiyatimiza katkida 
bulunur. Qali^tigi gazetelerde hazirladigi “Sanat ve Edebiyat” sayfalarmdaki 
imzalann bazilan, edebiyatta belli noktalara gelmi$ sanatgilarimizdir.

‘6 . Iz Birakmi? Kibnsli Tiirkler Sempozyumu’nda yer alan basm adamlarmdan 
biri de Sadi Togan’dir. Sadi Togan’in §iir yazdigmi ve bir de §iir kitabi 
yayimladigmi bazilanmiz bilmiyor olabilir.

Mapolar’in izleri arasinda bu kitaba da rasthyoruz. Tamttigi yeni kitaplardan 
biri de Sadi Togan’m “Bir $arki Bilirim " bajlikh ijiir kitabidir. Ustadimiz Sadi 
Togan i?in joyle yazmi§:

... “ Insanlann gogu ‘§arki’ bilir faka t soyleyemez. Sadi Cemal hig de boyle 
degil. §arkivi bildigi kadar soylemesini de hem de zaman zaman qok iyi
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soylemesini biliyor. Kitabi bir solukta okudum. “Bir §arki Bilirim” acemi bir 
kalemin ilk denemelerinden gok hem de gok uzaktir. ”

Kibris Turk Basim’nda ilk kez istiklal gazetesinde hazirladigi bir tam sayfa 
“Sanat ve Edebiyat Sayfasi”nda, Bozkurt’ta “ Fikir ve Sanat”, Memlekette 
“Sanat ve Edebiyat” ba§hkh sayfalarda yeni sanatcilann §iir ve hikayelerine yer 
vererek Kibris Turk Edebiyati’mn geli§mesine onemli katkida bulunmu$tur.

Mapolar’in Dergiciligi
Mapolar, Ocak (1945-47) ve £ardak (1952-54) isimli sanat ve edebiyat 
dergilerini gikarmi§, her iki dergide gen? §air ve yazarlarimizm §iir, oykii ve 
yaziiarma yer vererek, onlari hem yurt iginde, hem de yurt di?mda tamtmaga 
gaba gostermi^tir.

Qardak yaymevini de kuran Mapolar; gen? sanatgilarm ilk eserlerinin yayimma 
yardimci olmu?tur. Kitaplan yayimlanan bu geng sanatgilar; zaman igerisinde 
Kibns Tiirk Edebiyati’nda kendilerini kamtlami? onemli isimlerdir..

Sacit Tekin (Samet Mart)in ‘Hokkabaz’ (oykii), Mustafa Adiloglu’nun 
‘insanlardan A yri' (§iir), Taner Baybars ‘Mendilin Ucundakiler’ (§iir) kitaplan 
bu onemli oykii yazanmizla jairlerimizin yayimladiklan ilk ve son eserleridir.9

Mapolar, Ocak dergisiyle ilgili §u aydinlatici bilgiyi verir:
“O cak’i, sanat ve edebiyatimiz igin ilk kez atilan bir sanatsal olay olarak kabul 
edebiliriz. Bu giiniin isim yapm ipan, a$agi yukari Ocak D ergisi’nden 
gelmektedirler. ”i0

Basimn Babasi
Mapolar, Kibns Ulusal Davasi’na goniilden bagli, bu ugurda kalemi ile hizmet 
vermi^ duyarli bir gazetecidir. A ktif politika yapmami§, fakat gerek somurge 
idaresine gerekse yanli§ yonetimlere kar§i her donemde, gazetelerdeki yazilanyla 
davayi savunmu§, bir yurtsever...

“Bir sanatgi igin yazmak ekmek ve su gibidir. Gergekten yazmadan 
ya$anmivor, ” diyen Mapolar, Kibns Tiirk Edebiyati’na biiyiik hizmetler 
vermi$tir. Bir gazetede onun varligi edebiyat sayfalan veya edebi iirtinlerden 
hemen fark edilmektedir.

“Basm Ozel Hizmet Odiilu ’ sahibi ve ilk kez kurulan “Kibns Tiirk Gazeteciler 
Cemiyetrnin “ilk  Kurucu Ba$kam“olan Mapolar, Kibns Tiirk Basminda derin 
izler birakmi?, kendini tamamiyla basm ve yazina adami§, “ismini basm 
kutiigiine altin givi ile gaknn§ bir neferdi". Vefati sonrasinda Kibns Postasi’na 
atilan man§etteki gibi O, “K ibns Turk Basininm Babasiydi. ”

“Kibris Basm-Yazm ve Yayincihginda Miirekkebi Kurumayan Bir Kalem: 
Hikmet A fif  Mapolar 'in anisma bir kez daha saygilar...
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Notlar
1 “D erlem e B ir K itaba D air", Hiirsoz, 23 A ralik 1952.

“ M apolar Sanat Tarihim izin P erdesin i K aldm yor. ” K ibris Postasi, 12.6.1986. sayi: 
1294.
3 H ikm et A fif M apolar, “Giineg A dam  'in S e s i", Yeni Devir, 1.1 1.1978.
4 "Yeni Rom ani Uzerine M apolar'la  B ir  Soyle$i"  O lay, 29 M art 1982.
5 Ya§ar K aradogan, “Edebiyatta  50 vd  : H ikm et A f i f  M apolar,"  O rtam  gazetesi, 27 Nisan
1988.
6 Sevgiil U ludag, ‘Yerli Sanatfilarim iz: M apolar, 'Olay, 15 $ubat 1982.
7 Vakit, 5 Ikinci Te$rin 1939, 5 M ayis 1939.
* Hiirsoz. 16.9.56- 19.9.1956.
L’ Not: 1956 yilinda Ingiltere’ye yerlesen T. Baybars; K ib n s’tan  ayrildiktan sonra ^iirlerini 
T u rk ic  yazm adi.

Sanat Tarihi, Ya$ar K aradogan’m n M apolar'la  roportaji, K ibris Postasi, 12.6.1986.

Ek 1:
Mapolar’in bazi gazetelerde yer alan ko$eba§liklari...
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Ek 3:
Oykii kitabi kapagi ve yayimladigi edebiyat dergileri

Ek 4:
Kitap biitiinselliginde yayimladigi iig romani. (SAMTAY Vakfi tarafmdan 
kitapla^tirilan tefrika romanlari.)
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Bugiine Hikmet Afif Mapolar

C igdem  O ZDEM iR*

Hikmet Afif Mapolar igin elli yillik dostu Hasan $a$maz'm yazdigi jiir ile 
ba$lamak en guzel ba^langig olsa gerek bu yaziya...

Biiyiik Insan Mapolar Kimdi?
Olgiilii levazuu, magi up etti alemi!
"Kalemini" derseniz, tutulmazdi kalemi!
Gok mutlu goriinse de, az degildi elemi!
B'dinmezdi ne idi, krai miydi kole mi!
O, herkesi severdi, para yoktu gdziinde!
Soyleyecegini bir soyler, riya yoktu soziinde!
Asil bir adam idi, hep dogruluk dziinde!
Dostlanna dost idi, okunurdu yiiziinde!
Kimseyi kirmaz idi, herkesi tam severdi!
Nasihat alir gibi, nasihatlar verirdi!
Dedikodu yapsaydin, hemen seni yererdi!
Kalkip isyan etseydin, seni ipe sererdi!
Zalimlere barikat, mazlumlara giinefti!
Yuvasina §emsiye. kansina tam e§ti!
Evladini severken, halki ile birle.fti!
Her yaraya merhemdi, nice gibanlar deqti!
Tann sevmi§ olaeak, qekti dniine perde!
Pisligivle diinyamn, girmesin bap derde!
Evine kapanmi§ti, evladiyla bir yerde!
Dostunu evladini, tuttu ayni degerde!
Tann artik gdrmiipii, sevdigi killyoruldu!
Gereken vollar ile istedigi soruldu!
"Yatirma Fazla Beni!" dedigi de duyuldu!
Bahann girifinde, bu istegi de oldu!
Allah rahmet eylesin, yattigin yer nur olsun!
Dostlar seni unutmaz, senin ruhun .fad olsun!
Mezartnda giine§Ier, ve de hep giiller olsun!
Savundugun davalar, basina rehber olsun!

19 Eyliil 1919, Gime dogumlu olan Hikmet Afif Mapolar “Necmi Terakki 
Ru§tiyesi” ve “Mr. Dulsel Ozel Okulu”nda egitim gormil^tur. Daha sonra bir yil 
“Idadi Ozel Okulu”nda, iki yil da “Sheakespeare Ozel Okulu”nda egitimine
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devam etmi$tir. Anla§ilacagi iizere Hikmet Afif Mapolar’in diizenli bir egitim 
ya^ann olmami§tir.

Kibris Tiirk rornammn yapi ta§i olan Hikmet A fif Mapolar gok kiigiik 
yaijlardan itibaren roman yazmaya ba§!ami§ ve hayatta oldugu siire zarfinda 
surekli olarak yeni escrler iiretmeye gayret g6stermi§tir. Yazi hayatma uzun 
hikayeler ile ba§iami^ olup ilk eserlennde Muzaffer Gokmen ismini kullanmayi 
tercih etmistir. Cekingenligi ve yazdiklanna olan gttvensizligi, ilk eserlennde 
farkh isimler kullanmasmin ana nedeni olarak goriilmu^tiir.

Hikmet A fif M apolar’in bir gok esere imza attigi Kibns Tiirk Edebiyati, 
Osmanli doneminde Istanbul edebiyatmm, Cumhuriyet’ten sonra ise Ttirkiye 
edebiyatmm bir pargasi olmu^tur. Kibris'in fethinden sonra Lefko^a'da agilan 
Mevlevi Tekkesi Divan agirlikli olan Kibris Tiirk jiirine ev sahipligi yapmi^tir.

Tiirkiye’de, Garip akiminm ba$langicmdan, ozelliklerinden ve yasakli olan 
Nazim Hikmet’ten Turkiye Kibns arasindaki kopuk ili§kiler dolayisiyla hig bir 
$ekilde haberdar olamayan Kibnsli sanatgilar §iirlerini, milli olgii heceye bagli 
olarak yazmaya devam etmi^lerdir. Sava§ yillannm ortalannda Ingilizlerin 
havayi yumu^atan tavirlanyla birlikte bir takim gazete ve dergiler gikmaya 
ba§lann§tir. “Ocak” ve “Dunya” dergileri ile “Yanki” gazetesi one gikan yaymlar 
olmu$tur.

Hikmet A fif Mapolar, 1931- 1934 yillari arasmda “Masum Millet” gazetesinde 
muhabir olarak ba$ladigi yazi hayati, “Soz”, “Vakit” gibi ge§itli gazetelerde ko^e 
yazarligi ile devam etmistir. 1942 yilinda ise “Halkm Sesi” adli gazetede, daha 
sonra “Hiirsoz” gazetesinde ve sonrasmda 1948 yilinda “Istiklal” gazetesi 
kadrosuna katilmi? ve yazilanna burada devam etmistir.
Ilk makaleleri vc hikayeleri 1931 yilinda “EMBROS” adli dergide yaymlanmaya 
ba§lami§tir. Gazeteler, dergiler gikarmi§, §iir, hikaye, roman, oykii tarzlarmda 
edebi eserler sunmu$tur. K ibns’m Ahmet Tevfik Efendi’den sonraki en gok 
yazmi$ gazetecisidir. "CARDAK” adli magazin dergisiyle Kibns Tiirk kiiltur ve 
sanatma biiyiik katkilarda bulunmu^tur. 1963 yilinda Mapolar “DEVRiM” adli 
yeni bir gazete yayinlami?tir. “OLAY” dergisinde ve “KIBRIS POSTASI” 
gazetesinde bir gok yazisi gikmi^tir. Ayrica Muzaffer Gokmen mahlasiyla pek 
gok makaleler, kitaplar yazmi§tir. Yazdigi §iirlerde ise Necip Orhan Akmci, 
Akdenizli Ozan, veya Hulki Seza isimlerini kullanmayi tercih etmi§tir.
Bugiine degin yapilmi$ olan agiklamalara gore Hikmet A fif M apolar’in yalmzca 
14’iine ula§ilabilen toplam 21 romam oldugu bilinmektedir. Kahraman Kaplan 
ve Diken Cifegi adli romanlan ula^ilamayan eserlerinden bazilandir. Mapolar’in 
bir takim yazilannm gazetelerde yayimlanmiij olup guniimiizde Suna ve Ata 
Atun’un, 21 Ocak 2000 tarihinde, “Magusa Tarihini Ara^tirma ve Yazm Vakfi” 
olarak kumlan veya “Samtay” kisa adiyla bilinen vakif tarafmdan kitap haline 
getirilmijtir. “$ant5z, Potugun Pembesi ve A su’nun Doniisii" gergek roman 
ko$ullarina uygun olarak yazilmi$ romanlaridir: fakat, oldiigiinde geride pek gok 
yayinlanmarm§ eser btraktigj gergegini de goz ardi etmemck gerekir.
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Hikmet Afif Mapolar’i Anarken..

Regii M APOLAR* 
M ert M A P O L A R ”

Dogu Akdeniz Universitesi Kibris Ara§tirmalan Mcrkezi’ne, diizenlemi? oldugu 
bu anlamli sempozyumda, Hikmet A fif Mapolar’a da yer verdigi, onu bir deger 
olarak ele alip, bilinmeyen yonleri ile kendi halkina belgeleme firsati yarattigi 
igin oncelikle ailesi olarak gok tejekkiir ederiz.

Hikmet Afif Mapolar’in ve diger degerli §ahsiyetlerin adma diizenlenecek 
boyle bir sempozyum gtindeme geldiginde, onunla yillarca birlikte gali^an oglu 
ve benimde ayni zamanda amcam Regti Mapolar’dan onun hakkmda bir 
konu§ma yapmasi ve ondan bilinen ve bilinmeyen yonlerini siz degerli konuklara 
aktarmasi istenmi§ti. Ciddi $eker rahatsizhgi nedeniyle amcam Regii Mapolar 
tarafmdan boyle bir konu^manm hazirlanmasmda zorluklar ya§anmi§ bu durum 
kar§ismda aile dostu gazeteci yazar Osman Giivenir bey de yardimci olarak bu 
konu§manin hazirlanmasina katki saglami^tir. Kendisine, bu duyarhligmdan ve 
degerli katkilarmdan otiirii ayrica te$ekkiir ederiz.

Hikmet A fif  Mapolar’i oglu Regii Mapolar anlatiyor...
19.9.1919 yilmda Gim e’nin Templos koyiinde diinyaya gelen Hikmet Afif 
Mapolar’m gergek adi, Muzaffer Halil Haci Kasap’ti. Babasi Halil Haci, 
kasaplikla nie^guldii. Koydeki zeytinliklerden mevsimi gelince yag gikarir. 
zeytinleri hazirlar ve satarak aile biitgesine katki koyardi.

Babamiz her zaman anlatirdi... Babasi, vefat eden bir arkada^min veya bir 
yakminin mevlidi igin Lefko^a’ya gelmi§, mevlidi okuyan Fatma Mulla’ya a§ik 
olmu?. Sonra da onunla evlenmi§. O zamanlar ula§im, hep atli arabalar ve yiik 
ta§iyan hayvanlarla saglandigi igin, onlar da gclin ve damat olarak at arabasma 
binmi^ler -Gime’ye giden dogru diirtist bir yol dahi yokmu§- ve Lefko$a’dan 
Gim e’ye tam iig giinde gitmi^ler. Onceleri gocuklari olmami!?; uzun zaman gocuk 
ozlemi gekmijler, sonra kirk yajlarma geldiklerinde ancak tek evlat olarak 
Mapolar diinyaya gelmiij. Evlendikleri zamam 20’li ya§ olarak alir ve kirk 
ya$lannda diinyaya gocuk getirdiklerini hesaplarsak, Mapolar’in anne ve 
babasimn evliliklerinin 1880 yilinda oldugunu tahmin edebiliriz.

Her anne baba gibi onlarm da evlatlarmi iyi yeti^tirmek ve hayata hazirlamak, 
elbette en biiyiik idealleriydi. Koylii filandilar ama diinyaya baki§lari farkhydi. 
Ogrenmenin insan hayatmdaki onemini biliyorlardi.

Artik adaya ingiliz idarcsi ve ingiliz kultiirii gehni? ve okullara kadar o kiiltiir 
yerle?mi$ti. Okullarda ingiliz bayragi gekiliyor, kraliyet mar?lan okutuluyor, 
kralm dogum giinlerinde gorkemli torenler yapihyordu. Mapolar i§te o donemin

H ikm et A fif  M ap o la r’in oglu.
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gocugu olarak ilkokulu, Gime ilkokulu’nda, Liseyi de Lefko§a Lisesi’nin 
akademi boltimunde okudu ve mezun oldu.

O zor yillar, yokluk yillariydi. Liseyi yeni bitirmij, yiiregi heyecan dolu bir 
geng olarak elbette onun da, paraya pula ihtiyaci olacakti. Onun anlattigma gore, 
ailenin destegi ile hargligim cebine koyar, parasiz kahnca da babasmin 
ambardaki yaglarim gizlice satar, o parayi kendine harglik yapardi. Bazen de 
Gime sahillerinde bahk tutar ve sattigi baliklann parasi ile hayatim idame 
ettirmeye gali$irdi. Bu olayi her zaman aileye giilerek anlatir ve anlatirken de 
sanki gegmi§i yeniden yapardi.

Hikmet Afif Mapolar’in genglik yillarmda gok yakijikh oldugunu soylemeden 
gegemeyecegiz. Asil durusu, insan ilijkileri, sanata du§kiinlugu, ba§indaki fotr 
$apkasi ve kendine yaki^an giyimi ile gagda§ bir insan oldugu mesajim verirdi. 
$iirlerini vc tiyatro eserlerini hep genglik yillarmda yazar. Maalesef roman 
di^mda oykii ve §iirlerini kitapla^tiramaz.

Yine genglik yillarmda yazdigi dort tiyatro eserinde hem oynar, hem yonetir, 
hem de arkada§Iari ile tumelere gikar.

ijte  o genglik yillari onu yavajtan yazm hayatmm igine dogru siiriiklemeye 
ba^lar. 1930’lu yillarda bir delikanli iken, Ttirkge, ingilizee ve Rumca olarak 
yaymlanan Embros adli bir dergide yazmaya ba$lar. Esasmda ug dilde yaym 
yapan bir yaym organldir o dergi. Derginin sahibi G. Blount Pusey isimli bir 
ingilizdir. ilk hikayeleri bu dergide yaymlanir ve Mapolar bu hikayeleri ile 
dikkat geker.

Babamiz Mapolar, Embros dergisi ile yazm hayatma ba^lamasmi $u anisiyla 
aktarir aileye:

“On dort veya on be§ va^larindaydim. Mr. G. Blount Pusey adinda bir Ingiliz 
'Embros ’ adli Tiirkge, ingilizee ve Rumca olmak tizere tig dilde yayin yapan bir 
dergi gikanyordu. Ressam arkada^im eliyle bu dergiye bir hikaye gonderdim. 
Hikaye derginin on sayfasmda yaymlandi. Ben yaziyor, Sabri de qiziyordu. Bir 
giin G. Pusey 'den bir mektup aldik. Bizi Lefkoya ’ya qagmyordu. Sabri ile onu 
ziyarete gittik. Bizi odasma aldi. Hayret iginde bana bakarak mirildanmi$ti: 
'Qok goc.uk degil misiniz? Demek bize hikayeleri yazan sizsiniz?'

Artik kendimizi kabul ettirmiftik. Bu, ilk adimlardi, ilk ba^anlardi. "
Yazilari artik kamuoyu tarafindan begeniliyor, takdir ediliyordu. Vakit 
gazetesinin sahibi Hakki Suleyman Sonder onu yazi ijleri miidiirlugu yapmak 
iizere Lefkoja’ya davet etti ve o tarihten sonra hep Lefko§a’da kaldi. Farkli 
gazetelerde de yazilar ve §iirler yayinlamaya ba§ladi. Artik kitaplar ve gazeteler 
onun bir pargasi haline gelmi§ti.

Lefko§a’ya geli§i onu daha da yiireklendirdi ve ilk kez Hiirriyet Sokagi’nda 
kiigiik bir kitapgi diikkani agti. Hiirriyet Sokagi dedigimiz sokak, §imdiki AS 
Bank’in Saray Otel’e uzanan o zamanki gikmaz yoluydu. Sonra o gikmaz yol, 
zamanla normal yol haline geldi. Mapolar’in ilk kurdugu kitabevinin ismi 
‘(^ardak Kitabevi’ idi. Daha sonraki yillarda kitabevini daha da geli§tirdi ve bu
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kez, Mecidiye Sokagi’nda bir yere ta§idi. Daha da biiyiiyiince ve kitap okurlari 
daha da arttikga, §artlar onu daha biiyiik bir yere ta§mmaya zorladi. Daha sonra 
Kitap Sarayi admi verecegi biiyiik banana ambarmi 1958 yilinda kiraladi ve onu 
‘Kitap Sarayi’ haline getirdi. ‘Kitap Sarayi’nm miikemmel bir kitapgi diikkani 
olabilmesi igin gok biiyiik paralar harcadi ve onu restore ederek idealini 
gergekle^tirdi. Hatta Kibris Tiirkimtin her alanda gelii?me gosterdigi 1974 Mutlu 
Ban? Harekati sonrasma kadar boyle bir kitapgi diikkani agilmadi diyebiliriz. 
Artik kitaplar kendi smiflari iginde raflara diziliyor, dizildikge de ‘Kitap Sarayi’ 
onu daha da kamgihyordu.

‘Kitap Sarayi’mn en derin noktasma ah^aptan a§agi yukari yirmi be§ otuz 
santim yiiksekliginde oturma yeri yaptirmi?, etrafmi da algak ah§ap duvarlarla 
kesmi§ti. Bir yerde ‘Kitap Sarayi’na gelenler, orada oturan ki$inin, o diikkamn 
sahibi oldugunu anlardi. O yiiksekte oturu§u, biraz da gelen mii^terileri takib 
etmek igindi. Esasmda elinden kitap dii§medigi igin kendine bu kitap sarayim 
kurmu^tu.

O ‘Kitap Sarayi’nda her gtin kendi yerinde oturuyor, bir siirii sanatgi onu 
ziyaret ediyordu. Ozellikle yazm diinyasmda olan sanatgilarla, bazi ressamlarin 
mutlaka giinliik hayatta ugrayip onunla uzun uzun sohbet etmeleri hayli ilgingti.

Artik huzurlu bir gali§ma ortami vardi. Orada o yiiksek mekanda oturur ve 
giinliik gazete yazilari ile §iir, oykii ve romanlarmi yazardi. Zaman olur oniinde 
tomarlarla karalanmi? kagit birikirdi. O kagitlar, onun en degerli hazinesiydi. Her 
yazdigi yaziyi ancak kendisi bilir ve kendisi degerlendirirdi. Gazete yazilarim 
masasmdaki eski daktilosunda bir defada yazar, tekrar okuma ihtiyaci duymadan 
matbaaya gonderirdi. Tek bir defa dahi o yazilarmda imla hatasi veya ciimle 
diijiikliigii olmami^tir.

Bir yerde ‘Kitap Sarayi’, Kibris Tiirkiiniin verdigi ulusal miicadele ve fikirsel 
gati§malarm meydana geldigi bir mekan haline gelmi^ti. Oraya her siyasi gorii§e 
sahip yazar, siyaset adami, gazeteci gelir ve orada tarti$malar ba$lardi. 
Tarti§malar kavga boyutunda degil, gayet uygarca ve efendice yapilirdi. Kimse 
kimseyi kirmazdi. Hatta en onemli tarti§ma konusu, Rumlann bu kadar 
acimasizhklarina, bu kadar katliamlarma ragmen Tiirkiye’nin neden hala adaya 
askeri operasyon yapmadigi konusuydu.

Kibris Tiirkiiniin uyam§ ve miicadele yillarmin ba$lamasi ile ingiliz doneminde 
bazi isimler temayiiz etmeye ba§lami$ti. Bunlardan birisi de Con Rifat’ti. Onunla 
ingiliz’in adaletsizliklerini ve ikili siyasetini konu§urlar ve zaman zaman da 
isyan ederlerdi. Babamiz Hikmet A fif Mapolar, Con Rifat’a ‘Jon Tiirk’ adini 
takmi§ ve Con Rifat hep o sifatla tarihin sayfalarma dii^miijtiir.

Yukarida sozii edilen ‘Qardak Kitabevi’, 1952 yilmda ‘Qardak’ adi altmda 
yaymladigi kultur/sanat dergisinin adiydi. Bu dergi tam 17 sayi olarak yaymlandi 
ve Kibris Tiirk edebiyatina ve kiiltiirel ya§antisma i$ik tuttu. Biraz geriye 
gidersek Mapolar’in, 1945-1947 yillari arasinda yaymladigi ‘Ocak’ adli sanat ve 
edebiyat dergisini anlatabiliriz. Bu dergi bir ilk olarak 15 sayi yayimlanarak
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toplum sanatma girmi$tir. Hikmet Afif Mapolar’la yapilan bir soyle§ide ‘Ocak 
Dergisi’ igin $unlari demi§tir:

'"Ocak', K ibns'ta  gikan ilk sanat ve edebiyat dergisidir. O giinlerde gikan 
'Dunya' dergisi ise sanat igerikli ohnasina karpn, akttiel igerigi agir 
basiyordu. ‘O cak’ dergisini sanat ve edebiyatimiz igin ilk kez atilan sanatsal 
bir adim olarak kabul edebiliriz. Bugunim isim yapmiflari a§agt yukan ‘Ocak ’ 
dergisinden gelmektedir. ”

Uziilerek soyleyebiliriz ki, rahmetlik babamiz Hikmet A fif Mapolar, maalesef 
kendi eserlerini ihtiva eden bir ar§iv birakmami§tir. Kendi oziine doniik yapisi, o 
esrarengiz duru$u, bilgi ve uretimle dolu kafasmdaki yogunluk, belki de ona bu 
firsati vermemi§ti. Her halde yapismdan olsa gerek. Defaaten zorlamamiza 
kar^in, kendi ar§ivini olu§turamayi§inm ezikligini ailece hissettigimizi ifade 
edebilirim. Lakin burada SAMTAY Vakfi Ba?kam Suna Atun’a huzurlanmzda 
tejekkurii bir borg biliriz. SAMTAY Vakfi, Hikmet Afif Mapolar’in butiin 
gegmi^ini, gali§ma hayatmi, iirettiklerini veya yanm biraktiklanni, toplumsal 
mesajlarmi ve toplumdaki duru^unu ara§tirmi§, bulmu§ ve olabildigince onu 
belgelemi^tir.

Nitekim Suna Atun, KIBATEK Vakfi -  Ahmet Yesevi Universitesi i^birligi ile 
Kazakistan’m Tiirkistan kentinde 9-11 Mayis, 2001 tarihleri arasmda 
gergekle§tirilen sempozyumda sunmu§ oldugu bildirisinde §oyle der:

“O, basin ve vazm savaggisiydi. Mapolar 'in yirmiye yakin gazete ve onlarca 
dergide yayinlanmq binlerce makalesi, iki oykii kitabi, dort sahne oyimu ve 19 
romam vardir. O, bu yaraticihgi ile Kibris Tiirk Edebiyati 'nda heniiz 
erifilememif bir rekorun sahibi olmu^tur.
Yetmi§ villik dmriiniin elli be$ydm i basin ve yazinla gegirmi§, geni.>■ bir velpaze 
iginde eserler vermiftir. Edebiyat alaninda boylesine eserler yaratmi$ bir 
sanatgiyi, her yonii ile sinirli bir bildiri iqerisinde degerlendirebilmemiz elbette 
olanaksizdir. ”

O gali§mada Hikmet A fif Mapolar’in “Basm Ozel Odiilii” sahibi olu§u ile 
“Kibris Tiirk Gazeteciler Cemiyeti”nin Kurucu Ba^kani oldugu da 
vurgulanmaktadir.

Hikmet A fif Mapolar gazete yazilari yanmda romanlanni gazetelerde tefrika 
halinde yaymlardi. Ilk yazdigi ve yayimladigi romanlari uzun hikaye 
boyutundaydi ve maalesef piyasada yok, giiniimuze kadar ta^iyamadik. Kitap 
halinde yayimlanan ve giinixmuzde ula$ilabilen romanlari §unlardir:

1. Koknal (1953)
2 . Ugumiiz (C'ok geng ya^ta yazdigi ve daha sonra kitapla§tirdigi romam) 
(1956)
3. Beyaz Gill (1962)
4. Mermer Kadm (SAMTAY Vakfi tarafindan yayimlandi, 2007)
5. A$k Vadisi (SAMTAY Vakfi tarafindan yayimlandi, 2008)
6. $antoz (SAMTAY Vakfi tarafindan yayimlandi, 2010)
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Bu romanlari kendisi hayatta iken kitapla§tirmi§ ve piyasaya siirmii§tii. Lakin son 
tig kitabi, Suna Atun uzun ve yorucu bir gah§ma sonucunda derlemij ve 
basilmasmi saglami§tir. Kendilerine bir kez daha buradan te?ekkur etmek isteriz.

Toprak A§ki ve Kahve Fincamndaki A§k ba§hkh iki oykii kitabmi yayimladi 
fakat maalesef §iirlerini kitap la§tiramadi.

§iirlerinde hep mtistear ad kullanirdi. Hulki Seza, Akdenizli Ozan, Necip 
Orhan Akmci ve Muzaffer Gokmen, onun kullandigi isimlerdi. Gergekte esas 
ismi Muzaffer Halil Haci’ydi ama bu ismini 1940’h yillarda “Muzaffer 
Gokmen” olarak degi§tirip resmile§tirdi. Herkes ona “Gokmen” diye gagirir, oyle 
hitab ederdi. Hikmet A fif Mapolar ismini ise, 1950 yilinda aldi ve artik o isimle 
tinlendi.

Qocuklannin egitimine ozen gosteren Mapolar, onlara yiiksek ogrenim gorme 
olanagmi da sagladi. Regii Mapolar Hacettepe Universitesi Biyoloji 
Boliimti’nden mezun olup geldiginde kendini dogrudan Kitap Sarayi’nm iginde 
buldu. Artik M apolar’la birlikte kitap diinyasimn bir pargasi haline gelmi^ti. Bir 
yerde, onun eli ayagi olmu§tu. M apolar’in Regii Mapolar’dan ba§ka iig gocugu 
daha vardir. Bunlardan San Mapolar serbest meslek’ten emekli ve iki gocugu 
vardir. Romans Mapolar, Ankara Hukuk Faktiltesi’ni bitirdi ve daha sonra 
Avustralya’ya gog etti. O da evli ve iki gocuk sahibidir. Kizi Imren, Ankara 
Iktisadi ve Ticari Ilimlerden mezundur ve evlidir.

Hikmet A fif Mapolar’i iyi bir baba ve miikemmel bir aile reisi olarak 
tammlayabiliriz. Bir baba olarak gocuklarina ne bir tokat atmi§ ne de aci bir soz 
soylemijtir. Cocuklarmin hayat yolundaki tercihlerine de hig kari§mami§tir. 
Lakin o, erdemi, ataya saygiyi, toplum iginde onurlu ya^amayi aileye ogretti ve 
hep onun gosterdigi yolda yiiriiyerek var olduk ve var olacagiz.

Babamizin evcil ve aile ya^amini seven bir yapisi vardi. Oldukga da iyi bir 
igiciydi. Her ak§am Hacipavlo’nun tek yildizh konyagini veya angliyasini agar, 
igmeye ba^lardi. Rakiyi hig sevmedi. Daha sonraki yillarda viski igmeye 
ba$lami$ti. Zaten Tiirk rakisi bizim hayatnniza 1974’le beraber girmi§ti. 
Rumlarin “uzo”su hig onu agmadi.

O sigara filan igmezdi de bumuna enfiye gekmc hastahgi vardi. Enfiyeleri 
tutam tutam bumuna geker, sonra bumunu beyaz mendillere silerdi. O beyaz 
mendiller simsiyah olurdu. Enfiye igmek de onun hayatmm bir pargasiydi sigara 
tiryakileri gibi. Hatta bize bir vasiyeti vardi. “Oldiigiimde mezanma enfiye 
serpin" demi^ti. M aalesef enfiye zamani gegtigi igin o vasiyetini yerine 
getiremedik. Lakin bir yerlerde elimize gegerse, mutlaka o arzusunu yerine 
getirecegiz.

Gerek aile ile gerekse sanatgi dostlan ile muhabbeti ne kadar severse sevsin, 
bir gtin bazi acilar da onu bulabiliyordu. Nitekim annesi, yani Fatma ninemiz 
1962 yilinda oldiigiinde miithi§ iizulmii§, uzun uzun aglami§ ve gece acilanm 
unutmak igin konyagini agmi$ti. Sonra hepimizi kar§isma alarak §oyle demi$ti:

“Hayatta kalan ailemin son ferdini kaybettim. Artik tek varhgim sizlersiniz. "
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Onun o hali hala gozlerimizin oniindedir.
Onun mutluluklari, sanatgi dostlan ile birlikteligi ve bizimle gegen zamanlariydi. 
Sik sik, geng, orta ve ya§h demeden pek gok sanatgiyla birlikte olur ve sanat 
tizerine saatlerce sohbetler yapardi. Hatta geng sanatgilara babalik, agabeylik 
yapar, onlari yonlendirirdi. O giinlerde kendisini sik sik ziyaret eden $u 
sanatgilan soyleyebiliriz. Unuttuklanmiz bizi affetsinler.

Nazif Suleyman Ebeoglu, Semih Sait Umar, Selguk Sami, Ozker Ya^m, Oguz 
Kusetoglu, Osman Giivenir, Ersin Ta§er, Oktay Oksiizoglu, Fikret Demirag, Fuat 
Veziroglu, Bener Hakki Hakeri, Ali Nesim, Mahmut islamoglu, Harid Fedai, 
Mustafa Gokgeoglu, ismail Bozkurt, Kutlu Adah, Ismet Vehit Gilney, Ali 
Atakan, Cevdet (^agdaj, Nazim Ali ileri, Re§at Kazim, Orbay Deliceirmak, 
Neriman Cahit, Erten Kasimoglu ve dahalan...

1964 yilinda Suleyman Ulugamgil Erenkoy’de §ehit oldugunda gok iizulmii? ve 
Orbay DeliceirmakTa onun §iirlerini Kitap Sarayi’nda sergilemifti.

Miicadele yillannda yaymlanan Necati Ozkan’in istiklal Gazetesi vardi. Necati 
Ozkan da Kibris Tiirkiiniin davasma biiyiik emekler vermi? bir degerdi. O da sik 
sik Kitap Sarayi’na gelir, M apolar’la uzun sohbetler ve siyasal konujmalar 
yapardi. istiklal Gazetesi’nde yaymlanan diiz yazilarmda “Nafiz Obali” miistear 
admi kullanmi$ti.

Hikmet Afif Mapolar gayet milliyetgi. Atatiirkgii ve kendi davasini yiirekten 
savunan, milli davanm selameti igin kalemi ile biiyiik sava§lar veren bir fikir 
adamiydi. Babamizm biittin yazm hayatinda iirettikleri ortadadir. Gazetelerde 
yayinlanmi§ binlerce yazisi vardi. Ki$isel yapisi, her zaman dogrudan ve dogru 
iiretimden yanaydi. Yan lisa “yanli§”, dogruya da “dogru” derdi. Ne sagci 
dinlerdi, ne solcu. Hem yazilarmda hem de yiiz yiize gorii^melerinde goriiijlerini 
dile getirir ama duzeyli ele§tiri anlayi§i iginde adabmi bozmazdi. Bugiin bile 
sagcilar “Hikmet Afif Mapolar solcudur” derler, solcular da onu igin“o sagciydi” 
derler. Halbuki siyasal yapi anlammda onu bu ?ekilde itham etmek veya 
ele$tirmek, ona haksizlik olur. En azmdan onu tammlayacak olanlar, “tarafsiz, 
realist ve objektif bir yazardi” diyebilmelidirler.

Yillarca Halkin Sesi’nde yazilar yazdi, Yazi Izleri Mtidtirti oldu, gazeteyi 
yonetti. Dr. Kiigiik’le her zaman gok siki dostlugu ve fikirsel i$birligi vardi. 
Yillarca Halkm Sesi’nde hizmet verirken, kendi gazetesini gikarmanm hayalini 
kurdu. 23 Nisan 1963’de kendi gazetesi olan Devrim gazetesini kurdu ve hayata 
gegirdi. Kendi gazetesini gikarmca da Dr. Kiigiik’le yollari ayrildi ama 
birbirlerine saygida da kusur etmediler. Ne yazik ki Devrim gazetesi 1963 
olaylannda ye§il hattm iizerinde kahnca matbaayi Arahk aymda kapatmak 
zorunda kaldi.

1974 Mutlu Bari? Harekati onu gok mutlu eden bir olaydir. Artik huzur 
igindeydi. ingiliz’in ve Rum’un baskici politikalarmdan bu halk kurtulmu? ve o 
kurtulu^la beraber kendini var etmeyi becermi§ti. Her zaman soylerdi.
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"Geg kalinmi§ bir operasyon ” derdi. Ttlrkiye’nin miidahalesi agismdan, onun 
beklentileri daha da oncelerdendi. K ibns’ta Tiirk askerini gordii, ozgiirliigiin 
nefesini cigerlerine doldurdu ve o yonii ile mutlu oldii.

Son yillanm §ekerin pengesindc gegirdi. §eker her giin onu yiyip bitiriyordu. 
Gozleri yava§ yava§ i§igmi kaybediyor ve goren bir goziin korliigii, bir yazarm 
hayatmda dramatik bir durum olarak kendini gosteriyordu.

1987 yilinda hayatim Avustralya’da kuran oglu Romans M apolar’a gitti. 
Romans onu 50k degerli goz doktorlanna gosterdi. Ama artik gok gegti. Geg 
kalinan bir vaka olarak gozlerini kaybetti ve tam iki yil gozleri hig g5rmedi. 
Gozlerini kaybedi§i, onun yikimi oldu. Kahirla ya$adi ama hayattan ve yazm 
diinyasindan hig kopmadi. Olene kadar gormedigi halde kendisi soyledi, kizi 
yazdi ve giinliik yazilari ismet Kotak’in sahibi oldugu Kibris Postasi’nda 
yaymlandi.

Bu baglamda onun her zaman sanatgi igin soyledigi o gtizel ve anlamli sozii 
sizinle paylajmak istiyoruz. Babamiz Hikmet A fif Mapolar’in o anlamli sozii 
?uydu:

"Sanatgi, sahnede dimes ini bilendir. ”
Kliltur ve sanatla ozde^le^mi? halini du$iindiigiirniizde, hatta bu anlamli sozii 
birlejtirdigimizde, onun gormeyen gozlerle dahi kagitla, kalemle ve yazm 
diinyasi ile birlikteligini gotiirmesi ve yazarken olmesi "sahnede olmesini bilen 
sanatgi ” kimligini vermiyor mu? Zaman zaman onunla gegen giinlerimiz ve o 
uzun ve bitmeyen yorgun yillarmi du§iindugumtizde yiiregimizde derinden bir 
keder duyanz. Belki de o, daha geli§mi$ ve daha da ona i§ik tutacak bir gagm 
olanaklan iginde kendini bulsaydi, degi^en diinya degerleri ve bilgisayar gagi ile 
bulujabilseydi, yeri daha da otelerde, hatta diinya ufiiklarmda bir yerlerde 
olurdu. Kohne bir daktilonun sesi gecenin geg vakitlerinde evimizde tmlayiji, 
onun o ozverili ve zor gah?malannm parmak sesleri degil miydi? O ses, gergekte 
onun beyninden ve yiireginden fi^kiran birikim ve gozlemlerinin sesi ve 
soluguydu.

Ya§amm gergeklerinde vefa ve erdem denen §ey vardir. Bu giin gocuklari 
burada ve hayatm iginde, siz degerli insanlar da ogrenim ve ara^tirma 
kurumlarmizda o vefanin omeklerini, erdemin anlamini gozler online seriyoruz.

Her zaman dii§iinmti§uzdur... Veya dostlarimiz, yazarlar ve daha niceleri 
sorar... “Unlii bir yazarm evladi olmak nasil bir qeydir? ” diye.

Esasmda iinlti bir yazarm evladi olmak, gok biiyiik sorumluluk isteyen bir 
$eydir. Once o sizi hayata ta?ir, sonra da siz onu, sanatgi kimligi ile tarihin 
sayfalarma tajirsmiz. Biz onu yeterince ta§iyabildik mi veya ta§iyabiliyor muyuz 
gocuklari olarak? Veya toplum olarak? Biz olabildigince kendimize diiijcn gorevi 
yaptigimiza ve hala daha yapmakta oldugumuza inamyoruz. Siz de ona 
inaniyorsunuz ki bu anlamli giinde onu ve onun gibi degerleri kamuoyunun 
gozleri oniine seriyorsunuz. Gegmi^in yokluklari ve babamiz Hikmet Afif 
M apolar’in kendi diinyasi ile ozde§le$en sanatsal iiretimleri, bize biraktiklan ve
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bulabildiklerimizle yetinerek ama hig durmaksizin ara^tirarak onu yeniden var- 
etmeye gali:?manin da sanatgi bir ataya olan vefa borcu olarak kabul eder ve oyle 
ya^anz.

Sabirla dinlediginiz igin sizlere, ben torunu Mert Mapolar olarak, aile adma, 
amcam Regii M apolar’in bu payla^imlarina huzurunuzda tejekkiir eder, babamiz 
Hikmet Afif Mapolar’in ve bugiin de amlmakta olan diger degerli insanlarm aziz 
hatiralari oniinde saygiyla egiliriz.
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Soz Gazetesi Baglammda Mehmet Remzi 
Okan’in Yazilarmda Vatan Kavrami

Ulvi KESER*

Giri§
Birinci Dunya Sava§i’nm bitmesinin ardmdan neredeyse ikinci Diinya Savaji’na 
kadar gegen siirec Kibris Tiirk toplumu acismdan son derece karanlik, belirsiz, 
sorunlu ve miicadele dolu bir §ekilde gegmi§tir. Fransa tarafmdan adada agilan 
Ermeni Dogu Lejyonu (Legion D ’Orient)’na ait kamplar, ingilizler tarafmdan 
Canakkale sava§ esirleri igin kurulan kamplar, ayni donemde ingiltere’nin adayi 
Yunanistan’a onermesi, Enosis gabalari ve Anadolu’da ba^layan Milli Miicadele 
Kibris Tiirk toplumunu da 90k yakmdan ilgilendirir. Yeni kurulan Turkiye 
Cumhuriyeti devleti ve uygulamaya konulan sosyal hayata yonelik yeniliklerle 
devrimler de Kibris Tiirkleri tarafmdan yakmdan takip edilir ve benimsenir. I§te 
tam da bu sikmtili gegi$ doneminde toplumu etkileyen, yonlendiren, 
bilinglendiren toplum liderleri soz konusudur ve bunlardan birisi de ‘Soz’ 
gazetesiyle Mehmet Remzi Okan’dir. Bu gali^ma gergevesinde Mehmet Remzi 
Okan’m gazetecilik yonii yamnda ki§iligi ve toplumsal misyonu ve vatan 
olgusuyla ilgili degerlendirmeler yapilacaktir. Esasinda bu galii-ima Mustafa 
Kemal Atatiirk’ten 4 yil sonra 1885 yilinda dogan ve ayni §ekilde 1942’de ondan 
4 yil sonra ve 57 ya§mda hayata gozlerini yuman Kemalist ve idealist bir 
gazetecinin miicadelesinden bir kesitten ba§ka bir §ey de degildir. Cahjmanm 
tamamlanmasi a^amasmda Ba^bakanlik Cumhuriyet Ar§ivi (Ankara), 
Ba^bakanhk Osmanli Ar$ivi (istanbul), Kibris Tiirk Milli Ar§ivi (KKTC-Gime), 
Ingiltere Devlet Ar§ivi, Genelkurmay Ata§e Ar§ivi, bazi ozel arjivler, basili 
kaynaklar, siireli yaymlar ve sozlii tarih gali§malarmdan istifade edilmi§tir.

Birinci Diinya Sava§i’mn ba§lamasmm hemen ardmdan Osmanli 
imparatorlugu’nun Almanya’mn yamnda sava§a girmesi iizerine ingiltere, 
K ibns’i tek tarafli olarak ilhak ettigini agiklar. Bu andan itibaren de Kibris 
Tiirkleri kendilerini miicadelenin iginde bulurlar. Birinci Diinya Sava^i 
sonrasmda ise galip devletlerin Mondros Miitarekesi’ne dayanarak Anadolu’da 
i§gal eylemlerine girijmeleri iizerine Tiirk insam da Mustafa Kemal onderliginde 
memleketi dii§man istilasmdan kurtarabilmek igin topyekun vatan savunmasina 
giri§ir. Bu vatan savunmasi sadece Anadolu topraklariyla sinirli degildir ve 
miicadelenin igerisine giren bir ba§ka toplum da Kibris Ttirkleridir. Aslinda 
Anadolu’da Milli Miicadele sirasmda biitiin destegini Anadolu insanma veren 
Kibris Tiirkiiniin miicadelesi 18. yuzyildan beri devam eden adayi 
Yunanlila§tirma miicadelesine kar^idir; 1

'D o ? . D r.. A tihm  C niversitesi. i^letm e Fakiiltesi, U luslararasi lli§kiler Boliimii, A nkara.
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“Kibris Ttirkleri bayragindan mahrum edildigi 1878’den bu yana btitiin kalbi 
ile, her §eyi ile Ttirklugune bagli kalmi!;tir. Kibris’i vatan bilmi§ ve vatan 
yaprnak igin yilmadan en yalmz birakildigi, en desteksiz giinlerinde bile 
miicadele etmi§tir. Bu Tiirkiin yabanci bayrak altina girmemek azminin bir 
neticesidir.”

Kibris’m bir Rum veya Yunan adasi olmasina mtisaade etmeyen Kibns 
Turk’tiniin en biiyiik arzusu “Kibris Ttirktiyiiz derken K ibns ’1 vatan bilmi§iz; 
ama Turkiye’nin bir pargasi oldugumuzu unutmadik, unutmayiz. (^iinkii en aziz 
pargalarimiz oraya yayilmi§tir. Her evden Turkiye’de insanlanmiz vardir.”2 
fikrinden hareketle ban? ve huzur igerisinde ya^amaktir. I^galci Yunan 
ordusundaki Rumlar Anadolu’da Tiirk insamna kar$i miicadele ederken Kibrisli 
Turkler de maddi manevi Anadolu’ya destek olurlar. £unkii Anadolu Kurtulu? 
Savaji'm  ba^mdan sonuna kadar biiyiik bir heyecan ile izleyen Kibris Ttirkleri, 
(J’anakkale’nin muzaffer kumandam Mustafa Kemal’e yiirekten baglanmi^lardir. 
Haberlerin en kotii oldugu giinlerde bile bu inanglari sarsilmaz.3 Bir yandan 
yokluk ve kuraklikla miicadele ederken bir yandan da ic ve di^ dii§manlara kar$i 
miicadele etmek zorunda kalan Kibns Ttirkleri’nin en biiyiik moral kaynagi ve 
destegi Anadolu’ya ve Mustafa Kemal’e olan inang ve giivenleridir ve bunu da 
her firsatta gosterirler;4

“ Mevkiimiz gayet mii§kul, davamiz da pek miihimdir. Etrafimizda bizi tehdit 
eyleyen diifman kuvvetleri de az degildir. Ahval ve hadisatin ise mii^evve^ ferait 
iginde cereyan eylemekte oldugu da inkar olunamaz. I$te, ahval-i umumiyeyi bu 
surede gormekte olan bazi za y if yurekliler davamiz hakkinda endiqeye du§erek 
bedbin oluyorlar... Binaenaleyh zafer yolumuzun nihayete ulaqmak iizere 
bulundugu $u son giinlerde beyhude endi$eye diiferek nevmit ve bedbin 
olmayalim. Qiinkii mudafaasina kalki$tigimiz davamiz mukaddes oldugu kadar 
me$rudur. ”

Gazeteci Mehmet Remzi Okan Kimdir?
1885 yilmda Karpaz bolgesindeki Kaleburnu koyiinde dogan Mehmet Remzi 
Okan egitim hayati sonrasmda 1915 yihndan itibaren Sarayonii Erkek 
Mektebi’nde5 ba^ogretmen olarak meslek hayatina ba§lami$tir. Hemen iig yil 
sonrasmda ise onu egitimciligin di§mda bamba$ka bir alanda gormek 
mumkiindiir. Ogretmenlik sona ermi§ ve Mehmet Remzi Okan adada yajayan 
Kibns Tiirklerinin siyasi sorunlarma yonelik olarak bir takim gah§malarin igine 
girmiijtir. Adadaki Ingiliz idaresi tarafindan ogretmen olarak adanm muhtelif 
yerlerinde gorevlendirilen M. Remzi Okan bu durumun, 1905 yihndan 1918 
yilina kadar siirdugtinii de belirtir.6 Buna gore “Halki temsil edenler halkin 
istediklerini ve ihtiyaglarmi anlatacaklari yerde hukiimete kendi dileklerini 
bildiriyorlar ve boylelikle halk ile hukiimetin anla§masma engel oluyorlardi.’’ Bu 
faaliyetler once Dogru Yol' gazetesinde bugiinkii anlamiyla genel yaym 
yonetmenligi gorevine getirilmesi. ardmdan Kibris Tiirk toplumu igin son derece
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onemli bir milat olan ve 10 Aralik 1918 tarihinde yuzlerce Tiirk katihmciyla 
“ . . .0  giinlerin yol durumu ve ula^im vasitalan ile ki$m sogugunda maddi ve 
manevi biiyiik bir kiilfet olan”s bu toplantiya katilanlarla toplanan Meclis-i 
M illi’de etkin bir rol olarak ortaya gikar. Esasmda onun halkm sorunlanyla 
ilgilenmesi daha koy okulunda ogrenciyken polislerin neden koye geldiklerini 
ara§tirmasiyla ba§lami§, “Kibris’m zamanma gore okumu§lan arasmda ve uyanik 
birisi olan babasi”9 vasitasiyla sorgulamayi ogrenmi§ ve kendi siyasi ve dii§iinsel 
gizgisini de daha o gtinlerden gizmeye ba§lami§tir. 8 Eyliil 1919 tarihinden 
itibaren gikartmaya ba?ladigi ve ba^yazan da oldugu ‘Dogru Yol’ gazetesinde de 
yazilar yazmakta ve ingiliz idaresinin de tepkisini gekmektedir. ‘Dogru Yol’ 
gazetesinin ulusalci ve toplumsal sorunlari irdeleyen yakla?imi nedeniyle her an 
ingilizlerin gazabma ugrayabilecegini dii§iinen M. Remzi Okan boylece kendi 
gazetesini de yaym hayatina sokabilmek igin gah^malarma hiz verir. Boylece 
‘Dogru Yol’, ‘Soz’, ‘Hakikat’ ve ‘Birlik’ gazeteleri Kibris Ttirk toplumunun 
gozii kulagi gazeteler olarak yayimlanmaya devam eder. 57 ya§mdayken 22 
Ocak 1942 tarihinde istanbul’da hayata gozlerini yuman M. Remzi Okan boylece 
24 yil devam ettirdigi siyasi ve toplumsal mucadelesini de Cerrahpaja 
Hastanesi’nde sonlandirmi? olur. Bununla birlikte gazete yaym hayatma 
kesintilere ugrasa da 14 Agustos 1946 tarihine kadar devam eder10 ve bu tarihten 
sonra da ‘Hiirsoz’ olarak yayimlamr.

Tiirk Sava§ Esirleri Ve Adadaki Faaliyetler
Birinci Diinya Savaji’nm devam ettigi donemde ise 23 Ekim 1916’dan itibaren, 
ozellikle (,'anakkale eephesinde esir alinan Tiirk askerleri, Gazi Magusa’nm 
Karakol bolgesindeki esir kamplarma getirilirler. Tiirk esirler, M agusa’da Ingiliz 
askerlerinin kontroliinde limandan gikar ancak bolgedeki Tiirklerle
konu§malanna mtisaade edilmez. ingilizlerin bu konudaki tutarsiz davram§lari 
adaya ayak bastiklari andan itibaren Tiirk esirlerin moral ve saghklarim olumsuz 
etkiler.11 Sava? esirlerinin sayisi ilk etapta 215 ki?i olmasma ragmen, 5.400 
kapasiteli kampa 1923 yilina kadar 10.000’den fazla esir getirilir.12 Bu esir 
kampmin gevre emniyeti ve giivenligi once Kraliyet Manchester ve Liverpool 
Alayi tarafmdan ortakla^a saglamr, 13 ancak sava?m uzun siirmesi ve ge$itli 
cephelerden getirilen esir Tiirk askerlerinin sayismm devamli artmasi sebebiyle 
kampm giivenligi igin Ermeni kampmdaki Ermenilerden de istifade yoluna 
gidilir. Kamptaki Tiirk esirler arasmda birkag ba§gavu§ haricinde ingilizler igin 
“ozellik arz eden esir”14 yoktur. Degi?ik eephelerde Osmanli saflarmda 
garpi?irken esir dii§en Suriyeliler ve Irakli Araplar ile Ermeniler de bu kampa 
getirilmelerine ragmen, kamptaki zor jartlardan kurtulmak isteyen veya yapilan 
propaganda sonucu kandmlanlar ingiliz kampmdan aynlarak Ekim 1916’dan 
itibaren kurulma gali?malari hizlanan ve Fransa tarafmdan Ermeniler igin 
kurulan teror kamplanna getirilirler.15 Magusa’mn 24 kilometre kuzeyinde deniz 
kiyismdaki bu issiz, devlete ait, su kaynaklan bulunan arazi ingilizlerin
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mtisaadesiyle bu kamp igin segilmi?tir.16 Ermeni kampmin ingiliz esir kampma 
yakmhgi1' ve iki kamp arasmdaki bolgenin askeri egitim alani olarak 
kullamlmasi Fransiz ve ingilizlerin bu konuda da i^birligi igerisinde olduklarmi 
gosterir. “Dogu Lejyonu Talimatnamesi” adiyla18 kampin faaliyete gegtigi ilk 
donemde 200’er ki^ilik 6 Lejyon Boliigii19 ve 160 Arap’tan olu§an mevcut daha 
sonraki yillarda 5000’e kadar ula$ir.20

Bu donemde Kibrish Turkler, Baf milletvekili Dr. Mehmet Esat ve Dr. Hiiseyin 
Behig onderliginde “Tiirkiye’ye ilhak” isimli partiyi kurar. Paris Baris? 
Konferansi’na Tiirk toplumunun da bir heyet gondermesi gerektigine inanan ve 
bunun igin biiyiik bir gayret gosteren, Kibris Tiirk’iiniin sesini duyurmasi, 
Yunanistan’a ilhakm kabul edilemeyeceginin dosta dii^mana anlatilmasi 
gerektigini ifade eden, ayrica Tiirk sava§ esirlerini kurtarmaya yonelik 
gayretlerin iginde olan Dr. Esat Bey, ingiliz idaresinin hep tepkisini geker. Bu 
arada Fransiz kamplarindaki Ermenilerin istihbarat, casusluk ve jumalcilik 
gali§malari adayi ya§anmaz hale getirir.21 Tiirk esirlere yardim edenler bulunup 
agir cezalara garptinhr ve Lamaka ve Gim e’de hapsedilirler22. Tiirkleri dii§man 
olarak goren Ingiliz idaresi ftzellikle lider konumunda olan Tiirkleri etkisiz hale 
getirebilmek igin baskilanm artirir;23

“Liderlik Girne ve Lam aka Kalesi 'ndeydi. Halk arasmda jurnalciler kol 
geziyordu. Tiirk esirler Kibris ’ta kalebendiler ve halk gizlice bunlara yardim  
yapmaktaydi. Yardim heyetleri, dini kisve altmda, camilerde toplanirdi. Ingiliz 
ajanlan toplananlan derhal jurnal eder, toplantiya katilanlar takibe ugrar, 
fi$lenirdi..."

ingiliz idaresince daha sonra 9 ay tutuklanan ve Istanbul’a siiriilen Dr. Esat 
once Mersin’e geger ve e§i Faika Hamm’la Anadolu’da Kurtulu$ Savaji’na 
katilir. Bu arada Kibris Valisi Malcolm Stevenson 6 Mayis 1919 tarihinde 
Somurgeler Bakam’na bir rapor gondererek Dr. Esat Bey, Dr. Behig Bey ve 
Hasan Karabardak’m K ibns’ta Noel kutlamalan esnasinda kari§iklik 
gikartacaklarmi ve esir kamplarinda bulunan Tiirk esirlerini kurtararak 
ayaklanmayi biitiin ada sathma yaymaya gah§acaklarmi ifade eder;24

“...Ada sathinda karga^ahk qikacagi konnsunda meclis iiyesi Sait Efendi'nin 
verdigi bilgiye ilaveten Kibris 'la bulunan eski istihbarat servisinin sabik ajanlan 
ve ba$ka bazi kaynaklar aracihgiyla .fU bilgi edinilmi$tir: Paskalyadan bir veya 
iki gun once M agusa’daki esir kampma bir kibrit kutusu atilmiftir. Bu kibrit 
kutusunda bulunan gizli bir vazida M isir’da bulunan ingiliz Yonetimi'nin bir 
qupida devrildigi ve 15.000 ingiliz'in ortadan kaldinldigi belirtilmektedir. Bit 
ayaklanmayla ilgili olarak Lefkoga ‘da bazi Tiirklerin tutuklandigi giiniin 
gecesinde Magusa Esir Kampi 'nda bulunan sava$ esirleri elbiselerini 
Qikartmadan yataklarina girmi$ler ve kendilerine verilecek i§areti beklemeye 
ba$lami$lardir. Bu konuyla ilgili olarak tutuklanan iiq ki.fi G ime Kalesi 'nde olup 
kendilerine ivi bakilmaktadir... "
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Sava§ sonrasi donemde de bu kamptaki Tiirk esirlere yardim ettikleri 
gerekgesiyle K ibns’ta pek gok Turk tutuklanir ve bu kinder daha sonra serbest 
birakdsalar da hep ingiliz idaresi’nin baskisi ve gozetimi altinda ya§amak 
zorunda kalirlar,25 ayrica zengin ve varlikli Turkler iflas ettirilir, servetleri de 
Rumlarm eline geger.26 Doktor Behig Bey’in de Kibris’m Yunanistan’a ilhakmi 
onlemeye yonelik faaliyetlerin igerisinde lider olarak goriinmesi, Tiirk sava§ 
esirlerini kurtarmaya yonelik faaliyetleri, Te?kilat-i Mahsusa ile yakin ilgisi ve 
Kibris Tiirk toplumunu dagmikliktan kurtaran ozellikleri gerek Rumlarm, 
gerekse ingiliz yonetiminin ba§im agntmaktadir. ingiliz yonetimi son derece 
sinsi bir planla 37 giin gibi son derece kisa bir siirede yargilama ve idam 
cezasmm yerine getirilmesiyle sonuglanan bir vakayla Doktor Behig’ten 
kurtulmayi ba§arir.27 1916 yilinda polis olarak Gime Kalesi’nde gorev yapan 
Girneli Dervi§ Onbafi, Tiirk savaij esirlerine yardim ettikleri gerekgesiyle kalede 
tutuklu bulunanlarin isimlerini verir. Bu k ille r  Karpazli Ali Huseyin Babaliki, 
Magusali milletvekili Mahmud Naim Adil Efendi, Giritli Hasan Huseyin Kaptan, 
karde§i Ali, kaymbiraderi Kaptan Ahmet Qavu§, iskeleli tiiccar Kenan 
karde?lerden Ra§id, Kamil, Said ve Hasan Efendi, Kamil Pa§amn damadi Doktor 
Esat, Kormacitli Ahmet Sadrazam, Bilelleli Kiigiik Haci Hiiseyin Efendi, 
Mahmut Naim ’in akrabasi Magusali Hoca Mustafa Nuri Efendi, B a f tan Kavanin 
Meclisi iiyesi Dr. Eyiip Bey, aslen Giritli olan Ahmet Qavu§, Ahmet £avu§’un 
kardeiji Osman ve oglu A li’dir.28

ingiliz kamplarimn ve hemen ardmdan Ermeni kamplarimn kurulmasi ve 
bunlann Anadolu’ya yonelik faaliyetlerde bulundugunun ogrenilmesi ve 
iskenderun-Ceyhan hattma bir gikartma harekati yapilacagi29 istihbarati iizerine 
once Adana’da daha sonra da Ta?ucu yakmlarmda faaliyet gosteren30 4. Tayyare 
Boliigii kurulur31 ve Kibris tizerinde ugu^lar yapmak ve belli bolgeleri 
bombalamak suretiyle adada askeri faaliyetlerin engellenmesine gali^ilir. Bu 
ugu?larda genellikle Tiirk subaylan gorev yapmakta,32 bazen Alman pilotlan da 
Kibris iizerinde goreve gikmaktadirlar.33 ilk ke jif ugu?lan Mart 1916 tarihinden 
itibaren bajlar.34 Ote yandan Kibnsli Tiirkler, Alman gemilerine yiyecek ve su 
yardimmda da bulunurlar.33 Mirtu koyiinden bir Kibnsli Tiirk, Alman 
denizaltilarma yaptigi yardimlara kar§ilik bir Alman denizaltisi tarafmdan 
miikafat olarak iig ayligma Tiirkiye’ye gotiiriiliir. Bu donemde 4. Ordu 
Komutanhgi’nca temin edilen kayiklarla da Kibns sahillerine casuslar 
gonderilmi^ ve dii^man faaliyetleri konusunda bilgi toplamlmaya gali^ilmi^tir.

Milli Mucadele’ye Katilan Kibnsli Turkler
Bu donemde birgok Kibnsli Tiirk, bizzat Anadolu’da Milli Miicadele’ye katilir, 
gosterdikleri iistiin ba§ari ve yararhklarla riitbe ve madalya alirlar. Gizlice 
K ibns’tan Anadolu’ya gegerek miicadeleye katilanlar arasmda ilk akla gelenler 
Doktor Binba§i Osman Necmi Bey, Miilazim Tahir Bey,36 Atatiirk’iin daha sonra 
“Giivendiren” soyadim verdigi Fatin Bey,37 Kibris’m ilk Tiirk avukatlarmdan
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Naim Efendi’nin Kurtulu^ Savaji’na Miralay olarak katilan oglu Ra$it Bey ve 
Ali Vefa Bey, yedek subay talim hocaligi yapan Remzi Bey, eski Bahriye subayi 
Ali Nazmi Bey38 ve Izmir milletvekili olarak gorev yapan Huseyin Sim Bey’dir. 
Tiirk esirlere yardim ettigi igin tutuklanan ve hapse atilan Doktor Esat Bey’in 
kansi Faika Esat hammefendi de Anadolu’daki Kurtulu? Sava§i’na katilma 
mutluluguna eri§en ilk Kibnsli Turk kadindir.39 Girneli Feriha Tuna hammm 
babasi da Anadolu’ya hayati lojistik destek saglayarak ingilizlerin yasakladigi 
kinin haplarmi fesinin iginde Anadolu’ya ulajtirirken ,40 Giritli Ahmet Qavu§ 
Osmancik da Anadolu’daki miicadele igin stirekli olarak katir ve merkep temin 
ederek destegini soyda§lanndan esirgemez.41 Ahmet £avu§’un karde^i Osman, 
oglu Ali ve iki gun Limasol’da tutuklu kalip serbest birakilan babasi Haci Hasan 
efendi de yardim edenler arasmdadir. Bunun di?mda Anadolu’ya gemilerle 
gizlice silah, gida ve tahil ta$idigi gerekgesiyle tutuklananlar arasmda Kenan 
ailesi mensuplan da vardir.42 Kibnsli Turk sanatkar ve di$ tabibi Ali Riza efendi 
de Kurtulu^ Sava^i’na katilmi?, altindan yaptigi kiigiik bir Atatiirk heykelini de 
(,'orum’da bizzat kendisi Atatiirk’e vermi§tir. Dr. Esat ve Dr. Behig gibi 
tutuklamp Girne Kalesi’ne gonderilen ve ingiliz Yiiksek Komiseri Malcolm 
Stevenson ’un hamallarla kasaplarm lideri olarak soz ettigi43 Hasan 
Karabardak’m ne zaman kurtuldugu bilinmemekle beraber gerek Kibns, gerekse 
Tiirkiye’de Kurtuluj Sava^i’na mali kaynak ve gonullu toplama gabalarmda 
bulundugu bilinmektedir.44

Soz Gazetesi ve Anadolu’ya Yardim Faaliyetleri
M. Remzi Okan’m ozellikle 1918 yihndan itibaren ortaya gikmaya bajlayan 
toplumsal sorunlara ilgisi once ogretmenlikten aynlmasi, ardmdan Meclis-i 
M illi’de aktif gorev almasi ve son olarak da 8 Eyliil 1919 tarihinden itibaren 
Dogru Yol gazetesini gikartmasiyla devam eder. Ozellikle gazetesiz bir toplum 
hayatmm siirdiigii Birinci Dunya Sava§i siirecinin aksine M. Remzi Okan’m 
sahibi ve ba§yazan olarak yazilar kaleme aldigi ‘Soz’ gazetesi ise ilk sayisim 15 
$ubat 1921 tarihinde gikartmij, gazetenin son sayisi ise 14 Agustos 1946 giinii 
okuyuculanyla bulu?mu§tur.45 Gazetenin ilk iki sayisinm diizenli bir §ekilde arka 
arkaya yayimlanmasmm ardmdan ‘Dogru Yol’ gazetesinin de okuyucularla 
bulujmasi kafalari kan§tirmca M. Remzi Okan yaptigi agiklamayla bu durumun 
ingiliz idaresinin gazete gikanlmasiyla ilgili verdigi imtiyazla ilgili biirokratik 
bir durum oldugunu belirtir ve bir sure daha her iki gazetede yazilarma devam 
eder. 1922 yilma gelindiginde M. Remzi Okan Kirillos Pavlidis’ten aldigi 
matbaa makinesiyle kendi basimevini kurmu§ durumdadir 46 Gazete bu donemde 
abone sistemiyle gali§makta ve aboneleri dijmda kimselere ula^tmlmamaktadir. 
‘Soz’ gazetesi yayim hayatma ba$ladigi giinden kapanacagi 1946 yilma kadar 
Kibris Tiirk toplumunun gagda§la$masi, modem hayata ayak uydurmasi ve 
Atatiirk devrimlerinin adada aynen uygulanabilmesi amaciyla devrimci ve 
ulusalci bir strateji takip eder. M. Remzi Okan ve gazetesi Kibns adasiyla
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Anadolu arasmdaki kopmaz baglari ortaya koyan, soylem ve eylemleriyle bunu 
her daim sicak tutan ve Kibris Tiirk halkmin cojkusunu yiikseltme misyonunu 
iistlenmi? bir gazete portresi gizer. Kibris Turklerinin Anadolu Turklerinin bir 
pargasi oldugunu her daim ortaya koyan ve bunu gerek yazilarmda gerekse 
eylemlerinde ortaya koyan Mehmet Remzi Okan ve ‘Soz’ gazetesi esasmda bu 
davrani§lariyla hem Ingiliz idaresinin hem de Rumlarm tepkisini gekmektedir. 
Bununla beraber gazete gizgisinden taviz vermeyecek ve M. Remzi Okan da 
Milli Miicadele siirecine verdigi katki ve destcgin ardmdan yeni kurulan Turkiye 
Cumhuriyeti devletine ve Kemalist devrimlere de ayni destegi goniilden 
verecektir. Kibrisli Tiirklerin Cumhuriyetin ilanmdan sonra btitiin Atatiirk ilke ve 
inkilaplarmi goniilden benimseyip bunlari higbir zorlama ve kanuni mecburiyet 
olmaksizin kabul edip, uygulamaya koymalari, aynca Tiirk okullarmda Milli 
Miicadele ve Mustafa Kemal’i ozellikle genglere anlatip sevdirmeleri4 milli $uur 
ve Anavatan’a olan sonsuz baglihk ve inanglarimn bir tezahiiriidur. Kemalizm 
ruhunun hakim oldugu, milli §eref, milli haysiyet ve milli varhklarim idame 
ettirebilmek igin ttirlii mahrumiyet ve giigliik iginde girpman Kibnsli Turkler, 
Anadolu ile irtibatim higbir zaman kesmez. Tiirk milletinin yedi diivele kar?i 
ba§lattigi 1919 yilmda ba$layip 3 yil devam eden kurtulus? mticadelesine, 
K ibns’ta ya^anan kurakhk sonucunda iyice fakirle§ip aglik ve yokluk 
gekmelerine ragmen halk, Anadolu’ya her ttirlii destegi goniilden verir.4s Toprak 
ve tanmla ugrajan Kibnsli Tiirklerin, bu sikmtili zamanlarda kar$ila§tiklan bir 
ba§ka problem ise adaya di^andan gelenlerin yaydigi salgin hastaliklardir.49 
Kurtulu§ Savaiji’nm bajlamasiyla beraber adadaki btitiin Tiirk kurum ve 
kurulu$lari derhal bir araya gelerek “Muhacirin-i islamiyeye Yardim Cemiyeti”ni 
kurarak Anadolu’ya yardim kampanyalan dtizenlemeye ba^larlar. Aynca Turk 
istiklal Kumpanyasi isimli tiyatro grubu ile Htirnyet ve Terakki isimli Tiirk 
kuliibti de yardim faaliyetlerine derhal ba^layacaklanm agiklarlar.50

Milli Miicadele fitilinin heniiz ate§lendigi giinlerde 30 Agustos 1919 tarihli 
Spectator dergisinde Sir Pears White imzasiyla gikan bir yazi "Kibnsli Tiirklerin 
ingiliz idaresinde ya^amaktan ba^ka bir istekleri olmadigim, onlann ingiliz 
idaresine kar$i uysal davrandiklanm, Tiirklerin nam ve hesabma adada ingiliz 
idaresinin devammi temenni ettigini“ beiirtir.51 6 Ekim 1919 tarihinde bu yazinm 
terciimesini yayimlayan Dogruyol gazetesi yazarm kendi adma soz sovledigini, 
Kibris Turklerinin fikirlerini temsil etmedigini, Kibris Turklerinin ise 
"damarlarindaki asil ve necip Tiirk kamm asla lekclemediklerini ve bundan sonra 
da lekelemeyeceklerini” beiirtir;32

“Makale birqok hakikatleri §amil olmak itibariyla dikkate $ayandir. Apkdrdu  
ki Turkler Yunan idaresini hiq bir zaman sevmediler. §imdiye kadar Yunan 
idaresine gegen Tiirk illerinin ne akibetlere ugradiklanm pekiyi biliriz. 
Makalede Tiirk isteklerine dair kisim tashih edildikten sonra miitebaki kisunlar 
heyeti umumiyesi itibariyla dogru ve hakhdir. Tiirklerin itaatkdr olmalan milli 
ananeleri icabidir. K ibris'm  idaresi Ingiltere ye devrolundtigu zaman ses
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gikarmadilar giinkti devlet dyle istemifti. Fakat cezirenin istikbali mevzini bahis 
olunca i;j degipr. Makale muharriri kendi $ahsi namma idare-i kelam ediyor. Bu 
hususta K ibns Tiirklerinin ara ve efkarmi temsil etmiyor. Bu noktamn tashihi 
lazimdir. Kibrisli Tiirkler damarlanndaki asil ve necip kani as/a lekelemediler, 
bundan sonra da lekelemeyeceklerdir. Bu bilinmeli. ”

Ozellikle 1920-1922 yillari arasmda hiirriyet a$kim canli tutmak ve 
Anadolu'ya yardim yapabilmek igin tamamen gontillii gengler ve kadinlardan 
olu$an gruplarca pek 90k piyes, miisamere ve oyunlar tertip edilir ve perde 
aralarmda da ayrica ge§itli miizayedeler yapilmak suretiyle nakdi yardim 
toplamr. Kibnsli Tiirk kadinlari da o giinlerde kendilerine yapilan yardim 
gagnlarmi dikkate alip vatanseverlik ornegi gosterirler ve el emegi goz num el 
i^lerini, naki§larini, geyiz sandiklarmdaki geyizlerini gikarip Anadolu’ya destek 
olmak igin satmaktan gekinmezler. Ayrica modem Tiirk kadini oldugunu dosta 
dii§mana gosterircesine ozellikle aydm koy ogretmenlerinin davetlerine uyarak 
miisamere, oyun ve gosterilerde bizzat rol alirlar;53

"...Topsuz, tiifeksiz, kihgsiz bir ordu, ogretmen ordusu. K ib n s ’ta bu milli 
kalkmma nasil dogdu? Ogrendim ki. K ibnshlar bunu ogretmenierine borglu... 
Biitiin bunlari dinleyince, inandim ki bir vurdu yapan da, yikan da ogretmendir. 
Yine ogrendim ki Kibnslilar Kurtulu$ Savatsunizt hep adim adim, gok yakmdan 
takip etmifler, Afyon. Dumlupinar, Sakarya, tnonii ve Bagkomutanhk zaferlerinin 
tarihgesini ne giizel anlatiyorlar. Bu zafer gecelerinde sabahlara kadar oturarak 
evleri igin bayrak dikmifler, yenlik yapmiglar. Inkildplarimizi nasi! 
benimsediklerine ise hepimiz fahit olmu§tuk. ”

12 Ocak 1920’de ‘Soz’ oncesi yaym hayatma devam etmekte olan ‘Dogru Yol’ 
gazetesinde bir makalesi yayimlanan Mehmet Remzi Okan “Felaketzede 
Karde$lerimize Muavenet” isimli yazisiyla Anadolu’ya yardim edilmesi 
gerektigini belirtir;54

"...Anadolu, Tiirkiin son vurdu, son melceidir. Oradaki kardeperimizin boyle 
sefaletler, mahrumivetler iginde helak olmasina seyirci kahrsak dunyada en 
algak insanlar bizler oluruz. Bu felaketler hepimize biiyiik bir ders-i intibah 
olsun... Izmir civannda yedi ay zarfinda 60. 000 Tiirk §ehit e d i l m i 40. 000 ki$i 
terk-i diyar etmeye mecbur kalmif ve 200 milyon lirahk servetleri gasp olmugtur. 
I.pe bugiin yersiz ve yurtsuz kalmi$ bu binlerce karde.pmiz bizden muavenet 
bekliyor... ”

“Kibris’i devralmaya gelecek Yunan Ordusu’na layik oldugu kar§ilama 
torenini yapabilmek igin ben Belediye Baijkam olmahyim,” diyen Lainidis adli 
Rum ve digerlerine de sert tepki gosterilir;5-’

"... D egilyalm z Kibns Rumlarina, biitiin Yunanilige, biitiin cihana ilan edelim 
ki. Tiirkiye mahvolmadi ve olmayacaktir. Kiire-i zemin iizerinde giines ne$r-i 
envar ettikge Tiirkliik berdevam olacaktir... Yunanilik efkar ve cerevanlarmin 
bugiinkii ufak tefek muvaffakiyeti Rumlan yamltmamahdir. Istikbalde hemhudut
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olarak va$ayacak olan Turkiye ve Yunanistan igin kom$uluk mi'masebetlerinin 
daha iyi bir surette temini bir lazime-i siyasettir... ”

Izmir’in i$galinden Anadolu’da Kuvayi Milliye hareketinin son dii$man 
askerini de iilkeden kovdugu giine kadar yardim kampanyalari araliksiz devam 
eder ve bu, Kibris Tiirk toplum hayatimn aynlmaz bir pargasi olur. 1915 yilmdan 
itibaren Kibris'ta Ttirkge gazetenin yayimlanmamasi, Ttlrkiye’deki gazetelerin 
de K ibns’a getirilmesine miisaade edilmemesi sonucu istifade edilen kaynaklarin 
en onemlisi Reuter Haber Ajansi kanaliyla gelen haberlerdir ve bunlar 
gogaltilarak halka dagitilir; 36 

“Ingilizler Tiirk bayragmin qekilmesini yasuk etmiper. §imdi bayragtmizi 
opecekmifiz. Bir de resim qektirecekmigiz ve bayragimiz sanhp kaldinlacakmtf . .  
Ilkokuldan bir hattram daha vardir. Bayraksiz olarak gezmeyc giderken 
“Yuruvelim derive. Atlayalim dag tepe." $arkisini soylerdik. Ingilizler bit 
ijarkimn sdvlenmesini yasak ettiler. Bunun iizerine ilkokuldaki bagogretmenimiz 
Remzi Bey, biiyiik qocuklara garkiyi ishkla qalmalarmt ogretti... Tiirk bayragmi 
qekme yasagi yillarca siirdii. Uzunyillar bayragimiza hasret kaldik... ” 

Anadolu’dan sevingli haberlerin gelmeye ba$lamasi, Kibnsli Tiirkleri sevince 
bogar ve bu giinlerin bir bayram co§kusu igerisinde kutlanmasma sebep olur. 
Dtikkanlar ve evler Tiirk bayraklanyla siislenir;1'

“Anadolu harekdti hakkinda gelen telgraf haberleri Lejko^a'nm havasma bir 
ozellik katmigti. Telgraf geldigini duvar duymaz ‘Soz ’ malbaastna ku$uyorlar. 
anavatandan ne haber var ogrenmek istiyorlardi. Basilan telgraf metinlen 
kapida beklefen kalabaltk tarafmdan hemen kapt^ihyor, diikkaniarindan ve 
evlerinden aynlamavanlar da kulaklan tetikte gazete saticisinin (Telgraf) dive 
bagiran sesini bekliyorlardt. Satieinm (Telgraf) dive e tra f inleten genq sesi, 
Anadolu ’dan haber demekti. Bunu duvan Turkler hemen kapilara koquyor, 
hammlar pencerelerden seslenivor ve telgraflar Tiirk mahallelerinin biitiin 
sokaklarmda kapi.pl ivordu. ”

Biitiin bunlara ilaveten, 22 Mart 1920’de ‘Dogru Yol’ gazetesinde Mehmet 
Remzi Okan da halkm Anadolu'ya yardim amaciyla diizenlenen gosterileri 
izlemesini ister;'"’1'

“...Muhterem Tiirk, sevgili Izmir 'imizin felaketzedelerine vardim olmak iizere 
verileeek tiyatro iqin sen de karde^lik borcunu ode. Tiyatro hiletlerinden almayt 
unutma. Ailenin o giinkii yiyecegini yerlerinden, yurilarmdan itzaklarda, vagnmr 
ve qamur iqinde Izmir iqin aglayan bedbaht karde^lerine haslet. Sen vc 
qocuklann o gun aq kalin. Yiyecek parani mazlum karde.peri.ne gander. "

Ayni §ekilde yakla^ik iki yil sonra 22 Temmuz 1922 tarihli ‘Soz’ gazetesinde 
de Mehmet Remzi Okan, Londra'daki Ililal-i Ahmer Cemiyeti Ba^kani Emir 
A li’nin istegiyle bayramlarin ilk giiniinun Hilal-i Ahmer giinii ilan edildigini 
belirtip Tiirk toplumunun eamii giri$lerine konan bagi? kutulan araciligiyla 
Anadolu’ya yardim ctmesini ister:*9
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“Anadolu ’da askerlerimizin yaralarmi sarmak, onlarm ia$e ve tedavilerini 
temin etmek biitiin Miisliimanlara farzdir. Ahval-i siyasiye dolaymyla harbe 
bilfiil ipirak edemeyen bizim gibilerin mutlaka iane vermeleri lazimdir. 
Anadolu ’daki hareket-i askeriyeyi yalm z sozle takip etmek ve maddi muavenetten 
yiiz gevirmek bir nevi zaaf-i din ve aqik riyakarliktir. Cephelerde tekrar kuvvetli 
du^manlarla garpiqmak am tekrar hulul ettiginde arkasinda gozleri ya§h 
nifanhsini veya haremini din ve vatamn selameti namina terk eden ve du$mamn 
ate§ agan giillelerine goguslerini siper yapan Mehmetciklerin fedakdrhklarmi 
takdir ettigimizi ianelerimizle ispat etmeliyiz... Zekdt vermek ve kurban kesmek 
emiri §erefme ittiba eylemek isteyenlerin §er’an vermekle miikellef olduklan 
mebaligi Hilal-i A hm er’e verirlerse indullah dahi zivade nail-i eeir ve sevabat 
olacaklari fiiphesizdir. ”

Ote yandan ‘Soz’ gazetesinin Anadolu’ya yardim faaliyetierine katilmasi 
iizerine Atatiirk 21 Agustos 1922 tarihinde bu gazeteye bir te§ekkiir yazisi 
gonderir;60

“K ibns ’ta Lefko^a kasabasinda miinteqir ‘Soz ’ gazetesi miidiiriyet-i alivesine,
Anadolu, her tiirlii mevani ve mii^kulata gogiis gererek hayat ve istiklalini 

teminden ibaret olan gaye-i mukaddesesine dogru azimkar ilerlerken dava-yi 
millisine kar§i Turk ve Islam aleminin gostermekte oldugu teveccuh ve 
miizaheret-i samimaneden fevkalhad miitehassis bulunmaktadir. Bu yiiksek 
alakamn husul ve idamesinde kiymetli bir ami! olan ne§riyat-i 
vatanperveranenizden dolayi bilhassa arz-i tefekkiir eder ve mucahedat-i 
me$kurenizde devamimz ricasiyla teyid-i ihtiram eylerim, efendim. Matbuat ve 
lstihbarat Miidur-u Umumisi ”

Gazete yaym hayatina 1921’de ve tam da Anadolu’da Milli Miicadele’nin 
devam ettigi donemde ba$lami§ ve yayinim once haftalik, daha sonra haftada 
birkag defa yaym ve son olarak da giinliik olarak 22 Ocak 1942 tarihine kadar 
devam ettirmijtir. Gazetenin yaymina son vermek zorunda kaldigi siireg ikinci 
Diinya Sava§>i’nm biitiin $iddetiyle yasandigi bir donemdir ve halki aydinlatmak 
ve iistlenilen misyonu devam ettirmek anlaminda gazete M. Remzi Okan’m 
kizlan Bedia, Vedia ve Beria tarafindan omuzlanir ve hemen ardmdan da Kibris 
Tiirk toplumu lideri Dr. Fazil Ktigiik’tin halkm sesi gazetesi yaym hayatina 
ba§lar. Ote yandan Dr. Fazil Kiigiik’un Mehmet Remzi Okan’a ait Soz 
gazetesinde yayimlanan bir makalesi de K ibns’taki Ingiliz idaresinin tepkisini 
geker. Lefkoja Kaza Komiseri Montegii tarafindan gok sert bir jekilde uyanlan 
Fazil Kiigiik yine de galijmalarma ve miicadelesine devam edecektir;61

“...Meslegime devam etmeye ba$ladigim siralarda bu zilmiyet sahibi Ingilizlere 
kar§i nasrl miicadele edecegimi de programa almi$ ve her ne pahasina olursa 
olsun bir miicadelenin bapamasinin zaruri olduguna kanaat getirmipim. Heniiz 
Ikinci Diinya Sava$i dumanlarmi etrafa sagmiyorsa da her an bir savafin gikma 
ihtimalini goze alan ingilizler K ibns 'ta da birgok tedbirler almaya bapami^ ve 
kurduklan sivil savunmu ordusu iginde bent de fofor olarak kaydetmiflerdi.
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Qikan listeyi gordiigum zaman yine sivil savunmamn sorumlu rnevkiinde olan 
Montegii ’yii gorerek boyle bir gorevi kabul etmeyecegimi ancak meslegim 
doktorluk oldugu iqin bir doktor olarak qah$abilecegimi izah etmi$sem de 'Emir 
ne ise onu yapacaksm. ’ diyerek beni kartjisindan kovmugtu. Heniiz sava.f 
batjlamadigindan daha ileri gidemezdim. Bekledim. Giinun birinde yine Montegii 
He karp kar$iya geldim. Gormezlikten geldim, bafimi diger tarafa qevirdim. 
Kendisi yamma yakla^arak, ‘Unutma ki bir ingiliz miistemlekesinin hizmetqisi 
bulunuyorsun. Her ne kadar kanun seni bana selam vermeye mecbur etmiyorsa 
da bugunkii fevkalade kanunlar seni mecbur ediyor. ’ dedi. Oradan aynldim . 
Yeni yeti$en genq arkada^Ian toplamaktan ba$ka qare bulamiyordum... Bu 
siralarda Kibris ’ta yalm z ‘Soz ’ gazetesi qikivordu. Gazetenin sahibi Remzi Okan 
tutuldugu hastahktan yayim evlatlarma birakmif idiyse de Kibris 'ta tedavi 
imkdm bulamadigindan Turkiye 'ye gitmig, orada bir miiddet hastanelerde tedavi 
gordiikten sonra hayata gdzlerini kapatnupi. Gazetenin sahibi oldiikten sonra 
memleket kanunlarma gore yeni bir izin almadan gazete yaym hayatina devam 
edemezdi. Her ne kadar dort evladi arkada kalmigsa da bunlar bir taraftan Turk 
tabiiyetinde olmalan, diger taraftan ya$lanmn o zamanin kanunlarma uygun 
gelmediginden miiracaatlan reddedilmi§ ve Tiirk toplumunun Ikinci Cihan 
Sava§i 'nin devam ettigi en qetin gunlerde diinya ile alakasi kalmami$ti. "

‘Soz’ gazetesi sahibi ve ba^yazan Mehmet Remzi Okan’m 1942 yilmdaki 
vefati sonrasmda Kibris Tiirk toplumunun sesini duyuracak bir yayimn olmamasi 
iizerine Dr. Fazil Kiigiik tarafmdan yeni bir gazete gikarma konusunda 
giri^imlerde bulunulur. Ingiliz idaresinin ozellikle 1931 Rum isyanmdan itibaren 
gegen donemi 90k ayrmtih bir §ekilde mercek altina almasi sonrasmda gazeteye 
miisaade gikmaz. Yapilan ikinci miiracaattan sonra uzun suren bir bekleyi? 
doneminin ardmdan 14 Mart 1942 tarihinde ‘Halkin Sesi’ gazetesinin yaym 
hayatina ba§lamasma izin verilir. Gazetenin yayimlanmaya ba§lamasmdan sonra 
Kibnsli Tiirklerin bir araya gelmeleri ve Kibris Tiirk toplumunun haklarmi 
korumaya yonelik miicadelede yer almalan da hiz kazamr;62

‘Soz ’ gazetesinin ailesiyle anla§tiktan sonra miiracaat etrnem gerekiyordu. 
Yazih bir miiracaat yapilacakii. Ingilizlerle ne kadar sevi§tigimi bildigimden 
$ahsima ruhsat verilmeyecegini de pekiyi biliyordum... Her istedigim randevu 
reddediliyordu. Hiikiimetin vakti yok, i.per qok. Sava$ tehlikesi kendilermi o 
kadar me.fgul ediyordu ki bana ayiracak vakit bulunamiyordu. Bir gun dogruckm 
musle§arltk dairesine giderek bekleme salonuna girmi$ ve orada mustesjarin 
diyanva qikmasim beklivordum. Sabahin dokuzunda girdigim odada ogle vakti 
gelmi$, memurlar evlerine aynlmak iizere iken bir memur ne istedigimi 
sormnpu. Ziyaret sebebimi anlattim. “Sozlii olmaz. Yazih miiracaatta 
bulunacaksin " dedi. Kendisine yazih birqok miiracaatlanm oldugunu ve cevap 
alamadigmu anlattigim zaman istemeye istemeye miiste^arin odastna girerek 
durumu anlatmi.f ve tekrar yamma yakla?arak. “Yarin saat dokuzda muste$ar 
hazretleri sizi gorecek. ' ’ demi.pi. Ertesi gi'm tavin edilen saatte hazir buhmdum
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ve zaten gayemi pekiyi bilen miiste§ara bir kere daha yazih olanlan tekrarladim. 
Epey zaman beni dinlemi$ ve ba§im kaldirarak, “B a k"  demipi, “sana bu 
ruhsati verecegim ama acaba eski kotii huylarindan vazgeqtin mi? Biz gazeteyi 
senin igin degil, top'lum igin verecegiz. Goriiyorum ki Turk halkinm eline alacak 
bir gazetesi yok. Hiikiimetin her giin qikardigi yeni kanunlar, emirler vardir. 
Onlan halkin ogrenmesi icap ediyor. Bizim de mesuliyetimiz oldugundan Vali ile 
goriiftiikten sonra birkag giin iginde cevabmi alacaksin. ' ’ N ’ltekim gok gegmeden 
giiniin birinde gazete igin lazim gelen izin veriliyordu. ‘Soz ’ ismi verilemeyince 
bunun yerine zaten evvelce buldugum ismi, yani ‘Halkin S es i’n i ’ hiikiimete 
bildirmipim. Ruhsat verildigi igin Halkin Sesi gazetesini yayimlayacaktim. ”

1923 Sonrasmda Kibris ve Mehmet Remzi Okan
Bu donem adada kendilerine Evkafgilar adi verilen ve geleneksel Islam 
anlayi^im benimseyerek Cumhuriyet Tiirkiye’sinde ya§anan devrimleri 
uygulamakta zorlanan ve kabullenmekte ayak siiriiyen grupla kendilerine 
Halkgilar adi verilen, “kuvvetini halktan alan ve halka istinat eden bir siyaset 
olan halkgi siyasetin ilk muvaffakiyeti §ahislar hukiimdarligmi yikmak ve o 
tahtta diinyamn her yerinde efendiligi kabul edilen halki gikarmak”63 olan ve 
liderligini M. Remzi Okan’in gektigi, Ahmet Ra§it tarafindan da desteklenen 
grup arasmda dii^iinsel anlamda kiyasiya bir mticadelenin ya§andigi bir donem 
olur. M. Remzi Okan’m ‘Dogru Yol’ gazetesinde ba§lattigi ve ‘Soz’ gazetesiyle 
de aynen devam ettirdigi ulusalci zihniyet sadece devrimleri benimsemeyenler 
tarafmdan degil ingiliz idaresi tarafmdan da tepkiyle kar§ilamr. Vatan olgusunu 
her daim on plana gikartan ve gen? Ttirkiye Cumhuriyeti devletinde 
uygulanmaya ba$layan devrimleri tavizsiz uygulamak arzusunda olan gazete 
kilik-kiyafet devriminden dil devrimine kadar Tiirkiye’deki biitiin yenilikleri ve 
9agda$la§ma giri§imlerini sonuna kadar destekler ve halki bu yonde 
bilinflendirmeye gayret gosterir. Aym donemde ingilizlerin Kibris Turklerine 
yonelik Turkliik bilinci yerine islam bilinci yerle^tirme gayretleri64, Tiirk 
Lisesi’nin ismini islam Lisesi olarak degi§tirmesi, §apka yerine fes giyilmesini 
istemesi ve bu yolda zorlamalara ba^lamasi65, medreseli sarikh hocalarm da 
insanlari aym yonde baski altina almalan da gazetenin yogun olarak iizerinde 
durdugu konular arasmdadir.66 “Frenklere benzemek korkusu ile §apka 
giymekten sakmmaya liizum kalmamijtir.”67 diyen M. Remzi Okan buna kar§i 
gikan yobazlara da serf tepki gosterir. M. Remzi Okan’m bu anlamda en sert 
tepki gosterdigi ki§i ise Milli Miicadele’nin devam ettigi donemde Halide Edip 
Adivar’dan Adnan Adivar’a kadar pek gok aydinm da iiyesi oldugu, ba§ta 
Sadrazam Damat Ferit Pa§a, son padi^ah Vahdettin ve saray ileri gelenlerinin de 
destekledikleri ingiliz Muhipleri Cemiyeti isimli son derece zararli ve tehlikeli 
cemiyetin iiyesi olan Sait M olla’dir.68 21 Arahk 1963 tarihine kadar Kibns 
Tiirkleriyle ig ige yajamakta olan Ermenilerden birisi ise M. Remzi Okan 
agismdan sikmti yaratacaktir. Bu donemde Lefko^a’da kar^imiza gikan bu
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Ermeni, Mehmet Remzi Okan ve gazetesi ‘Soz’ aleyhine dava agan ki§i ise 
ingiliz Muhipleri Cemiyeti iiyesi ve Yiizellilikler olarak bilinen graptan oldugu 
igin sinir dx§i edilen ve Kibris adasma gelen Sait M olla’nm avukati Baron 
Amerya’dir.69 Baron Amerya aym zamanda gazeteci M. Remzi Okan’m kapi 
kom§usudur. Mehmet Remzi Okan’m Sait Molla aleyhinde kaleme aldigi 
“igimizde Mufsitlcr Var, Dikkat” bajlikli yazisiyla ve bu yazida Sait Molla igin 
kullandigi “Yilan gibi bagrini siiriiyerek gelen bir firari” ifadesiyle ilgili olarak 
"Miifsit Yaymlar Yasasi” kapsammda agilan davada ingiliz mahkemesi M. 
Remzi Okan’i bu ki§inin firari degil bir siyasi siginmaci oldugunu belirterek 
hakaret suglamasiyla iki ay hapsc mahkum eder. Sait Molla’mn gevirdigi 
firildaklara goz yummamn miimkiin olmadigmi belirten M. Remzi Okan bu 
§ahsm Kibns Tiirk toplumunu aldatmaya ve aklmi gelmeye yonelik girijimlerde 
bulundugunu ve Yunanlar lehine casusluk yaptigim da belirtir. Esasmda son 
derece sinsi bir siyaset takip etmekte olan ingiliz idaresi bu olayda da aym 
tavrmi siirdtirmii^ ve yaym hayatina bajladigi andan itibaren Kemalist bir iislup 
takinan ve biitiin zorlamalara, baskilara ve kisitlamalara ragmen gizgisinden 
sapmayan M. Remzi Okan’i susturmamn yolunu kisa siireli de olsa bu $ekilde 
bulmu^tur. Kibns Tiirk basm tarihinde ilk defa olarak bir Tiirk gazetecinin 
dii$iince suglarma bagli olarak mahkumiyet aldigi ve yazmaktan alikonuldugu bu 
olay gazetecilik adma da tam anlamiyla bir yiiz karasidir. 4 Temmuz 1926 giinii 
Gime kalesine gondcrilen Mehmet Remzi Okan’m ardmdan gazetesi de 21 
Temmuz 1926 gtiniine kadar iig hafta kapanmak zorunda kalir. Ayrica Baron 
Amerya, gazeteye haciz koydurmak ve magduru ko$eye siki^tirmak amaciyla 
gok yiiksek bir tazminat da talep eder. M. Remzi Okan’m 4 Eyliil 1926 tarihine 
kadar hapishanede bulundugu bu siiregte avukat M. Fehmi Bey ve Hamit 
Orundahzade gazeteyi idare etmektedir ve istcnilen tazminatin odenmesi 
sonrasmda gazete tekrar yaym hayatina ba§lar.

Bu donem cumhuriyct Tiirkiye’sinin kendi ayaklan iistiinde durmaya 
gabaladigi ve Atatiirk devrimlerinin de uygulanmaya ba^landigi bir donemdir ve 
bu devrimler arasmda belki de bugiin bile en gok tarti$ma yaratam olan Dil 
Devrimi avm §ekilde ve tavizsiz olarak K ibns’ta da uygulanmaktadir. 
Gazetesinde derhal Latin harflerini uygulamaya ba^layan M. Remzi Okan da 
Almanya’ya sipari$ vermi§70 ve bu sipari$ bedeli yanh^likla Tiirkiye Cumhuriyeti 
devleti tarafmdan verilen siparije eklenmi§tir. Na§it Hakki U lug’un durumu M. 
Kemal Atatiirk’e iletmesinin ardmdan bu matbaa sipari^lcrinin bedeli bizzat Tiirk 
hiikiimeti tarafmdan kar^ilamr ve M. Remzi Okan’a da bir jest yapihr. 1 Konuyla 
ilgili olarak Soz gazetesi igin getirilen matbaa malzemeleri ve hartlerin farkli 
olgiilerde olmasi nedcniyle daha sonraki siiregte ikinci bir sipari^ daha verilir ve 
bunlann kar^ihgi da Tiirkiye Cumhuriyeti devleti tarafmdan kai^ilamr.'" Bu 
giinlerde M. Remzi Okan’in da bizzat ismet inonu’ye yonelik yaptigi yazih 
muracaat ve yardim istegi de soz konusudur.73 M. Remzi Okan’m bu 
miiracaatimn hemen ardmdan Ba?vekalct derhal harekete gegerek “istanbul’da
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bu harfleri satanlarla derhal g6rii?iilecek ve iki kasamn temm ve ihyasiyla parasi 
gonderilmek iizere bedelinin i$ari”74 denilerek yeni harfler temin edilir. Esasmda 
daha sonradan Tiirkiye Cumhuriyeti devleti tarafindan M. Remzi Okan’a Soz 
gazetesini gikarabilsin diye yapilan maddi yardimlarm bununla simrli kalmadigi 
da anla^ilacaktir. Bedia Okan Goreli’nin ifadesine gore daha gocuk ya?larmda bir 
giin babasi annesine “Bugiin misafirlerimiz gelecek, haberiniz olsun. Hazirhkh 
olun.” demi'jtir ve hemen ardmdan Fuat Umay matbaayi ziyaret eder. Bu 
ziyaretler Tiirkiye’den (,’ocuk Esirgeme Kurumu, Tiirk Hava Kurumu, 
Dariilbedayi’den onemli sanatgilar jeklinde birkag ayda bir tekrarlanmaya devam 
eder.75

Ote yandan Tiirkiye’de H arf Devrimi’nin Mustafa Kemal Atatiirk tarafindan 9 -
10 Agustos 1926 tarihinde Saraybumu’nda “asirlardan beri kafalanmizi demir 
gergeve iginde birakarak” denilerek eskiden kurtulmanm ve Latin harflerine 
gegi^in miijdesinin verilmesinin hemen ardmdan 15 Agustos 1928 giinii 
Lefko^a’da Tiirk Muallimin Cemiyeti tarafmdan da “ ...Burada bir avug Tiirk’iin 
de oz milletimizden aynlmasma ne maddi ne de manevi imkan vardir” denilerek 
yeni harflerin kullamlmasi kabul edilir76 ve M. Remzi Okan da bu durumu 
gazetesinde “ ...Bizim  gibi Turk irfan ve seciyesini harfi harfine takip etmesi 
hayat ve mevcudiyetinin temelini te§kil eden cemaatler bu tiirlii faaliyetlere 
katiyen lakayt kalamazlar... Biz Tiirk irfan hayatindan bir adim bile geri 
kalmamaya mecburuz. Bunu asla ihmal edemeyiz. Ettigimiz giin insanligimizdan 
dahi istifadan ba§ka gare yoktur.”77 diyerek yansitir ve destek verir. Latin 
harflerinin kullamlaeak olmasi oncelikle adadaki ingiliz idaresinin keyfini 
kagirmaktadir ve Kibns Tiirklerini iimmet zihniyeti iginde kontrol etmek ve 
Osmanlidan geriye kalan “bakiye-i tissuyuf ’ olarak degerlendiren ingilizler uzun 
siire buna kar§i direnirler ve yeni harfleri kullanan Tiirk ogretmenleri siirgiine 
gonderirler, toplum iizerinde baski olu^tururlar ve topluma sansiir uygulamaya 
ba^larlar. Daha sonraki siiregte ingiliz idaresi bu konuda nispeten daha esnek bir 
siyaset izlemesine ve Latin harflerinin kullamlmasina miisaade etmesine ragmen 
Ronesans’i, Reformasyon’u, Aydinlanma Qagi’m yasamiij Avrupa’yi ve gagi 
yakalayabilmek ve modem Avrupa’ya ayak uydurabilmek amaciyla yapilanlarm 
veterli olmadigim dii^iinen M. Remzi Okan Tiirk aydmlarmm yeni harfleri derhal 
benimseyerek kullanmaya ba^lamalarmi, akjam lan egitim verecek okullar 
agilmasmi, bu egitim seferberligini sosyal organizasyonlar ve spor kultiplerinin 
de destek vermelerini, bu devrimin sonucunda ortaya gikacak ba§arinm sadece 
Kibns ve Tiirkiye agismdan degil biitiin Tiirkliik diinyasi igin son derece onemli 
ve geni§ kapsamli oldugunu belirtir.™ ingiliz idaresinin baskilarma ragmen 
degi^imin zorlanmaya ba§lamasi, devrimlerin toplumda kabul gormesi, 
Tiirkiye’de ya^amlan geli§melerin ada Turkleri igin de bir umut ve kurtulu? yolu 
olacagi du§iineesinin giderek giiglenmesi, Kibris Tiirk toplumunda Atatiirk 
devrimlerinin giig ve enerji kaynagi olarak kabul gormesi ve ingiliz idaresine 
karji verilen miicadelenin nispeten daha korkusuzca yapilmaya ba^lamasi
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edemeyerek bu medrese tefkilatma mukabil vaziyet almak ve ne$riyatirmzi teksir 
etmek mecburiyetindeyiz. Bunun iqin de 'Soz 'u giindelik ne^retmek ve milli 
cereyanlan idare ve sevk etmek lazimdir. Bu i$i ba$armak iqin yeniden bana kafi 
miktarda harf gondermenizi rica edecegim. ‘Soz ’ hacminde 4 sayfalik bir gazete 
iqin liizumu kadar harf gonderilmesini emir buyurmamzi rica ederim. 
Gazetemizin sene nihayeti agustos sonudur. Biz o gime kadar gazeteyi haftalik 
olarak devam ettirecegiz. Qiinkii abonelerimizden iqinde bulundugumuz sene iqin 
para aldik.

Tiirk tarihi ve Tiirk Dili Cemiyeti’nin vakit vakit verecekleri kararlan ve buna 
dair yapacaklan neqriyati biz de gormek ve takip etmek ihtivacinda bulunuyoruz. 
Bunun iqin de tavassutunuzu rica edecegiz. Siz qok ko§uyorsunuz. Bu vaziyet 
altinda size yetifem eyizfakat izinizi takip ederek sesinizi duyar ve bundan kuvvet 
alarak kendimizi kayip etmeyiz... ”

M. Remzi Okan'in bu yazismda belirttigi konuyla ilgili olarak Tiirkiye’de de 
bir takim giri?imler soz konusudur;84

“Kibris ’taki E vkaf te$kilati her tarafta medreseler aqarak, vaizler gondererek 
Ingilizler lehine faalivete ve propagandaya giri$mi$ler, aleyhimizdeki Hakikat 
gazetesi her gun ne$re bai)lami§. Bunlara mukabele iqin ‘S o z ' gazetesini de her 
gun ne.p~e baqlayacaklarindan kafi miktarda hurufat gonderilmesi ve Tiirk tarihi 
ve Tiirk dili cemivetlerinin ne^riyat ve kararlarindan gonderilmesinin temini 
istirham olunmaktadir. ”

Enosis fikrinin ilk defa ortaya atildigi 18 Ekim 1828’den tam 103 yil sonra ilk 
eiddi Rum ayaklanmasi gergekle^ir ve Rumlar 21 Ekim 1931 ’de Kition 
Piskoposu Nikodimos Milanos ve Kyrenin Piskoposu'nun onculiigtinde Ingiliz 
idaresine kar§i isyan ba^latirlar.85 Bunun sonucunda Kibris Valisi Sir R.Storss’a 
12 Kasim 1931 ’de verilen olaganiistti yetkiler sonucu Ingiliz idaresi’nce 
uygulanan yaptinmlar sadece Rumlari degil Tiirkleri de kapsar. Anayasa, 
Yasama Meclisi, Belediye segimleri, siyasi partiler askiya alinir, basina sansur 
uygulamr, egitim iizerinde siki bir denetleme ba§lar. Yunan ve Tiirk tarihinin 
okutulmasi kisitlamr ve devlet biiyuklerinin resimleri okul duvarlarmdan 
kaldinlir. ingiliz yonetimi okullara ve camilere Turk bayragi asilmasim, 19 
Mavis ve 29 Ekimlerde bayram kutlamalarimn yapilmasim, Tiirkiye’den kitap 
getirtilmesini, hatta kitaplarda bulunan bayrak ve Atattirk resimlerinin bile 
yasaklar.86 Ancak bu davram^in arkasinda ingiliz idaresinin ozellikle Kibnsli 
Tiirkleri sindirmeye yonelik planli bir giri$imi soz konusudur;87

“Bu donemde ingilizlerin Islam Lisesi, bayrak qekme yasagi getirmesi, istiklal 
Mar§t ’na vasak getirmesi Tiirkliik duygulanni koreltmek iqin uyguladiklan bir 
yoldur. Biz Islam ’izfakat Tiirk'uz. ”

M. Remzi Okan gibi Kibris Tiirk toplumunu etkileyen gazeteciler ve siyasi 
liderlerin faaliyetlerinden iyice rahatsiz olan ingiliz idaresi ise Kibnsli Rumlarin 
ta§kmliklarim goz ardi etmekte vc onlara kar§i daha yakm ve ho^gortilii 
davranmaktadir.88 Bu baglamda Turkiye ile sicak ilijkilcr igerisinde olan ki$i ve
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kuruiu^iai K ib n s ’ta olup bitenler konusunua Tfirkive v i devam'! surette 
uIdIendirjr>.or;‘

l-R im larin her sene mek’epteri qagaltikhgi halde Tiirk rnektepieti 
azainhyor. I 935 re 42 ve 1936 ‘da 39 Tiirk mektebi kapatilmtf.

2-Rumlann itickfeplerine miidahale cdilmedigi halde Tiirk lisesine miidahale 
e<iihvor. GUeeek st'ne I is e hole; sekhne sukuhip hasina bir Ingiliz miuiur 
r >n ' jh:?r

. ; isyanma Lpirak eden Rum rnuallimleri hue ancak mchkeme karat lyla
•« qikantdiklan halde milliyetqi Tiirk muaiVimleri sudctn hahanclerle ve 

utar: mrariarla i.periiiden eikan.h\orlar. §imdi Sumerbank ta qaii.sntakla olan 
iijvi bunun barh »ir misalidir... "

4-Rntu mt ktcpier; iqtn Yunanistan dan kitap getiriilerek nuni'ar okutuldngn 
halde oraya M uarif Vekdieri tarafmdan tavsive de gondenien Ti.it k Lises: 
ttuidiirii mahaiii hiikiimctin te.?viki ve himayesivie Tiirk mcktep’ermde ancak 
kendisi tarafmdan tel if edilen ve milli duyguyn uyandtraeak bir tek yazivi ihtiva 
eitnevcn kitaplari oku/iitruvormn.y.

Ancak Ingilizlerin bu sislcmli faahyctlerine kar$i koymaya calisan Kibns.n 
Turkler de kendi leiini yava§ yavas fiostermeye r>a<jiarlar,'/l’

"Ingiliz idaresinin o donemdeki fualiyetlcri e^osmda k'asik ‘Boi Yonet ’ 
taktigine imntn olarak devam etmekteydi... Babam iieari faciiiye*<<>>'min xanrnda 
Kibns Tiirk cemootinin Tiirkliigiimin unuttundmamasi iqin pek qok gayr^ilerde 
huhmmustur. Orta ve Use tedrisat kitaplarmtn yamnda babam avnea Tiirkiye de 
inti^ar eden hemen bitten milli gazetelerin de Kibris 'ta has daziticisi 
konumundaydi. Gazetenin ulasamadt^i kdylere b’ie bu gazetelerde” meeeuner, 
gnndererek Tin kliiklerim nnuaurmamaya qaiisirdi. Bu 1 vrk milliyetqiligi 
dilsiinccsmi bizi ere de afilamt.pt 

Sen Turk Erkek Lisesi 'ndc, kiz karde.pm de Viktoiya K'Z I.isesi ’tide okityorduk. 
Buralardfi Tiirkliik Jaahyptierine fiilen katihyorduk. Ingiliz mitsii-mleke. siyaseti 
ise malum oldugu iizere pareala ve idare e t ' vc eernaatleri de milliyetqilik 
ruhitndan uzukla.pirmak iizerine kiin/ldiigttndan adada dip duveusu bile 
Ingilizler Pmifimtan istismar edilmeye ba$landi Benim Use prm smifina 
girdiiiim 1934 ythna kadar okulun adt Tiirk Lisesi iken Ingilizler bunu 
degi.pirerek Islam Lisesi yapular. Ta/ebelen Cutna giinlen enmiyc gotiirmeye. 
batjladtlnv ingiliz nmhibbi noealardan vaazl/v a inlet me vc bashadtiat. Bijvlccc 
Tiirk! iigiimuzii ortadan kaldtrmava qahfivorlordi. Okul miidihiiigvne Istanbul 
isgali sirasnnin ingiliz donanmasmda gurev'i olan ve Istanbul Ermemieriiiden 
birisivle evli oL/n Mr. Waod'u atarken, kus.u^\anmiza da Scotland Yard dan 

miidiiiler gonderdiier. Aynca ingilizie^iirme po l’Jiknsi eerqevesinde 
s.. yarayueak olanlan qesitli gezi ve burs tar a bagh olarak insiihere 'ye 

gonderdiier. Oku la Tiirk bayragi {.ekilmesinl yasaklaudar. IngHrlesiirni'. ve karp  
tepkilerimi? ise. ilk dcfa olarak kosuslarda y ’kiilennicvc ha.padi Buradaki 
'aaiivcllcrc kat"aii'<> ise Ingiliz miuiiiriin seqtigi gorrvii 6yi eir.'Ucr taraimiian
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belirlenir ve sicillerine 'perfect nationalist/s iki milliyetgi ’ gibi bir mini 
konulurdu... ”

1937 yilmda M. Remzi Okan’i bir kere daha yazdigi yazilar nedeniyle hapiste 
goriimz. 17 Agustos 1937 giinunden ba^layarak Kibris Tiirk basm tarihinde 
ikinci kez du^tincelcri ve yazdiklari nedeniyle ceza alan M. Remzi Okan, 17 
Eyliil 1937 tarihine kadar Gime Kalesi’nde hapis tutulur; ancak bu durum onun 
memleket sevdasim, sivri dilini ve vatan a^kim keskinle§tirmekten ba§ka bir i§e 
yaramayacaktir ve daha once haftada iki defa yayimlanan gazete “gikarabilecek 
yardimi buldugundan” artik haftada tic defa yayimlanmaktadir.91 ikinci Diinya 
Sava§i oncesi siirefte Kibris Tiirkleri toplum liderleri vasitasiyla Tiirkiye’yle 
olan baglarmi koparmamaya gah$makta ve adada olup bitenleri neredeyse gilnii 
giiniine rapor etmektedirler. Kibris Tiirk Milli Kongre Heyeti Merkeziyesi Reisi 
A. Said, Tiirk Milli Kongre Heyeti Merkeziyesi azasi ve sabik Kavanin azasi M. 
Necati Ozkan ve Tiirk Milli Kongre Heyeti Merkeziyesi azasi ve Soz gazetesi 
sahibi M. Remzi Okan tarafindan Ba^bakan ismet inonii’ye bu baglamda 26 
Nisan 1937 tarihinde bir rapor gonderilir;92

“Kibris 'ta Ingiltere hiikumetinin idaresinde bulunuyoruz. Bu vaziyet tahtmda 
idareten Ingiltere hukumetine tabi olmamiz zaruridir. $iiphe edilemez ki bizim 
igin bu yolda bu vaziyet ihdas eden ve bundan mesul olan biz degiliz. Qektigimiz 
:$ey eski hilafet idaresindeki seyviatin cezasidir. O vaktin hukumeti kendi selameti 
igin bizi kurban vermi$ ve bizi ba^ka ellere teslim evlemipir. Bununla beraber 
cezirede kisihp kalan Turkler, kendi Tiirkliik seciyelerini bozmami^lar, kanlarina 
ecnebi kam kan$tirmami$lardir. Bunun iqindir ki anavatan muhabbetini 
unutmadik ve unutmayacagiz. Zaten Anadolu'mm kucagindayiz ve yalniz idare 
noktasindan ayrilmi§ isek de hissiyat ve maneviyat cihetinden aramizda hiqbir 
aynhk kabul etmiyoruz. Bizim idari vaziyetimiz her ne olursa olsun, herhalde ve 
cemi zemanda hissiyat ve maneviyatimizin, milli hayat ve varhgimizin evvela 
membai, seniyen kiblesi Tiirkiye 'dir. Binaenaleyh idari hususta ingiltere 
hukumetine miiracaat ediyor isek de buradaki hayat ve mevcudiyetimize taalluk 
eden mesailde size miiracaat eylememiz lazimdir ve bu babda hiqbir yanhfim iz 
yoktur kanaatindeyiz. l$te bu liizum ve kanaat eseri olmak tizere huzuru 
devletlerine bir arize takdimine cesaretyab oluyor ve sair miihim meselelerinizle 
birlikte bu ariza munderatinin da Kibris Tiirk cemaatinin dilekleri olmak 
hasebiyle miihim addedilmesi ricasmda bulunuyoruz.

2- Malumu devletleri oldugu veghile buradaki Turkler, Rum unsurunun bepe  
biri nispetinde bir ekalliyettedirler. Bu unsurim ise kendine gore ihtirasi, kendine 
gore hayat ve mevcudiyet §artlan ve o yolda icraat ve harekdti vardir. Umuru 
adiyede oldugu gibi umuru resmiyede de Tiirk menafii mevzuu bahis oldugu 
zaman daima aykiri ve daima m uanz goriiniirler ve kendi hayat ve menfaatlerini 
Tiirklerin zivanina olarak kazanmak siyasetini takip ederler. Ihtiraslan ile milli 
taasublanna nihayet olmayan bu hayalperest cemaat, vakit vakit cezirenin 
Yunan 'a ilhaki, muhtariyet ve tevsii mezuniyet gibi fik ir ve tekliflerde bulunurlar
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ve kendi menfaatlerine gore amali milliyetlerine nail olmak hususunda en biiyiik 
engel ceziredeki Tiirk mevcudiyetidir. Bunun iqindir ki Tiirkleri manen ve 
maddeten za if dii^iirmek ve perifan etmek minelkadim siyaset meslekleridir. 
Despotlan, muharrirleri ve bazi siyasi adamlari, hatta Yimanistan 'da bulunan 
bazi insanlari onlan miitemadiyen Tiirklerin ziyanina olarak tahrik eylemekte ve 
senelerden beri bit yolda i$lemektedirler.

3- I$te bu yolda gordiigiimiz birqok hadiselerden ve birgok tecriibelerden 
anla$tlmi$tir ki bu cezirenin siyasi hatta bazi idari cihetlerinde Rumlar ile 
arkadayhk ve tep iki mesai etmek imkani yoktur. Bu sebepledir ki Turkler 
senelerden beri hiikiimet tarafina agirla^mak siyasetini takip ettiler. Ciddi ve 
gayri kanuni bahusus nezaketten ari hiqbir muhalefette bulunmadilar. Kibris 'in 
kavanin ve sair meqveret meclislerinde Rumlar, hiikiimetin hukuk, kuvvet ve 
niifuzuna K ibns ’taki mevcudiyet ve menafiine hiicum ettikge Turkler daima 
hiikiimet tarafim iltizam ve miidafaa ettiler. Hatta Rumlan hukiimete kar$i vakit 
vakil aldiklan isyan vaziyetlerinde de Turkler hiikilmete bilfiil muzaheret edecek 
hareketlerde bulunditlar. Turkler o gibi ahvalde baqka tirlii hareket edemezlerdi. 
Yani malum bir tabirle iki qerrin ehvenini tercih ederek hareket ettiler.

4- Rumlarm, Tiirk ve menafiine muariz olmalari, hasebiyle cezirede Tiirk 
varhgmi gosteren ve Tiirklerin istinad noktalarim teak'll eden feylere daima 
hiicum eylemeyi oteden beri meslek ittihaz eylemiflerdir. Bu ciimleden olmak 
i'tzere Tiirk maarifine kar$i itirazlarda bulundular. Tiirk mekteplerine m aarif 
parasmdan be$te bir nispetinden ziyade para veriliyor diye senelerce ugrapilar 
ve israr ettiler. Bundan ba^ka hiikiimet nezdinde Tiirk hukukunu ara sir a 
miidafaa eden K ibns muftusii ile ba.y kadi ve kazalarda bulunan tig kadi ile tig 
naib alevhine miitemadiyen hiicum ettiler. Miiftii ile ba§ kadi ve iig kaza kadisi 
varidati itmumiveden maa§ ahyorlardi. O gibi maa$lar verilmesin diye senelerce 
ugrapilar. K ibns valileri ise o gibi ugragmalara kar$i daima mukavemet 
gosterdiler. Bilhassa miiessesati diniye mesailinde cevap olarak o gibi 
makamlan muhafaza etmek ve onlara maa$ vermek lazimdir, onlan lagvetmek 
elimizden gelmez diyorlardi. Hal bu merkezde iken 1925 'de cezireve sergtizep 
arayan bir vali geldi. Bu vali. Rumlarm oyoldaki metalibatma kar§i mukavemet 
cdemedi ve daha dogrusu kendisi de onlann fikrine miitemayil goriindi. 1878 
muahedesi de zaten fcshedilmis bir halde bulunuyordu. Valinin bu yolda bir 
vaziyet almost yiiziinden 1925’den beri hiikiimetin harekdtinda bir tahavviil 
hissedildi. Hiikiimet eski zamanlarda ara sira Ttirkleri himave ettigine bedel bu 
defa Tiirklerin ziyanina olarak Rumlar tarafina temaytil etti ve nihavet Turk 
maarif ini ve dolayisiyla Tiirk mevcudiyetini baltalamaya bapadi. M aarif idaresi 
elimizdeyken hiikiimet kendi idaresine aldi. Bilhassa yegdne Tiirk lisemizin 
idaresi serbest bir hevet-i idare elinde iken hiikiimete uygun iki Tiirk ile bir 
Ingiliz 'in idaresine verdi. Bu ahval tahtmda giderek giin geldi ki Tiirk mektepleri 
kapatilmaya bat/landi. Tedricen lagvede lag\'ede bugiine kadar 121 Tiirk mektebi 
lagyedildi ve 119 muallime yo l verildi. Tiirk lisemizin oteden beri Tiirkiye’den
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gelen Tiirk miidiirler vardi. Bunlan da kaldirarak ingiltere'den ingiliz miidiirler 
lay in eylemeye ba§ladi. Lise programmda ziyammiza olarak tadilat icra edildi ve 
ilk mekteplerde de senelerden beri takip ettigimiz Tiirkiye mektep programim  
ortadan kaldirdi. Ilk mekteplerde dersler $ifahen veriliyor ve bu tarzda bir usul 
ittihaz eyledi. Fakat bu program meselesini Rumlara da tegmil etti. Diger 
taraftan mtiftiiliigti ve ba§ kadihk ile tig kaza naiplerini lagvetH. Mtifttiliik 
makammi Kibris E vka f murahhashgimn emrinde ve maivetinde olmak ve maa.p 
E vkaf sandigindan verilmek iizere fetva  eminligine tahvil etti. Vakia tig §eriye 
hakimi ibka edildi, faka t bunlarin da maa^lan K ibns Evkaf-i fslamiye sandigma 
tahmil edildi. derive hakimleri aym zamanda kazalarimn E vka f vekili sifatiyla da 
amil olduklanndan bunlar dahi E vkaf murahhaslannm maiyet memuru oldular. 
Halbuki miihim vukuatlar zuhurundan Turkler o gibi makamlann himayesine 
iltica ediyor ve himaye gortiyorlardi. Hususuyla K ibns mtifttisti liizum gordukge 
ilannameler ne$reder, davetnameler gonderir ve cezirenin ileri gelenlerini toplar 
ve me$veretler yapar ve neticede hiiktimete miiracaat ederek keyfiyeti anlatirdi. 
Bu gibi halier K ibns Turklerinin bir nevi cemaat te^kilatmdan ibaret olup 
Tiirkler igin epeyi bir mevcudiyet idi. Muftiiliik makann lagvedilince biitiin bu 
gibi halier ve hareketler dahi birlikte mahvoldular.

J- Cezire Ttirkleri, hiikiimetin yaptigi o gibi i^leri kendi hayat ve 
mevcudiyetleri namma biiyiik bir zayiat kabul ettiler. O siralarda meclis-i 
kavanin azaltgmda bulunan Bay Mehmet Necati Ozkan, hiiktimete $ikayette 
bulundu ve miifttiliik makamimn ihvasini istedi. Vaktin miiste$an cevap olarak 
“Tiirkler istedikleri muftuyu kendileri intihap edebilirler” dedi ve bir miiftti 
intihabina hiikiimetin m uhalif ohnadigim anlatti ve Lozan muahedesi mucibince 
Tiirklerin miiessesat-i diniyelerine mtidahale etmek niyetinde olmadigmi beyan 
etti. Bunun iizerine biitiin cezire kdylerinden ve kasabalarindan adamlar intihab 
edildi. LeJko§a 'da 1 Mavis 1931 'de biiyiik bir kongre akdedildi. Orada halk, 
istedikleri bir muftuyu intihap ettiler. Kongrenin bu muamelesi cezirede miiftti 
tavini usul ve ananesine ve $eriat-i islamiyeye m uvafk idi. K ibns mtifttistinii 
Ingiltere hiikiimeti resen ve dogrudan dogruya higbir zaman ravin etmedi. 
Miinhal vukuunda ileri gelenlerin ve gagnlan kimselerin imzalari alinarak 
Istanbul’a gonderilir ve orada devrin feyhtilislami mtiftiiyti tayin ederdi ve 
hiikiimet dahi tamr ve maa$ verirdi. Mtifttilerin serbest olmalan ve hiiktimete 
kar$i cemaat-i Islamiyeyi himaye eylemeleri bu sebebe mebni idi. Miiftti, 
hiikiimetin niifuzu altmda degildi. Halbuki K ibns'm  son mtifttistinii balada arz 
eyledigimiz gibi vali, dogrudan ve kimseye sormaksizin kendi tayin etti ve bir 
miiddet sonra da o makann fetva eminligine tahvil eyledi. O gibi bir kimse miiftti 
olarak ibka edilse bile cemaat-i Islamiye igin ondan bir hayir timid 
olunmuyordu. Zira hiikiimet memuru olup hiikiimetin niifuzu altmda idi. Bunun 
igindir ki Umumi Milli Kongre kendi aralarindan emin bildikleri, namus ve 
iktidanna itimat eyledikleri bir kimseyi miiftti intihap eylemeye mecbur kaldilar. 
Miiftti olarak intihap ettikleri kimse, oteden beri maruflan olup Kibris 'in meclis-
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i kavanin azahgmda hizmeti sebkeden hiir ve geng fikirli ve avm zamanda 
hususat-i diniyede teceddiit isteyen ve muteceddidene makaleleri ile bizi daima 
tenvir eyleyen ve halihazirda Lefkoga’da dava vekdleti ile igtigal eylemekte 
bulunan hoca Sa id ’i ittifak-i ara ile intihap ettiler ve intihap ettikleri mumailevh 
miiftiiniin riyaseti altinda bir de eemaat-i islamiye te$kili yaptilar ve kararlarmi 
hiikiimete yazdilar. Vali bu voldaki harekdti tammadi ve tammadiktan ba§ka 
intihap edilen muftii hakkinda eger o gibi bir sifatla ami! oldugu takdirde 
takibat-i kanuniyede bulunacagini Han etti. Bu suretle muftii intihabi ile cemaat-i 
Islamiye te^kilatimiz akim kaldi ve resmi bir $ekil almadi.

6- Cezirede bu gibi hallere maruz kaldigimtz siralarda evvel ve ahir hissiyat 
maneviyatimizin membai olan Turkiye Cumhuriyeti hiikiimetine miiracaat 
eylemek eiheti daima varidi hatir oluyordu. Fakat harici sivaset vaziyetlerini bu 
ife miisait gormuyorduk. Bu gibi meselelerin bir devlet umuru ddhilivesine 
miidahale suretiyle degil, belki dostane tavassut suretiyle halledilecekleri 
kanaatindeydik. Fakat hamd olsun giderek bekledigimiz miisait devirler geldi. 
Turkler ile Ingilizler arasmda manevi dostluk gok iimidbah>• bir surette teessiis 
etti. Umit ederiz ki Turkiye Cumhuriyeti hiikiimetinin bizi istishab ve himaye 
eylemesi sayesinde idaresi altinda bulundugumuz Ingiltere hukiimeti artik bizi 
burada dost nazan ile gorecek ve Rumlarm hucumlarina kar^i evvelki gibi bizi 
mudafaasinda devam edecek ve bugiine kadar her nasilsa zivammiza olarak 
yaptigi hatalan tashih eyleyecektir.

7- Bu cezirede yeniden nefes alip yeniden hayata gelmemiz igin istedigimiz §ey, 
umumi bir tabir ile milli hissiyatimiza hiikiimet tarafmdan hiirmet edilip rencide 
edilmemesi ve bu cezirede hayat ve mevcudiyetimizi haleldar eden ve tehlikeye 
dufiiren feylerin tashihi ile cezirede Tiirk cemaatinin, Rum cemaatine nispeten 
daha agir ve farkli muamelelere tabi tutulmamalandir. Bu noktavi berveghi ati 
tafsil ediyoruz;

A) 1 May is 1931 tarihinde igtima eden umumi milli kongrenin miiftiiliik 
makami hakkinda ittifak-i ara ile verdigi kararin hiikumetge tanmmasi ve 
binaenaleyh kongrenin intihap eyledigi Hoca Sa id ’in muftii olarak kabul 
edilmesi ve maa§inin Kibris Evkaf-i Islamiye sandigindan verilmesi.

B) Miiftiiniin riyaseti altinda azalari serbest kimselerden olmak uzere cezirede 
dokuz azadan mi\te§ekkil bir cemaat-i Islamiye tegkiline miisaade edilmesi ve o 
gibi bir te^kilin hiikiimelge tanmmasi.

C) Ilk mekteplerden lagvedilenlerin yeniden aqilmalan ve muallimlerinin 
tekrar tavini ile beraber bundan evvel oldugu gibi ilk mekteplerde Tiirkiye ilk 
mektep programimn takip edilmesi ve kitaplann Turkiye 'den getirilmesi ve 
binaenaleyh .‘iifahi tedrisat usuliiniin ortadan kaldirilmasi.

D) Tiirk lisesinin ba-pna evvelki gibi daima Turkiye 'den bir Tiirk mtidiir 
getirilmesi ve bunun ta beraber Use heyet-i idaresinin evvelki gibi intihap ile 
laayviin eden kimseler tarafmdan te^kil edilmesi ve programimn da Turkiye Use
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programlarim ihtiva eylemesi, yani lise mezunlarmin Tiirkiye dariilfununlanna 
kabul edilecekleri tarzda bir program takip edilmesi.

E) 1 Mayis 1931 kongresinin karari mucibince teyekkul edecek ve balada (B) 
fkrasinda  gosterilen cemaat-i islamiye azasmm seneden seneve tensip edecegi 
alti aza tarafindan Kibris evkaf-i islamiye biitqesinin sertede bir defa tetkik ve 
tasdik edilmesi.

F) Bugiin mevcut $eri mahkemelerde meriyiilicra olacak ve muhit ile 
ihtiyaglarimiza tetabik edecek ahkamin veniden tedvin edilmesi ve bu yolda bir 
kanun-u medeni tanzim olunmasi.

G) Ecnebi bir idarede kahir ve mutaassip bir ekseriyet iginde ekalliyette kalan 
bir cemaatin canli bir halde devam eylemeleri iktisaden kitvvetli bulunmaya 
vabeste oldugundan burada iktisadi sahada ve sai mikyasta muavenette 
bulunulmasi ve binaenaleyh Tiirkiye Iy Bankasi 'nin burada Lefko^a 'da bir $ube 
agmasina himmet ve delalet edilmesi ve ba$ta i f  Bankasi olmak iizere burada 
ticari faaliyetlere germi verilmesi ve bu suretle K ib n s ’in Tiirkiye ile olan ticari 
muamelatmin azami nispette inki$af ettirilmesi.

8- Vakia bunlar dan ba$ka daha meselelerimiz ve daha davalanmiz var dir. 
Fakat en miihim ve en hayati meseleleri arz ettik. Miitebakivi qimdilik geri 
tutuyoruz. Esasen arz eyledigimiz meseleler, ceziredeki Tiirk varhginm temel 
ta§landirlar. Bilhassa kongrede intihap edilen miiftu ile birlikte bir cemaat-i 
Islamiye te$kili yapilacak olursa cezire Ttirkleri igin yeni bir hayat devresi 
agilmig addedilecektir.

Kibris ba$ despotumm maiyetinde olmak iizere Kibris Rumlarmm o gibi bir 
te^ekkulleri vardir ve kendi i§leri ve ihtiyaqlan igin o vasitayla hiikiimet nezdinde 
miitemadiyen te$ebbusatta bulunuyorlar. Burada bu munasebetle $unu da arz 
etmeliyiz ki cezirede bir miiftu bulundurulmasmi talep eylememiz cezirenin 
hususat-i diniyesini kuvvetlepirmek maksadina mebni degildir. Cezirede Turkler, 
kafi derecede tenevvur etmiq ve dini taassuplardan kurtulmu§ laik bir cemaat 
halindedirler. Bu halde bir miiftti bulundurulmasmi istedigimiz, miinhasiran 
cemaat iperi ile ugra§acak vefena  cereyanlara kar$i kanun dairesinde cemaati 
miidafaa edecek bir te$ekktil bulundurmak igindir. ‘Miiftu ’ tabiri ise oteden beri 
burada taninmi§ bir unvan oldugundan ve hiikiimetin lagvettigi makamm da 
(Muftiiliik) makami olmasindan napdir. Binaenaleyh bu yoldaki miiracaatimiz o 
gibi bir unvan altmda milli ve hayati ve aym zamanda hususat-i diniyede 
teceddit isteyen ve Tiirkiye ’nin dini inkilaplarma hiirmet eden bir teqekkiil 
gavretinden ileri gelmektedir. Hatta dinen mutaassip yahut mutereddit olan ve 
din meselelerini akil ve hikmete tevfikan kabul etmeyen ve tevfik eylemek 
kudretinde olmavan ve aym zamanda Tiirk cemaatinin bugtinku ihtiyaglarim 
takdir etmeyen ve asrin teceddiitlerine hiirmeti olmavan bir muftuye higbir 
zaman taraftar olamaz.

9- Goruluyor ki biiyiik ve miihim i$lerinize ilaveten daha bazi i$ler gikararak 
sizi rahatsiz ediyoruz. Mamafih buralarda kimsesiz kaldigimiz ve hununla
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beraber bir taraftan hiikiimetin, diger taraftan Rumlann tazyikleri arasmda 
kisihp kaldigimtz nazari itibara almacak olursa mazur gorulecegimizi iimit eder 
ve bu suretle miiteselli oluyoruz. Herhalde cihan durdukqa durmasmi, azamet ve 
ikbalin en yiiksek derecelerine kadar qikmasim samim kalbimizden arzit ve dua 
eyledigimiz Turkiye Cumhuriyeti hukumetinin sirasi geldikqe mazhar-i liituf ve 
inayetleri olmamizi ve her nasilsa anavatandan aynlm i§ ve ecnebi ellere du$mu$ 
olan jw bir avuq Tiirk evladinm da imutulmamasim ister ve bekleriz. ”

1938 yilina gelindiginde Akdeniz’de beklenmedik bir geli^me olur ve 
Hamidiye egitim gemisi Akdeniz’de ba$ladigi geziye Kibris adasim da dahil 
eder. Hamidiye zirhhsi Balkan Harbi’nden ba§layarak Osmanli imparatorlugu’na 
ge§itli cephelerde hizmet vermi§ ve daha sonraki donemde geng Turkiye 
Cumhuriyeti devletinin de hizmetine girmi§ unutulmaz bir sava§ gemisidir. 1903 
yilinda Ingiltere’de in$a edilen genii Osmanli donanmasma ilk geldigi donemde 
Abdulhamit olarak isimlendirilmesine ragmen daha sonra Ikinci Me§rutiyet’le 
beraber Hamidiye olarak adlandirihr. Cumhuriyet tarihi boyutunda bu gemiyle 
ilgili en onemli ozellik ise geminin Mustafa Kemal Atatiirk tarafmdan yurt 
gezilerinde ilk defa kullanilmi§ olmasi ve Mustafa Kemal Atatiirk’u 1924 yili 
Eyliil aymda Karadeniz gezisine gikarmasidir. Daha onceden planlanan bu gezi 
Dogu Anadolu bolgesinde meydana gelen deprem nedeniyle farkh bir giizergah 
ve rota iizerinde seyredeceginden Mustafa Kemal de gemiden Samsun limamnda 
ayrilir. Hamidiye gemisi Cumhuriyet doneminde geng Turkiye Cumhuriyeti 
devletini ozellikle yurtdi§i gezi programlari yardimiyla tamtmak ve dost iilkelerle 
olan ili§kileri geli^tinnek yoniinde onemli bir gorev de ustlendiginden bu gemi 
siradan bir askeri gemi olarak degerlendirilmez ve bu gemiyle ilgili neredeyse 
biitiin faaliyetler bizzat Reisicumhur Mustafa Kemal Atatiirk tarafmdan 
denetlenir.93 Geminin diger bir ozelligi ise okul ve egitim gemisi olduktan sonra 
geng Tiirk denizcilerini ge^itli yurtdi^i egitim gezilerine gotiirmesidir; ancak bu 
noktada iizerinde durulmasi gereken en onemli gezisi ise Mustafa Kemal 
Atatiirk’iin olumiinden yakla^ik be§ ay once Haziran 1938 tarihinde Kibris 
adasim da ziyaret etmesi ve Kibnsli Turklerle hasret gidennesidir. Tiirkiye’de 
Hatay sorunuyla ugra$ildigi kritik bir donemde geminin Akdeniz’de boyle bir 
yolculuga gikmasi son derece planh bir faaliyettir. Ozellikle Kibris adasmda 
Rumlann Enosis’i gergekle§tirmek maksadiyla o yillarda bir kere daha 
ayaklanma ve isyan giri§imlerine ba§lamalan ve adadaki ingiliz yonetiminin 
kanunlara uygun ve ban? iginde yajamaya galijan Kibnsli Tiirkleri kanunsuz 
davram§lar igerisine giren ve adada karga§a yaratan Rumlarla ayni kefeye 
koymasi ve sansiir, kisitlama ve yasaklamalarla hayati gekilmez hale 
getirmesinin ardmdan geminin adayi ziyareti tam zamamnda gergekle§tirilmi$ bir 
giri^im olarak belirlenir.94

Ote yandan adada 1931 yilmda Rumlar tarafmdan Enosis dii^iincesini 
gergekle§tirmeye yonelik olarak ba§latilan isyan hareketi sirasmda ve hemen 
sonrasmda biitiin bu olumsuz faaliyetlerden cn gok etkilenenlerin Kibnsli
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Tiirkler oldugunun geg de olsa farkma varan adadaki Ingiliz idaresi o giine kadar 
kurallara uygun davranan ve ya§ayan, ayrica ingiliz idaresine kar$i higbir sorun 
da gikarmayan Kibnsli Tiirklerin yava§ yava§ da olsa kendi aralannda 
orgiitlenmeye bajlayarak Tiirkiye’yi anavatan olarak gordiiklerini de daha 
kuvvetli bir $ekilde seslendirmeye ba$lamalari endive kaynagi olur. Ozellikle 
Hamidiye gemisinin ziyareti Oncesinde adada Soz ve Ses gazeteleri vasitasiyla 
ba^latilan milliyetgi soylemlerin ingiliz idaresi tarafindan goz ardi edildigi veya 
onemsenmedigi soylenemez. Neredeyse aym dururala K ibns’ta Birinci Diinya 
Sava$i doneminde de kar^ila^an95 ingiliz idaresi bu sefer daha serinkanli bir 
politika izlemek suretiyle sorunu daha ba§lamadan bitirme dii$iincesindedir. Bu 
amagladir ki Hamidiye gemisinin adaya gelmesinin ardmdan ba^latilan 
propaganda faaliyetlerinde, gemi personeli §erefine verilen yemek ve 
organizasyonlarda ve basma yansiyan agiklamalarda geleneksel Tiirk-tngiliz 
dostlugundan sikga soz edilmekte. adada yajayan Kibnsli Tiirklerin ingiliz 
idaresi altmda son derece mutlu olduklanndan bahsedilmektedir. Hamidiye okul 
gemisinin Kibns adasim da igine alan Akdeniz gezisi Tiirkiye ile Fransa arasmda 
gittikge gerilen Hatay sorununun gazete man^etlerine iyiden iyiye yerlejtigi bir 
doneme de rastlar. Esasinda bu durum tesadiifi olarak ortaya gikrm? bir husus 
degildir. Gezinin bir ziyaret noktasmm da Hatay’m bir ilgesine yapilacak olmasi 
planlanan programm tesadiifi olmadigmm da bir gostergesidir. Bu donem 
ozellikle Hatay sorunuyla ilgili olarak Ttirk-Fransiz ili§kilerinin iyiden iyiye 
gerildigi bir donemdir ve geminin Akdeniz'e agildigi giinlerde gazetelere 
yansiyan haberlere gore Beyrut ve Hatay kaynakli bazi haberler Mustafa Kemai 
Ataturk’iin hastahgmin tekrar niiksettigi yoniindedir.96 Ozellikle Tiirk basim 
tarafindan $iddetle ele^tirilen bu haberlerin asilsiz oldugu da Turk gazetelerinin 
man§etlerine ta$imr. Boylece donem Tiirkiye ile Fransa arasmda Hatay merkezli 
olarak ya^anan bir psikolojik harp donemi olarak da ortaya gikar. Hamidiye okul 
gemisinin Kibns adasma da ugrayacagi ve Magusa limamnda demirleyecegi 
haberi Kibns Tiirk basimnda da geni$ yer bulur,97 

"Tiirkiye Cumhuriyeti hiikiimetinin ilk deniz okulu Hamidiye zirhhsi 
dniimiizdeki Pazartesi giinii Magusa limamnda bulunacaktir. Avukat Bay M. 
Zekd 'mn gazetemize vaki olan beyanatindan anla^ihyor ki Magusa ’da Hamidiye 
subaylarmi kar.plamak ve agirlamak igin esasli tertibat ahnnwjtir. Komiser Mr. 
Monteqii ile Bay Zekd arasmda kararlapinlan tertibata gore misafirler ijerefme 
Magusa Tiirk Ocagi namina Glassa ’da bir ziyafet verilecektir. Bundan baifka 
Tiirk Konsolosu Bay Ekrern Arar dim M agusa’ya giderek Komiser Mr. Monteqii 
ile gdrii$mii? ve misafirlerin kar$ilanmasi ve agir/anmasi mesclesi etrafmda 
miizakerede bulunmu$lardir. Ogrendigimize gore Tiirk konsolosu Tiirk 
denizcileri yerefine Lefko^a ’da 200 kiplik bir ziyafet verecektir. Bu ziyafette 
Hamidiye bandosu hazir bulundurulacak ve tiirlii havalar qalarak ziyafete ipirak 
edenlen eglendirecektir. ’’
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Hamidiye egitim gemisinin adayi ziyaret edeceginin ogrenilmesinin ardmdan 
ingiltere Somiirgeler Bakanhgi da harekete geger ve Kibris Valisi H.R. 
Palmer’den bilgi ister;98

“Tiirk Deniz Kuvvetleri'ne bagh deniz egitim gemisi Hamidiye ’nin 20 
Haziran ’dan 22 Haziran ’a kadar Kibris 7 ziyaret etmesi hususunda sizi 
bilgilendirmekten ve bu ziyaretin mahalli milli hislerin iizerinde birakacagi 
etkiyle ilgili olarak agagidaki tespitlerimi smimaktan bahtiyarhk duyanm.

Hamidiye ’nin Kibris sulannda kalmasi sirasinda ortaya gikan son olaylarla 
ilgili izahatim bugiin tarihli ve 267 sayih mektubumla size iletilmi§tir. Bu 
ziyarete karar verildigine dair aldigim ilk ve tek resmi haber 23 Mayis ve 51 
say ih telgrafimla cevaplandirdigim 21 Mayis ve 51 sayih yazmizda 
bulunmaktaydi. O tarihte Hamidiye ’nin zivaretinin planlandigi adada bilinen bir 
durumdu ve haber ‘Soz ’ ve ‘Ses ’ adli iki mahalli Tiirkge gazete tarafmdan 
coqkuvla, hainane ve kisitlamaya ugramadan yayimlanmifti. Sik sik 
uyarilmalarma ragmen bu gazeteler, bir sure once Evkcif Dairesi 'ne yapilan 
saldinlar ve ‘Anavatan (Turkiye anlamma gelmektedir.), A tatiirk’iim ii:’ gibi 
ifadelerin tahrikkar kullammiyla beraber Tiirk milliyetgiligi propagandasi 
konusunda miiptela olmu^lardir. Hiikiimet aleyhindeki bu gazetelerin gergekte, 
gazetelerin bir miktar dagitim yapildigi Turkiye ’de, Kibris 'taki ingiliz idaresinin 
Turkiye ve Tiirk Cumhurbatjkanma muhalif bulundugu, ba$ka sebeplerin yamnda  
aynca bu geminin ziyaretinden kisa bir sure once bu zarar verici saldinlarin 
devam ettigi bir donemde Somiirgeler Bakanligi yetkililerince her iki gazetenin 
‘Gazete, Kitap ve Matbuat K am m u' gergevesinde sansure tabi tutulacagi 
hususunda Turkiye 'de son derece zararli ve tamamen yanhf bir hava yaratmaya 
gali$ildigi da tahmin edilmektedir. Ozellikle son zamanlara kadar Kibris ’taki 
milliyetgilik hareketinin gazetecilikle ugra^an siyasilerin kiigiik bir boliimunden 
fazlasmin tamamen $ahsi menfaatleri ugruna Kibris hukiimetinin Tiirk 
toplumuna yonclik siyasetine saldirmaya kalktpiklan tahmin edilememiftir. Bu 
etkinin izleri ozellikle gegen yaz Turk Lisesi vonetimine kar$i olan elepirilerde 
ve Anadolu 'da bir El Dorado pe^inde, gog kisitlamalarmdan kurtulabilmek 
maksadiyla Akdeniz 7 leknelerle tehlikeli bir §ekilde gegmeye gah^an bir siirii 
vetifkin i$sizin beyhude girigimlerinde gdzlemlenmi$tir.

Tiirk milliyetgilik hareketinin en son ve daha ciddi bir qehresi Kibris adasim 
ansizin Tiirkiye 'ye dahil etme ve Atatiirkgiiluge vonelme $eklinde gergekle^mi^tir.
4 Haziran tarihli gizli vazimin dokuzuncu maddesinde bu konu irde!enmi$tir. 
Esasinda Kibris adasinda Rumca ve Tiirkge konu§an toplumlar arasmda ortak 
gikar veya amag yoktur ve sizin de bildiginiz iizere Ortodoks muhalefetinin 
yogun ve siirekli karft koymasinin iistesinden gelebihnek igin hukumete yetki de 
verilmiijtir.

Iiiikiimete kar$t kinleri gok yogun, aynca irk ve din konusundaki 
tereddiitlerinin iistesinden gelebilecek birileri tarafmdan yonetilen Miisliiman ve 
Ortodoks topluluklarim birbirinden ayiran genel goriintii ve yaratih^taki temel
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farklilik, devlet politikasmm temelini birlikte saldirmalariyla yok edebilecekleri 
veya en azindan tehdit edebilecekleri genel anlamda kabul edilecek olursa, ciddi 
bir sorun teak'll edecektir. K ibns Tiirk toplumunun biiyiik bir gogunlugunun 
giinliik faaliyetlerinden uzakla$arak Hamidiye egitim gemisinin adayi ziyaretiyle 
ilgilenmeleri K ibns Tiirk ulusal bilincinin harekete geqmesi tehlikesini 
dogurmu§, ayrica daha geni§ siyasi ozgiirliikler ve devlet hizmetlerinden 
faydalanma konusunda Kibris 'in genel dzelliklerine uygun temel soruna da bir 
i§ik tutmupur.

‘Siyasi ozgiirliikler ’ ifadesini kasten kullamyorum giinkii birey olarak Kibris ’ta 
ya$ayanlarin (Tiirklerin) 1878’deki ingiliz devrinden bu yana zorlama, tehdit ve 
baski olmadan $ahsi hiirriyet ve serbestisini kullandigma inamyorum ve ben de 
bunun igin soz verdim. Qegitli kurum ve kuruluflar, kdyliiler ve diger insanlar 
tarafmdan devlete dogrudan ula§abilme $u anda Yasama Meclisi doneminden 
gok daha kolaydir. Ote yandan yukanda da arz ettigim K ibns 'a has genel 
dzellikleri tammlamak zor olmakla beraber iklim §artlari yanmda iktisadi ve 
toplumsal imkanlarin ve kiigiik gapta da olsa eski bir gelenek olarak fesa t ve 
hilenin bu kiigiiciik adamn genel §artlarmm aynlm az bir pargasi oldugudur. Bu 
durum son derece aktif bencil ve siki bir irk bilincinin karma^ik bir 
gdriintiisiidiir. Uzaktan yonetilen bir insan ahlak konulariyla ugra^an, insan 
avciligi yapan birisi tarafindan kolayca etkilenebilir; ancak sorunlara qoziim 
bulamayan, siki gali$ma, gayret ve sebat isteyen bir yonetici tarafindansa daha 
az etkilenir. Bu Tiirklerle ilgili durum yabanci bir giice kar§i olarak her tiirlii 
mantikli girifimin de difina gikmak suretiyle mahalli yetkililer tarafindan bazen 
dnemi agisindan abartilir ve girkin veya keyifsiz bir durum dyle kendiliginden 
oluverir. Ote yandan Hamidiye ile ilgili durum ise herhangi bir problemle 
kar^ila^mamak maksadiyla Kibris ’taki hiikiimet veya ilgili bakanhklarca alman 
ve bu geminin Kibrish Tiirklerden ziyade hiikiimetin bir misafiri olmasiyla 
ilgilidir. Burada bapyargicm bir Tiirk olmasi gergeginin de destekledigi bu 
duruma uygun hareket m aalesef miimkiin olamamipir. Bu durum K ibns 'taki 
Tiirk toplumu arasmda herhangi bir sorun ya^anmasindan bu durum gok daha 
kaygi vericidir. §u an itibariyla bu ziyaretin ardinda kalan Tiirk milli his 
gdkiintusiiniin ne kadar biiyiik oldugunu anlamak §uphesiz kolay degildir. Fakat 
belki de Tiirk sava$ gemileriyle yapilan bir dizi ziyaret bu hiikiimette belki de 
katlanarak biiyiiyen bir memnuniyetsizlige sebep olacaktir. Ote yandan, bu konu 
iizerinde duran Yunan hiikiimeti de Kibris ’a bir sava§ gemisi gondermeyi teklif 
edecek olursa bunun sonuglan hakikaten gok ciddi olacaktir. Biitiin bunlardan 
dolayi bu tiir ziyaretlerin gelecekte de olabilecegi ihtimaline karplik hiikiimetin 
bu konuda erken haber alabilecegine eminim. Boyle olacak olursa bu tiir 
ziyaretler yillar iginde halkin huzurunu bozabilir ve Kibns ’taki uyum da zarar 
gorebilir. ”

Aym konuyla ilgili olarak ve ingiltere tarafmdan hazirlanan aym tutanagin 
devammda Kibris Valisi Palmer, ingiltere’nin Ankara Biiyiikelgisi Sir Percy
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Loraine’e hitaben 30 Haziran 1938 tarihli ve “Sevgili Loraine” ba§likli bir de 
mektup gonderir;99

“Hiiktimete sikmti varatan bir konuda bana yapabilecegin herhangi bir 
yardima miite$ekkir kalacagim. Bildigin gibi K ib n s’ta birkag yildir Enosis 
taraftarlari gogalmakta ve milliyetgilik akimlari da gizli bir fekilde geli^mekte 
oldugu goriilmektedir. Bu durum 1931 'deki sorunlanmizdan kaynaklanmaktadir. 
Adada niifusun yakla$ik olarak be$te birini olupuran Kibnsli Turkler daha once 
Rum Ortodoks miicadelesine kar^i hiikiimeti desteklemipi. Son donemlerde 
K ibnsli Tiirkler arasmda ortaya gikan hiikiimet aleyhtari davrani§lar gazeteci 
siyasetgiler ve kiigiik bir gevreyle sinirli kalmipi. Sahsi gikarlan igin veya 
me$hur olma sevdasiyla ki$kirtilan bu kifiler Tiirk toplumuyla ilgili olarak K ibns 
hiikiimetinin politikalanna saldirmava ve ortami son derece zararh bir $ekilde 
Tiirkiye’deki Atatiirkgii ortamla kar$ila§tirmaya kalkmiflardir. Tiirkge olarak 
basilan iki gazete ‘S o z ' ve ‘Ses ’ (Ses gazetesi, sahibinin vefatindan sonra 
yayinim durdurmu$tur.) bu toplumun sozciileri olmu$ ve uzun sure Evkaf 
Dairesi 'ne yapilan saldinlar ve ‘Anavatan' (Tiirkiye igin soyleniyor.) ve 
‘Atatiirk’umuz' ifadelerinin kullanimi ile birlegen Tiirk milliyetgilik hareketine 
kendilerini bah$etmi$lerdir. Hiikiimet aleyhindeki bu gazetelerin gergekte, 
gazetelerin bir miktar dagitim yapddigi Tiirkiye 'de, Kibris 'taki Ingiliz idaresinin 
Tiirkiye ve Tiirk Cumhurba$kamna m uhalif bulundugu, ba$ka sebeplerin yanmda 
ayrica bu geminin zivaretinden kisa bir siire once bu zarar verici saldinlann  
devam ettigi bir donemde Somiirgeler Bakanligi yetkililerince her iki gazetenin 
‘Gazete, Kitap ve Basih Yaym Kanunu ’ gerqevesinde sansiire tabi tutulacagi 
hususunda Tiirkiye 'de son derece zararli ve tamamen yanli§ bir hava yaratmaya 
galipiklari da tahmin edilmektedir.

Hamidiye egitim gemisinin ziyaretiyle ilgili olarak bu milliyetgilik duygularmin 
ne dereceye kadar ilerleyebilecegi konusunda bir takim ipuglan veren bir polis 
haberinin suretini de ekte suriuyorum.

Turk Deniz Kuvvetleri’nin adayi ziyaretinden kisa bir siire once, 24 Mavis ve 7 
Haziran tarihli Tiirk gazetesi Cumhuriyet 'in yaymlarinda dzetlerini ekte 
gonderdigim iki makale dikkatimi gekmipir. Bu iki makaleden ilkinin esasinda 
Tiirkiye 'den kaynaklanmnj gibi fakat Kibns ’ta yazildigim ve mahalli bir gazetede 
gogaltildigim, ikinci makalenin de benzer bir kaynaktan geldigi intibasmm gok 
viiksek oldugunu gosteren kamtlar soz konusudur. Cumhuriyet gazetesi K ibns ’ta 
dagitimi gok olan onemli bir gazetedir ve bu tip propagandalarin online 
gegilebilmesi igin acilen tedbir alinmasi gerekmektedir. Bu durum, gazetenin 
iilkeye sokulmasinin kurul karanyla yasaklanmasi onerisiyle Yasama Kurulu ’na 
havale edilmi$tir.

Tiirk hiikiimetinin ya n  resmi bir kurulu§u olan bu gazeteyi yasaklamadan once, 
K ibns hiikiimetine kar$i yapilan son derece gereksiz bu duruma kar^ihk olacak 
bazi adimlann atilabilmesi amacivla size yaziyorum. Turk hiikiimeti .fiiphesiz 
Tiirkiye ile K ibns arasmda mevcut iyi ili$kilerin vara almasina miisaade

73



C M  K ESE R

etmeyeceklir. Tiirk ve Kibris hukiimetlerinin arasim aqmaya qalrpin ve vaniltici 
bir ortam yaratanlar ise kotti niyct/i birkaq ki^iden ibarettir. "

O giine kadar adada e^ine pek rastlanmami? bir cojku igerisinde once limana, 
daha sonra da Tiirk askeri personelinin bulundugu farkh yerlere gitinek suretiyle 
ayni co^kuyu oralarda da devam ettiren Kibris Tiirkleri ingiliz idaresinin 
§a§kmhgina karsjilik herhangi bir olaya ve ta§kmhga miisaade ctmezler ve son 
derece olgun bir davrani? sergilerler. Adadaki ingiliz idaresi ise bu durumdan hig 
de memnun degildir ve bu faaliyetleri ki$kirtici bulmakta, sorumlu olarak da 
‘Soz’ ve ‘Ses’ gazetelerinde son donemde yayimlanmakta olan haberleri ve 
yazilan gostermektedir. Ozellikle Kibris Valisi Alan Palmer geminin limanda. 
bulundugu siire zarfinda Kibnsli Tiirklerin gosterdikleri agirba^h tutumu teslim 
etmekle beraber co^kun tezahiirat arasmda “Ya$asin Anavatan, Ya^asm Atatiirk.” 
§eklinde atilan sloganlardan son derece tedirgin olur ve bclki de uzun yillardan 
beri ilk defa K ibns'a gelen boyle bir gemiyi gorebilmek igin binlerce Kibnsli 
Tiirk’iin M agusa'ya akin etmesi kar^isinda §a§kinhgmi da gizleyemez. Ayni 
mektubun devammda Kibris Valisi Palmer konuyla ilgili ilave bilgiler verir ve 
Hamidiye gemisinin ziyaretiyle ilgili sikmtilan da aktarir; 100

"24 Haziran tarihli ve 267 sayili vazima ilgi vermekten, aynca Ankara'daki 
Ingiltere Biiyiikelqisi 'ne gonderdigim Cumhuriyet gazetesindeki van res mi 
mektubun ekteki suretini size de gondermekten §eref duyanni. K ibris’ta Tiirk 
kaynaklanndan saglanan paralarla desteklenen milliyetgilik hareketinin ula.pigi 
noktamn ne oldugunu belirlemek son derece giiq bir sorun halindedir. Bununla 
beraber Kibris'taki Turk konsoloslugunun adada Atatiirkqii hareketin yayilmasi 
iqin parasal destek sagladigi ve hukiimete kar$i harekette bulunan Tiirk toplumu 
arasmda bu tip davram^lann cesaretlendirilmesinde konsolosluk ve maiyetinin 
bashca sorumlu olcluguna inanmak iqin makul sebepler buhmmaktadir. Her ne 
kadar bu durum ispat edilemezse de bu unsurlar iqinde, konsolosluk 
kaynaklanndan ayda 18 sterlin almasi kararla,pirilan ‘S o z’ gazetesi de 
bulunmaktadir. "

Hamidiye gemisinin Kibris adasim da igine alan Akdeniz zivareti sona 
ermesine ragmen ozellikle ‘Ses’ ve ‘Soz’ gazeteleri vasitasiyla adada 
yiikselmeve ba^layan milliyetgilik akimlan ingilizleri iyiden iyiye rahatsiz eder. 
Her ne kadar Tiirk basmmda geminin Kibris ziyareti konusunda belki de ingiliz 
idaresim rahatsiz ctmemek maksadiyla gok fazla haber ve yorum 
yayinlanmamasina ragmen ingilizler bu konuda ileriye doniik kalici tedbirler 
alma dii^iincesindedirler. Bu baglamda ingiltcre’nin Ankara Biiyiikelgisi Sir 
Percy Loraine de kendi hiikumetinden aldigi talimat uyannda Tiirk Di$i?lcri 
Bakanhgi ile irtibata geger ve Di§i§leri Bakam Tevfik Rii^tii Aras ile bir goruijme 
yapar. ingiltere Biiyiikelgisi’nin resmi bir giri^im olarak algilanmamasi 
gerektigini belirttigi ve dostga bir goru§me olarak nitelendirdigi bu gorii^menin 
ana konusu ise Kibris adasi ve Kibrish Tiirklerdir.’01 Daha once Di§i$leri Bakan 
Vekili Siikrti Saragoglu ile yaptigi gorii^mede dile getirilen K ibns’taki Tiirk
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Lisesi konusunda bazi agiklamalarda bulunan Loraine, sozii Cumhuriyet 
gazetesinin yaymlarma getirir ve gazetenin Kibrisli Tiirklere yonelik 
yayinlarmdan dolayi duyduklari rahatsizligi dile getirir ve adi gegen bu gazetenin 
adaya girijinin yasaklanacagim bildirir;102

"Adada Tiirk irkmdan olan bir grup gazeteci-politikaci sistemli bir davram$la 
Kibris hiikiimetini Kemalist cumhuriyete dii$manmi§ gibi gostermekte ve 
Kibris 'ta Tiirk milliyetgilik hareketini agikga te$vik ederek cesaretlendirmekte 
olduklan hakkinda valinin kafasinda kesin bir gorily vardir. Bu nedenle gerek 
K ibns 'ta gerekse Ankara 'da $iiphe tohumlarinin varligina inamyorum. Bu tiir 
§iiphe tohumlan uzun bir siire once Turk-ingiliz ili$kilerinden tamamivla 
temizlenmifti. K ibns hiikiimetinin Tiirk Cumhuriyeti hukumetine kar$i yiiksek bir 
saygisi ve dostga duygulari olduguna ve Tiirk hiikiimetinin de Kibns ’ta herhangi 
bir Tiirk milliyetgilik hareketine onay vermeyi asla akil ve hayalinden 
gegirmedigine kesin giivenim vardir ve bu konuda kifisel giivence vermeye de 
hazirim. Bu tiir golgeleri temizleyip uzaklapirmak ve dnemsenmelerini 
onlemenin ikimize dii$en bir gorev oldugunu belirterek adadaki bu kiigiik 
gazeteci-politikacilar grubunu kendisinin (Dr. Tevfik Riipii Aras) de pddetle  
kinayacagmdan emin oldugumu ve Vali Richmond Palm er’in icraat M eclisi’nin 
ise Cumhuriyet gazetesinde gikan iki makaleyi fazla  biiyuttuklerine inandigimi 
sdyiedim. ”

Ingiltere’nin Ankara Biiyukelgisi Sir Percy Loraine’in ince ingiliz siyasetinin 
bir pargasi olarak neredeyse aba altindan sopa gostererek yaptigi bu sozde yapici 
agiklamamn ardmdan Tiirk Di?i§leri Bakam da Loraine tarafmdan kendi 
hukumetine de bildirdigi bir agiklamada bulunur;103

"Dr. Aras, Tiirkiye’nin K ibris’la ili§kileri konusunda asla bir diipiincesi 
olmadigmi, kendileriyle hatali veya yanhf bir durum olu^acaginm bir saniye bile 
aklindan gegmedigini, faka t izah ettigim §ekilde bazi golgeler varsa bunlan 
uzaklapirmak igin benimle i$bir/igine tamamivla istekli oldugunu soyledi. Dr. 
A ra s’a gore K ibns'ta  Tiirk milliyetgilik hareketinin herhangi bir esasa bagh 
bulunmasi olasiligi yoktur. Her Kemalist, Ingiltere ’nin dostudur. Boyle olmasi 
Tiirk hiikiimetinin yerle§mi§ bir politikasi ve Atatiirk’iin kipsel arzusudur. 
Kemalistler Nazi degildir. Kemalistlerin Nazilerin yaptigi gibi ba$ka insanlarm 
iilkelerindeki azinliklan orgiitleme giripmleri yoktur. Kibris Ttirkleri adadaki 
hikiimetin desteklenmesinde daima kuvvetli bir unsur olmuftur ve Tiirk 
hiikiimetinin onlann boyle kalmasindan ba$ka bir arzusu yoktur. Tiirk 
hiikiimetini ciddi olarak dii$iindiirecek olan tek $ey bir giin oradaki geng Tiirk 
nesillerinin hocalarla bu tiir ki$ilerin karanlik, gerici etkisi altmda kalmalarina 
Kibris hiikiimetinin izin vermesi ve liberal egitim olanaklarmdan, dii$iince ve 
bilimin modern gizgisi iginde ilerlemekten onlan alikoymamalandir. Adada 
Kibris hiikiimeti ile Tiirkiye Cumhuriyeti hiikiimeti arasmda dii$manlik veya 
$iiphe havasi yaratmaya gali$an Tiirk irkma mensup kipler varsa bunlar 
Kemalist cumhuriyetin diipnanlandir ve modern Tiirkiye 'nin gdzunde kesinlikle
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kahul edilmez reaksiyonercilerdir. Osmanli Imparatorlugu 'nun genelparqalam^i 
esnasinda Turkiye biiyiik kita iilkelerini kaybetmekle kalmami§ faka t ayrica 
onceleri sahip bulundugu hemen turn adalan da kaybetmiftir. Birqok ki$i adalari 
unutmu$tur. Bildigim kadanyla bugiiniin Tiirkleri bizden ayrilan ve ahalisi Tiirk 
olmayan iilkeler hakkinda esef ve pi§manlik duymamaktadir. Adalar hakkinda bu 
duygular daha da azdir. Adalar qok karifik sorunlar yaratmi§tir ve bugiini'm 
gerqekqi Turkiye 'si bun/arm saldiriya aqik, korunmasi giiq oldugunu ve herhangi 
bir avantaj saglamadigmi anlami$tir. Bugiiniin Turkiye 'sinde eski adalanm  elde 
etmek iqin bir hirs tohumu veya emeli voktur. Bizden kopan Osmanli 
Imparatorlugu topraklanvla ilgili modern Tiirk dii$uncesini vonlendiren tek 
genel ilke, ister kita parqasi olsun isterse ada olsun bu topraklarda ya$ayan 
insanlara otonomi bah$edilmesinin Turk hukiimeti tarafmdan daima 
memnunlukla kar$ilanacagidir. Kibris 'ta bu sorun da yoktur qiinkii K ibris'taki 
halklar adanm iq i§lerinin yonetilmesinde halihazirda soz sahibidirler ve Tiirk 
hiikiimeti, Ingiliz somiirge yonetiminin liberalliginin farkindadir. Ote yandan 
Dr. Aras boyle oldugunu bilmekle beraber Kibris hiikumetinin Kemalist 
cumhuriyete kar$i besledigi dostane duygular hakkinda verdigim giivenceden 
dolayi memnuniyetini belirtmiftir. ”

Kibris’ta ne olup bittigi konusunda Tiirk hiikumetinin de §iiphesiz bilgisi vardir 
ve bu konuyla ilgili olarak K ibns’taki konsolosluk kanahyla aynntih raporlar 
hukiimete ula§tinlmaktadir; 104

“1 Mayis 1937 tarihli ve (?) numarah tahriratla Kibris Turklerinin vaziyetini 
arz etmif ve bunlann bir qok mu^kiilatla kar$ila$makla beraber heniiz 
mevcudiyet/erini muhafaza edebildikleri ve kendilerine bazi cihetlerden 
muavenet edilmek imkam bulunursa §uurlu bir kitle halinde Kibris 'ta ya§amalan 
temin edilebilecegi neticesine vasil olmu§tum. Bugiin yine bu mevzua avdet 
ederek arada geqen bir sene zarfindaki mii^ahedelerimi miitalaalarimla 
bildirmek ve almabilecek tedbirler hakkindaki fikirlerimi arz eylemek isterim.

K ibns Turklerinin burada barinmalarma engel olacak mahiyetteki hadiseleri, 
mahalli hiikiimetin tazyikati, iktisadi vaziyetlerinin darligi ve bunlardan 
miitevellit olan hicret arzusu olarak iiq maddede toplamak miimkiindiir. Bunlann  
her biri hakkinda icap eden tafsdati a$agida arz ediyorum;

1- K ibns Turklerinin mahalli hiikiimetten gordiikleri en biiyiik tazyik 
milliyetlerinin taninmamasi ve milli kiiltiirlerini ya§atacak vasitalardan birer 
hirer mahrum edilmeleridir. Buradaki soyda^larimiz hiikumetqe Tiirk degil Islam 
cemuati olarak tanmmi^tir. Evvelce bu tabirin hususi bir mana ifade etmemi§ 
oldugu muhakkaktir faka t son senelerde her nedense bir Islamcilik siyaseti takip 
edilmekte oldugundan Islam tabiri Tiirk 'e m uhalif bir tabir olarak, daha dogrusu 
islamcilik Tiirklerin milli hisleri oldiiriilmek iqin bir alet gibi kullamlmaktadir. 
Tiirk L isesi’nin iinvaninin Islam L isesi’ne qevrilmesi, Tiirkqe gazetelere sansiir 
konularak biitiin Tiirk kelimelerinin Islam 'a tahvil edilmesi hep bu siyasetin 
tatbikati neticelerindendir.
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Tiirkliik aleyhindeki faalivetler bilhassa m aarif sahasinda gortilmektedir. 
Talebe bulunmadigi bahanesiyle birgok Turk ilk mekteplerinin kapatildigmi ve 
Tiirkiye 'den gelen kitaplarm okutulmamasi igin kitapsiz tedrisat usuliinun ihdas 
edildigini evvelce arz etmipim. Fakat en ziyade mudahaleye ugrayan miiessese 
lisedir. Isminin Islam Lisesi'ne tahvil edilmesi, bafina muallimlik meslegiyle 
higbir alakasi olmayan bir Ingiliz mudiirtin getirilmesi, milliyetperver 
muallimlerin i$ten gikarilmasi suretiyle soniik bir hale getirilmi$ olan bu mektep 
bu haliyle beraber gene gdze batmakta, talebenin tahdidi, kolej sm iflan agilmasi 
gibi tedbirlerle her giin biinyesi tahrip edilmege galiplmaktadir.

Hiikiimet mahafdi liseden gikan talebenin Tiirkiye 'de yiiksek mekteplere 
girmekte ve ondan sonra orada if bularak bir daha Kibris'a donmemekte 
olduklan cihetle Use mezunlarmdan adaya bir fa ide gelmedigini binnetice bu 
miiessesenin liizumsuz oldugunu ileri siirmektedir. Fakat liseden gikanlann i§ 
bulmalari igin higbir kolaylik gosterilmedigi gibi Tiirkiye 'de viiksek tahsil 
gorenlerin adaya avdetle orada gah§abilmelerine birgok maniler 
gikanlmaktadir. Ezctimle son seneler zarfinda ne$rolunan kanunlarla avukathk 
ve doktorluk gibi serbest mesleklerin ifasi Ingiltere universiteleri mezunlarma 
hasredilmiftir. Tiirklerin iktisadi vaziyeti ise genglerin ingiltere 'de tahsil 
evlemelerine katiyen miisait degildir.

Milliyet hissini sondiirmek igin yapilan faaliyetlere ragmen son zamanlarda 
zuhur eden iki hadise K ibns Tiirklerinin Tiirkiye’ye olan baglihklarmm  
eskisinden daha kuvvetli oldugunu ispat etmiftir. Bunlardan biri Kir^ehir ve 
havalisinde vukua gelen ve bir gok vatandafimizin oltimti ve binlerce kifinin 
yersiz kalmasiyla neticelenen zelzele felaketidir ki bu aci haber bura Tiirklerinde 
pek biiyiik bir teessiir ve alaka uyandirmig ve Tiirk halkini felaketzede 
kardeflerine yardima sevk etmiftir. Adamn en ticra kdfesindeki Tiirk kdyluleri 
bile bu hayirh i$e iftirak etmif ve toplanan para tahminen 1500 ingiliz lirasma 
balig olmuftur ki fakir olan Kibris Ttirkleri igin istisgar edilemeyecek bir 
paradir.

Ikinci hadise de Hamidiye mektep gemimizin Kibris 'i zivaretidir. Atmi§ senedir 
Tiirk bayragi tafiyan bir gemi gormemif olan ada Ttirkleri her taraftan 
Magusa ’ya  ko§mu$ ve gemimizi seving gozyapan ile istikbal eylemi§lerdir. Gemi 
subay ve talebeleri de Lefkofa'ya geldikleri zaman aym hararetli tezahiirlerle 
kar^ilanmiflardir. Hamidiye gemisinin buraya gelmesinin boyle biiyiik bir 
hevecan tevlid edecegini tahmin eden hiikiimet bu heyecam bir dereceve kadar 
teskin igin geminin geli§inden bir miiddet ew el Tiirkge gazetelere sanstir vaz 
ederek bu ziyaret hakkmda yazilar yazilmasim men eylemipi. Bir memleketin 
asayifinden mesul olan idarenin umumi intizami ihlal edebilecek mahiyette 
hadiselerin oniinti almaga gali$masi tabii bir hakki oldugu muhakkaktir. Fakat 
sansuriin konulmasini icap ettiren zaruretle mahdut olmasi iktiza ederdi. 
Halbuki fiiliyatta boyle olmamif ve sansurden istifade edilerek Kibnslilar 
hakkmdaki ‘Tiirk’ kelimeleri Islam ’a ve ‘B a y’ tabiri de bey ve efendiye tahvil
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ettirilmiiftir. Bundart maada o giinlerde Turkiye hakkinda bilhassa Hatay 
meselesine miiteallik olarak gelen haberlerin ne^rine mumanaat edilmqtir. 
Hamidiye adadan aynlali bir buguk ay oldugu halde sansiir hala kaldirdmami§ 
ve bu suretle Tiirk cemaati 7 sene evvel Ingiliz idaresine karfi isyan eden Rum 
cemaatinden daha dun bir vaziyette birakilmiftir. Islamcilik siyasetinin fesi 
tamim etmege galiqmak gibi bazi giiliing safhalari da vardir. Evvelce de arz 
etmi§ oldugum gibi bugiin K ibns 'ta bazi ihtiyarlarla E vkaf miidiiriinden ba$ka 
fe s  given yoktur. Bu cihet miistemleke memurlarmm ho$una gitmi$ olacak ki 
birkag ay evvel istinaf mahkemesi azasmdan Fuad ile Lejke Tiirk Belediye 
Reisine merasim esnasinda fes giymeleri emredilmi§ ve o sirada bu kararin 
yava$ yavaf diger Tiirklere de te$mil edilecegi rivayetleri §ayi olmuqtu. Fakat 
kendisine ayni tebligat yapilan Lefkoya Hakimi R a if’in bu hareketten kati suretle 
imtinai iizerine bu tasavvur $imdilik gev$emi$ gibidir.

2- Kibris Turklerinin iktisadi vaziyeti hakkinda geqen raporumda arz eyledigim 
malumata ilave edecek miihim bir $ey yoktur. Tiirk cemaatinin iktisaden geri 
olmasinin sebepleri ikidir; Evvela adamn iktisadi vaziyeti iyi degildir. Digeri de 
biitiin ticaret Rumlann elindedir. Gerek Rum ticaret evleri ve gerek banka ve 
saire gibi diger miiesseseler Tiirk memur hemen hemen kullanmamakta 
oldugundan Tiirklere bu sahada i§ bulmak muhal gibidir.

3- Mahalli idareden gordiikleri tazyik ve iktisadi vaziyetlerinin fena olmasi 
Tiirklerin biiyiik bir kisminda hicret arzulari uyandirmiftir. Cumhuriyet 
hiikumetimizin ahiren ittihaz eyledigi karar iizerine Kibris'tan muhacir kati 
surette kabul edilmemekte oldugundan konsoloslukga bittabi bu gibi miiracaatlar 
kabul edilmemekte ve hatta ahvalleri bati devletlerince de malum olan optanlara 
olbabtaki emir iizerine pasaport verilmemektedir. Bu vaziyet karfisinda gegen 
sene birqoklan kayiklarla vesikasiz olarak cenubi Anadolu limanlarina 
gitmi.jlerdi ki bu hadise hicret arzusunun ne dereceye kadar kuvvetli oldugunu 
ispat eder. Kayiklarla gidenlerin bilahare iade edilmeleri bu hadiselere nihayet 
vermiijtir. Fakat bu hususta yapilacak kiigiik bir musamaha binlerce binlerce 
kifinin Turkiye'ye hicretini intag edecektir. Yahniz diger bir kisim muhacirler 
vardir ki bunlann hicretleri devam etmektedir. Bunlar da tahsillerini ikmal igin 
Turkiye 'ye gidenlerdir ki hemen bilaistisna Tiirkiye 'de kalmakta ve yava$ yavasj 
K ibns ’la alakalanni fe k  eylemektedirler. Tabii irkda^larimizin okuvup munevver 
bir fe r t olarak yetifmeleri gerek kendileri igin ve gerek memleketimiz igin gok 
faidelidir. Fakat neticede K ibns ’ta munevver ziimresinden kimse kalmamaktadir 
ki ileride bu cihet Kibris Turklerinin yalm z esnaf ve koyliiden ibaret bir kitle 
olarak kalmalanm mucip olacaktir.

4- Kibris Turklerinin hiikiimetimizce de arzu edildigi gibi tjuurlu ve 
milliyetlerine bagh bir kitle olarak ya^amalarmi temin edecek tedabire gelince 
bu husustaki mii^ahedelerime istinaden hatira gelen jikirlerimi a^agida arza 
igtisar ediyorum.
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Evvela Kibris Turklerinin millivetlerinin hiikiimetge tamnmasim ve onlarin 
milli harslarim inki^af ettirecek vesaite malik olmalarmi temin evlemek icap eder 
ki bu cihel ancak Ingiltere hiikiimeti ile itilaf sureti ile miimkiin olabilir. 
Kanaatimce burada tatbik edilen siyaset ingiltere merkezi hiikiimetinin bir 
prensip haline soktugu bir siyaset degildir. Bilakis ekseri Afrika 
miistemlekelerinde hizmet ettikten sonra buraya gonderilen ve bura Tiirklerini 
Afrika zencileri ile kiyas eyleven dar kafali miistemleke memurlarinin $ahsi 
siyasetleridir. Son zamanlarda dostlugumuza gok kivmet veren Ingiltere 
hiikiimetine bura Ttirkleri ile Cumhuriyet hiikiimetinin alakadar oldugu miinasip 
bir §ekilde ifade edilirse tatbik edilen siyasetin tebdil edilmesi kaviyyen 
melhuzdur. Bir de yukarida arz eyledigim gibi doktor, avukat gibi serbest meslek 
erbabinm burada mesleklerini icra edebilmeleri ancak Ingiltere iiniversitesinden 
mezun olmalan ile me$rut oldugundan burada miinevver bir ziimrenin 
mevcudiyetini temin edebilmek iizere §u gare du$umilebilir; Tiirkiye yiiksek 
mekteplerinde okumakta olan Kibrish genglerden bir kismina eski tabiiyetlerinin 
muhafaza ettirilmesi ve bunlarm Tiirkiye 'de tahsillerini bitirdikten sonra 
hiikumetimiz hesabina ingiltere 'ye gonderildikten sonra yine Kibris ’a iade 
edilmeleri ki bu suretle Kibris Tiirk cemaati de ihtiyaci oldugu miinevver 
ziimreye ve tabii $eflerine malik olmu$ olacaktir.

Tiirklerin iktisadi vaziyetlerinin islahi igin de milli bankalarimizdan birinin 
burada bir §ube agmasi, iktisadi te$ebbiislere giri^ecek Tiirklere az bir faizle  
ikrazda bulunmasi pek  faideli bir hareket olacaktir. Bu suretle birgok Tiirklerin 
ticari hayata atilmalari temin edilecegi gibi bu yiizden meydana gelecek 
muesseselerde bir gok Turk genglerine i$ bulmak da miimkiin olacaktir. 
Iskenderun 'a sefer yapan Tiirk vapurlarinin K ibns limanlarmdan birine 
ugramasi da K ibns He Tiirkiye arasmda miinasebeti daha normal bir hale 
getirerek miihim menafi temin edebi/ecek bir if olacaktir.

Adana ve Mersin gibi bazi vilayetlerimizde bilhassa yaz zamanlan miihim 
miktarda zirai ameleye ihtiyag oldugu malumu devletleridir. K ibns 'ta if siz kalan 
ve vafamak igin pek ciizi yevmiyelerle iktifa mecburiyetinde bulunan birtakim 
soydaflanmizin hususi viza §eraiti altmda muvakkat bir zaman igin o taraflara 
giderek birkag ay gahfanlanna miisaade edilmesi de halkin refahina yardim  
edebilir. Bu hususta bittabi daha bir gok $eyler yapilabilir ki bunlarin 
teferruatimn tespiti ancak bu hiikiimetimizin K ibns Tiirklerine muavenet 
hususunu bir prensip olarak kabul eylemesinden sonra miimkiindiir. Yalniz $unu 
arz evlemek isterim ki bu muavenet arzu edildigi takdirde bir an evvel karar 
altma alinarak tatbikine gegilmek zaruridir. Zira birkag sene gegtikten sonra 
Kibris Ttirkleri her cihetge pek geri bir vaziyete dii^ecek ve hiikiimetimizin arzu 
eyledigi gibi $uurlu ve milliyetini miidrik bir kitle olarak idameleri imkansiz 
bulunacaktir. ”

ilgingtir ki aym donemde Kibris Tiirk toplumunda fikir aynliklan ve ?ati§malar 
da kendisini gostermeye ba§lar. Omegin 26 Kasim 1939 tarihinde CHP Umumi
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Katipligine miiracaat eden M. Necati Ozkan, ‘‘Onumiizdeki sene mevcut 
gazeteler ‘Soz’ ve ‘Vakit’ her ikisi de hi? $iiphe yoktur ki hukiimetgiler ve 
evkafgilar lehine ne§riyatta bulunacaklardir.” diyerek bunlara kar§i bir gazete 
gikartma dii$iincesinden bahseder;105

“...Binaenaleyh yeni intihaplarda faaliyet gostermek igin $imdiden negriyatta 
bulunmak mecburiyetinde kaliyoruz. 1930 tarihindeki miicadelemizde firkamiza  
hizmeti sebkat eden ve miikafatim hiikiimeti cumhuriyemizden goren ve elan 
gormekte olan Soz gazetesi halkin nefiri ejkari mesabesinde taninmigti fakat son 
zamanlarda hukiimetgiler ‘Evkafgilar ’ burada kendilerine ait bir Vakit gazetesi 
qikarmaga baqladiklari gibi bizim makalelerimizi ve fikirlerimizi vaktile 
ne^reden ve §imdi ise tetkik buyrulursa higbir efkarimizi ve makalatimizi 
ne$retmeyen Soz gazetesini dahi elde etmege muvaffak oldular. Soyle ki ‘S oz’ 
gazetesi sahibi R em zi’nin kizina bir vazife verdikleri gibi masrafi Kibris 
hiikiimeti tarafindan odenmek iizere Londra ’ya  da gonderttiler.

Halkimiz biiyiik bir endive igerisindedir. K ibris’ta Turkliigiin vaziyeti daha 
miihim bir safhaya girmi.pir. Burada ekalliyette ya^amak mecburiyetinde kalip 
da milli harsimizi ve milli kiiltiiriimiizu idame ettirebilmek igin ingiliz-Tiirk 
dostlugundan istifade etmek zamanmin hulul ettigi bu siralarda gali^acak olan 
bir gazeteye fiddetle ihtiyacimiz vardir. Onumiizdeki sene mevcut gazetelerin 
‘S oz’ ve ‘Vakit’ her ikisi de hig fiipheyoktur ki hukiimetgiler ve evkafgilar lehine 
neqriyatta bulunacaklardir. Burada bunlara kar$i bir gazete gikarabilmekligim 
igin adamizin hemen hemen her yerinden teklifler almaktayim 1936 senesinde 
Ankara’ya vuku bulan ziyaretimden avdet ettigim zaman hiikiimeti mahalliye 
pasaportumu ahp elan iade etmemipir. Miiteaddit defalar tahriri taleplerime de 
menfi cevap aldigimdan Tiirk kabesi olan Ankara ’y i ziyaretten men edildigim 
igin birgok miihim mesaili vakit ve vakit adamizi ziyaret eden Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisi azalarina vaziyetimizi bildirmekte geri kalmadim... ”

Ote yandan Kibris adasmda sularin durulmasma asla miisaade etmeyen ve 
Megali idea’yi mutlak gergekle^tirmek isteyen Rumlar ise her daim isyan 
igindedirler ve ozellikle 1931 Rum isyani sonrasmda ingiliz yonetimine kar^i 
kiijkirtici ve saldirgan bir tavir sergilemekle tamnan Baf Piskoposu ve 
Ba§piskopos Vekili Leontios’un 30 Ekim 1940 tarihinde yaptigi bir konu§mada 
“Gegmi§teki anla§mazliklar unutulmahdir. Tannnm ve biiyiik miittefiklerimiz 
ingiltere ve Tiirkiye’nin yardimlariyla savaji kazanacagiz.” demesi hayretle 
karsjilamr. 106 Burada belirtilmesi gereken ilging bir nokta ise Leontios’un bu 
konu§mayi yaparken Tiirkiye, ingiltere ve Yunanistan bayraklarmdan olu§mu$ 
bir kiyafet igerisinde olmasidir.107 Boylece sava§ doneminde ozellikle kilisenin 
ani tutum degi§ikligi sonrasmda garip ve suni bir hava adamn dort bir tarafmda 
hissedilmeye ba§lamr. Tiirk, Yunan ve ingiliz bayraklari evleri, magazalan 
siislemeye ba$lar. Yunanistan’a giderek Yunanlarin yanmda sava§mak isteyen 
Kibnsli Rumlar konsolosluklara akin etmeye ba$lar. Ortaya gikan bu yeni 
durumu kilisenin “siyasal firsatgiligi” olarak nitelendiren Kibns valisi ise
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firsatgihk konusunda kendisi de geri kalmaz ve ingiliz idaresi boyunca adada 
devam eden ve 90k siki bir §ekilde uygulanan Bayrak Kanunu’nu degi§tirerek 
Tiirk ve Yunan bayraklarmm da serbestge asilmasina miisaade etmeye ba§lar;108

“...Ikinci Diinya Savafi sirasinda Italya'nin Yunanistan’a saldirmasi iizerine 
Kibris Rumlan ellerinde Yunan bayraklan oldugu halde gosterilere ba^ladiklari 
zaman bayrak yasagi kanununu gignedikleri halde bu davram^lan sempati ile 
karfilanmif, ondan sonra da bu kanun uygulanmaz olmu^tu. Bu durumda 
Tiirklerin iki avri davranm gdze garpiyordu. Bir kismi, bayragmm dort duvar 
di^inda dalgalandigi ozlemine dayanamayarak bu frsa tta n  faydalamyor, bir 
kismi ise Rumlar sayesinde bir nimete ermegigururlanna vediremiyorlardi... ”

Ozellikle sava$a bagli olarak adadan gonderilmesi gereken bazi gida maddeleri 
ile kereste gibi malzemelerin tasmmasinda Tiirk i^ilcrden ve hamallardan 
istifade edilir. Biitiin bu olumsuzluklara ragmen uzun vadede sava§in getirdigi 
simrlamalarm Kibns ekonomisine katkilari da olmaya ba§lar ve ozellikle ada 
di§indan getirilen pek 90k iiriiniin ithal edilmek yerine adada yeti§tirilmesi 
yoniinde gali?malar bajlatilir; 109

" ...Memurun hali yine harapti. Evdeki eskiler satilmaya ba§lanmi$ti. Turkiye 
ile K ibns arasmda deniz seferleri aksamifti. Mektuplar artik ayda yilda bir 
gelivordu. Ana gida maddeleri karneye baglanmi^ti. Karaborsa dogmu$tu. 
Mahkemeler ‘karaborsaci diye yakalamp mahkum olanlara qok cezalar 
veriyordu. Qocukluktan beri arkada^im Enver Umar tifo olmuij. oliimden zor 
kurtulmu§tu. Bol limonata igmesi gerekirdi. §eker yoktu, karaborsadan can 
pahasina §eker bulup kendisine gdtiirdiigumde Enver gok duygulanmifti. §ekeri 
mii$terek bir dostumuz sandigim bir kifiden satin almi$tim. §ekerin arkada$imiz 
Enver ’e gidecegini birkag kez tekrarlami^tim fakat fiyatta bir indirim
yapilmami§ti. ‘Savafi kim kazam r?' konusu kahvelerde konu$ulan giincel
konulardandi. Baba dostumuz Con Rifat, Gime Kapisi 'ndaki efkalipto
agaglarimn altinda, etrafim saranlara sava.fm gidigati hakkinda bilgi verir, 
yorumlar yapardi. Ing iliz’in baskisindan gok bunalmi$ biri olan Con Rifat, 
Almanlann er geg savafi kazanacagi tezini savunurdu... K ibris’ta Tiirk halh, 
‘Alman kazamr. ' diyenlerle ‘Ingiliz kazamr. ' diyenler olarak ikiye bdliinmu§tu. 
Con Rifat, ingilizlerin kaybetmesi igin dua edenler arasindaydi. Belirli bir kisim 
(babam, Remzi Okan Bey ve arkadaqlari) ise Tngallah bu sava§ Turkiye ’yi 
sarsmaz. ' diyerek Turkiye 'yi izlemekteydi. Artik evimizde His M aster’s Voice 
marka bir de radyo vardi. Haberleri ve Nurettin Artam 'm  yorumlarmi 
kagirmazdik. Sava.f ilerledikge Hitler'in anlamsiz diinya fethine giktigi
anla§ihyordu ve ‘Bu yola gikan her Hike felaketle kar$ila$ti. ’ degerlendirmesi 
vaygmlafmaga ba$ladi... ”

Soz konusu bu iki bakamn K ibns adasinda gergekle^tirdikleri gorii$me 
nedeniyle Ingiliz idaresi de adadaki bayrak yasagina gegici olarak da olsa bir 
son verir. Askere alimlarin da devam ettigi bu donemde boylece Bayrak Kanunu
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degipirilir ve §iikrii Saragoglu ’nun adada bulundugu donem igerisinde Kibnsli 
Turkler tarafindan her taraf Tiirk bavraklanyla donatihr;n()

“ ...Am a bir giin, Tiirkiye Di$i$leri Bakam §iikrii Saragoglu’nun ingiltere 
Di$i§leri Bakam Anthony Eden ile gom§melerde bulunmak iizere Lefko§a’da 
bulundugu, ertesi giin iki Bakanin agik bir otomobilde Lefkoja’nm ana 
caddelerinden gegerek havaalamna gidecekleri, bu miinasebetle okullann ve 
dairelerin tatil edilecegi ve hiikiimetin terzilere birgok Turk bayragi sipari§ ettigi 
ogrenildi. Takvimlerin 18 Mart 1941 ’i gosterdigi o giin, bu haber akjamiizeri 
yayilmi?ti. Adada karartma vardi. Sokaga gikma tehlikeli idi. Anavatan 
hiikiimetinin bir temsilcisini goriip selamlayabileeeklerini, anavatana olan 
co$kun sevgilerini biraz olsun gdsterebileceklerini ve bu sevgiyi Saragoglu 
vasitasiyla Ankara’ya iletebileceklerini dii!jtmmenin heyecam onlara tehlikeyi ve 
korkuyu unutturuyordu. Evlerdeki bayraklar boyle biiyiik bir giin igin yeterli 
olamazdi. Karanhkta agilan diikkanlarda mum i§igmda, kirmizi ve beyaz 
kuma§lar segilip gikanldi ve o gece sabaha kadar Turk bayraklan dikildi. Ertesi 
sabah Lefkoija’nm Tiirk evleri, diikkanlari, kuliipleri, okullari Tiirk bayraklan ile 
donanmi^ti. Okullara giden gocuklann, kortejin gegecegi yola siralanan kadm 
erkek herkesin ellerinde Tiirk bayragi vardi. Kanun geregince Tiirk bayraklarmin 
yanmda Ingiliz bayraklan da bulunmaliydi. Bunun igin herkese ingiliz bayragi 
dagitildi. Yabanci bayragi artik kamksanmasma ragmen Kibns Tiirk’ii ay 
yildizmi gururla dalgalandirabilme mutlulugu a^kma kanunun bu geregini de 
yerine getirdi. Evkaf binasi oniinde Kiz Lisesi’ne aynlan yere geldikten sonra, 
beklemenin verdigi heyecam, milli mar§lar soyleycrek yati§tiriyorduk. Bu arada 
‘Tiirk Kizlanmn Tiirktisu’ sik sik tekrarlamyor, kiigiik meydan ‘Bizc derler Tiirk 
kizi, Atatiirk’iin Turk kizi’ sesleriyle gmliyordu. Ondan sonra bir ba^ka milli 
mar§ tutturuluyordu. Bu ba§ka margin bitmesine yakm o meydamn nizammi 
saglamaktan sorumlu zaptiyelerden biri yakla^iyor ve ‘Atatiirk’iin Turk Kizmi’ 
soyleyin gene diyordu...”

ilk  sayisim 15 §ubat 1921 tarihinde gikartmi.y olan gazete ozellikle 1940'h 
yillarda ekonomik sikmti igine girer ve 14 Agustos 1946 giinii son kez 
okuyuculanyla bulufimcaya kadar aym sikintilarla hayatta kalmaya gah$ir;in

“K ibns’ta Lefko?a’da 1919 senesinde gikmaya bajlayan ve sahibi Remzi 
Okan'm vefati iizerine ne§riyati tatil edilen ‘Soz’ gazetesinin 1943 M art’mm ilk 
haftasmdan beri karde$im Vedia Okan tarafindan tekrar gikanlmaya bajlandigmi 
arz ederim. Adada kagit azligi yiiziinden mevcut biitiin stoklara el koyan ve kagit 
ithalini de kendi namina yapan Kibns hiikiimetinin ingilizee Cyprus Post 
gazetesi miistesna olmak iizere biitiin mahalli gazeteler igin tayin ettigi ebatta ve 
gtindelik olarak gikmakta olan ‘Soz’iin siiriimii 1.200’diir.

Milli Miicadele yillarmda dogan ve bir taraftan Kibns Tiirk cemaatinin 
hislerine terciiman olmayi, diger taraftan da Tiirk inkilabim sayfa sayfa 
aksettinneyi iilkii edinen ‘Soz’ gazetesi Kibris adasmda en uzun ne^riyat 
hayatma malik ve giindelik olarak gikan ilk Tiirk gazetesidir. Gazete bu
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mazhariyete yalmz 90k mii§kiil §artlara ve biiyiik mahrumiyetlere gogiis gererek 
gah§an sahibinin azmi sayesinde degil fakat ayni zamanda Turkiye hiikumetinin 
bir tahsisat baglayarak onu hem maddeten ve hem de manen himaye etmesi 
sayesinde ermi?tir. Biitiin bu noktalan goz oniinde tuttugumuz i9indir ki 
babamizin olumiinden sonra ‘Soz’iin tekrar 9ikmasmi temin yolunda elimizden 
geldigi kadar gali§mayi bir bor9 bildik. Yukarida da arz ettigim gibi Mart 
iptidasindan beri ‘Soz’ tekrar 9ikmaya ba?lami$tir. Miiessisinin saghginda en 90k 
siiriimii oldugu zamanlardaki gibi §imdi de 1200 niisha sarf etmektedir. Fakat bu 
siiriim hem gazetenin idamesine ve hem de onu 9ikaranlarm inai^etini temine 
kafi gelmekten uzaktir. Bunun i^indir ki Turkiye hiikiimetinden esasli bir yardim 
gormedikleri takdirde karde$lerim gazeteyi kapamak ve Tiirkiye’ye gelip 
yerle^mek niyetindedirler.. .’’

Ayni konuyla ilgili olarak Basin ve Yayin Uinum Mtidiirii Selim Sarper 
tarafmdan hazirlanan raporda ise ‘‘Lefko$a’da Remzi Okan ve Vedia Okan 
tarafmdan gikarilmakta olan 'Soz' gazetesinin Kibris ’taki Tiirk halkinm  
hukukunu miidafaa ve anavatana bagliliklanm temsil ederek milli tesaniit 
gayesine hizmet etmekte oldugu ili$ik olarak sunulan Marl ve Nisan aylarma ait 
niishalanmn tetkikinden anla§ilnu$tir... '’n " denilir. Bununla birlikte 15 Mart 
1943-14 Ekim 1945, 19 Arahk 1945-20 Ocak 1946 ve 1 §ubat 1946-14 Agustos 
1946 tarihleri arasmda iig defa aqdip kapanmak zonm da kalan ‘S oz’ gazetesiln  
son olarak Vedia Remzi Okan ve Bedia Okan (Goreli) karde^ler tarafmdan 
imtivaz hakki Fevzi Ali Riza ’ya  devredilmek suretiyle elden gikartilmi§, 19 Arahk 
1946 tarihinde bir kere daha okuyucuyla bulunan gazete 14 Agustos 1946 giinii 
agilmamak iizere kapamm^tir.

Sonu?
‘Soz’ gazetesinin yaym hayatina ba^ladigi ilk giinden itibaren kendisine ilke 
edindigi olmazsa olmazlari arasmda ingiliz somiirgeciligi ile sava^mak, ulusal 
bilin9 olu^turmak, anavatan Turkiye’ye giivcn ve bagliligi devam ettirmek, 
Kibris’ta olup bitenler konusunda kamuoyu yaratarak ozellikle Rum gazetelerinc 
kar§i miicadele etmek, Enosis’e karji mticadelede kararhlik gostermek, Kibnsli 
Tiirklerin eli ve ayagi olmak, Kemalist devrimleri goniilden benimsemek ve 
sosyal hayatin her alanmda en iist seviyede uygulanabilmesi igin gaba harcamak 
bulunmaktadir ve ‘Soz’ gazetesinde M. Remzi Okan bu ilkeler dogrultusunda 
kelimenin tam anlannyla miicadele gazeteciligi yaparak topluma onderlik 
ederler. M. Remzi Okan bir gazeteci ve bir ogretmen olarak Kemalist devrimleri 
uygulama konusunda neden bu kadar goniilden ve igten hareket etmij ve 
cojkusunu gazete yazilanna oldugu kadar sosyal hayatma da yansitnujtir? 
Birinci Diinya sava§i doneminde gerek adada ya§amlanlar gerekse uluslararasi 
alanda ve ada disinda ortaya gikan yeni duramlar Kibns ilintili olarak M. Remzi 
Okan’m kafasmda yeni fikirlcrin ortaya gikmasina ve 1918 sonrasmda gazeteci 
olarak fikir hayatina ba^ladiginda kendisine gizccegi yonii belirlenicde son
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derece onemli olmu$tur. Sava;? diijinda kalmi? Kibns adasmin Ingiltere tarafmdan 
Yunanistan’a onerilmesi ve Megali idea dogrultusunda adanm kaybedilmesi 
endi§esi, Enosis’i gergekle^tirmek isteyen Rumlarm ve Yunanlarm bitip 
tiikenmek bilmeyen ihtiraslan ve gayretleri, hemen ardmdan Qanakkale 
cephesinde Ingilizler tarafmdan esir alman Tiirklerin Kibns adasma getirilmeleri 
ve son olarak Fransa tarafmdan tesis edilen Ermeni Dogu Lejyonu’nun 
faaliyetleri M. Remzi Okan’m diijiince diinyasmda vatan olgusunu 90k farkli bir 
boyuta ta§mu§, onun ufkunu geni§letmi§ ve du$imdiiklerini gergekle^tirecek bir 
lider olarak Mustafa Kemal’in ortaya fikmasmin ardmdan onu once 1919-1912 
doneminde, ardmdan da 1922-1938 devresinde sonuna kadar desteklemijtir. 600 
yili aijkm bir siire Osmanh olarak ya§ayan toplumun yeni bir sayfa aginaya 
kalki$masi, 14-18. yiizyillar arasmda binlercc insamn hayatma mal olan 
engizisyon mahkcmeleri, kilise baskisi, tahakkiim ve bilime sirtim donen 
anlayijm ortadan kalkmasiyla gagda§la$mayi yakalayan Avrupa’nm durumu M. 
Remzi Okan igin tam bir umut i§igi ve esin kaynagi olmu§, Anadolu’da bunu 
gergeklejtirebilecek tek giig olarak gordiigii Mustafa Kemal’i sonuna kadar 
desteklemi§, Kibns adasim da aym §ekilde bir vatan topragi haline 
getirebilmenin miicadelesini vermi§tir.
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yayinim  durdurm asi iizerine 14 M art 1942’de Halkin Sesi’ni yayim lam aya ba^lar. Fazil 
Kiifiik, K ibns Tiirkiiniin Geijirdigi Aci Gtinler-11, K ibris M ektubu Dergisi, Sayi 2, Mart- 
N isan 2002, Ankara, s.5-7 .
'"S o z , 23 Tem m uz 1931.
M N eredeyse 1960’h yillara kadar uygulanm aya fali^ilan bu Ingiliz stratejisi konuyla ilgili 
hazirlanan resmi raporlara ve yazi^m alara da yansim ijtir. Omegin Tiirk K onsoloslugu 
tarafm dan hazirlanan 14 M ayis 1937 tarihli bir raporda “ ...in g iliz  m iistemleke idaresi 
K ibns ahalisini m illiyetlerini nazan  itibara alm aksizm  dinlerine gore tefrik etm ekte 
o ldugundan Tiirkleri de resm en islam  cem aati olarak tam m aktadir. Fakat islam  denilen bu 
halk kam ilen T iirk’tiir. Bazi kenar koylerde Rum ca konu^an M iisliim anlar varsa da Rum 
ekscriyeti arasm da kalm alan  ve kim senin kendileriyle alakadar olm am asi yiiztinden 
dillerini unutan bu soyda^larim izm  bir kismi tekrar T iirkfe ogrenm eye ba§laim §tir.. .” 
denilm ektedir. A ym  yazida adada yayim lanan gazetelerle ilgili o larak da “ .. .Lefko^a’da 
Soz ism inde haftada iki defa ve Ses ism inde haftada b ir defa fikan  iki T iirkfe gazete 
vardir. Yalmz Lefko^a’da R um ca dort yevm i gazete ^lktigi halde Tiirklerin bir tek yevnn 
gazeteleri olm am asi 90k acm acak b ir haldir. Adi gefen  iki gazete Tiirk inkilabina taraftar 
ve m illiyetfi olm akla berabcr vesaitsizlikleri ve ada Turklerini m uhtelif m esail hakkinda 
ir§at cdecek takrir heyetlerine m alik olm am alari viiziinden kendilerinden bcklenen 
hizm etleri vapacak bir halde d eg ild irle r.. denilir. B C A .030.10.124.886.18.
'’"BCA . 030.10.83.548.2.
“ Soz, 5 Eyliil 1925.
67 Soz, 17 Ekim 1925.

Perde arkasm da rahip Frew isimli b ir Ingiliz ajam nin yonetim inde bulunan ve 
A rabistanli L aw rence 'm  istanbul’daki arkada§i Yzb. B ennett gibi sapkin ingiliz 
subaylarm in kontrolii altm da bulunan bu cem iyet diizenli odem e yap tik lan  Sait M olla gibi 
yerli lijbirlik^iler vasitasiyla M illi M iicadele faaliyetlerini baltalam aya ^ah^m akta, Nisan 
1920 sonrasm da b ir anda ve aym anda A nadolu cografyasm in farkli bolgelerinde ortaya 
9ikan gerici isyanlan  vc ayaklanm alari planlam akta, kiijkirtmakta ve insanlari Kuvayi 
M illiye m iicadelesine kar?i galeyana getirm ektcdir. C 'um huriyetin ilaniyla birlikte iilkeyi 
terk etm ek zorunda kalan ki<jilei arasm da belki de en tchlikelisi ve en sinsisi ise Kibris 
adasina gelen Sait M olla’dir ve burada da rahat durm ayarak once Y unanistan’da 9ikartilan 
cum huriyet dii§mani Itila gazetesini pazarlam aya kalk ijir, ardm dan da Atatiirk 
devrim lerini zaviflatm aya kalkar.
m Ali Nesim. Batm ayan Egitim  Gunesjiciimiz, KK IX Milli Egitim  ve Kultur Bakanligi 
Yay., Lcfkoja. 1987, s. 82.
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/IJ M ehm et R em zi O kan’a m atbaa harflerinin teslim  edildigine dair 8 M art 1927 ve 26 
$ubat 1929 tarihli B asbakanhk raporlari. BCA. 30.10.0.0.28.159.2 ve BCA. 
30.10.0.083.548.2.
11 B edia Okan Goreli ile 15 A gustos 2010 tarihinde izm ir’de yapilan goru§me.
T~ Turkiye Cum huriyeti B ajvekalet M uam elat M iidurliigti tarafm dan H azine Evrak 
M uavinliginc gonderilen 25 $ubat 1929 tarihli ve 5/159 sayih resm i yazi. 
B C A .030 .10.85.548.2.
’ ’ “Takriben bir ay evvel zatialinize bir m ektup gondermi? ve gazetem iz igin iki ka§ahk 
yeni Tiirkge h a rf gonderilm esi hususunda lutfen delalette bulunm am zi istirham  
eylemi^tim . §im diye kadar buna dair cevabm izi alam adigim dan bu  m ektubum la tekrar 
sizi rahatsiz etm eye m ecbur oldum. Affinizi rica eder ve sam im i tazim  ve hiirm etlerim i 
takdim  eylerim  efendim .” M. Rem zi O kan’in M ahm ut N edim ’e gonderdigi 10 Kasim  
1928 tarihli m ektup. B C A .030 .10.85.548.2.
74 B C A .030.10.85.548.2.
75 Bedia Okan G oreli bu onemli ziyaretgilerin geli§ nedenlerini “ ...T u rk iy e  Cum huriyeti 
hiikum etinin A taturk’iin em riyle yaptigi bu yardim lar postayla gelm iyordu. A ym  $ekilde 
bankayla da gelm iyordu. (Ingiliz) hiikum etinin haberi olur, bankada belli olur diye 
A tatiirk kendisim n giivendigi ki$ilere 2 -3  ayda bir, A tatiirk verm iyor am a tahsis edilmi? 
m uayyen bir kiijiye em ir veriyor ve parayi onlar getiriyordu ve onlar gerekli talimati 
veriyorlardi neyse soylenecek olan. Babam  da biitiin sikintilarini o gelen §ahsa anlatir ve 
haberi iletirdi. Bu boyle devam  edem edi giinku hiikiimet farkina varmi$ galiba. Para 
bankaya gelm eye ba^ladi. Oyle o lunca da paranm  bir boliim unii hiikiimet alm aya 
ba$laym ca ‘O zam an dogrudan konsoloshaneye gonderm ek en iy is i.’ d em ijle r ve para 
konsoloshaneye gelm eye bajladi. Fakat son gelen konsolos, benim  zam anim daki son 
konsolos gelen parayi bize verm edi. istem edi, cam  istem edi, neden verm edi sebebi yok. 
Vedia ablam  ise o giinlerde A nkara’daydi ve b iz onunla haberle^em iyorduk ve ona durum  
§udur. boyledir diye haber gonderem iyorduk. B ir gtin ablam dan b ir m ektup aldik ve bize 
‘Hig m erak etm eyin am cam iz bizi m irastan m ahrum  birakm ayacak .’ diye yaziyordu. 
$ifreyi biz gozdiik ve anladik ki Turkiye bizi desteklem eye ve yardim  etm eye devam  
edecektir. . . . ” diye agiklar. L am aka’daki konsolosun yaptigi yanliij da  diizeltilir ve 
uyanlan  konsolos daha sonda Di§ H ekim i Saffet Bey vasitasiyla Bedia Okan ve annesini 
konsolosluga davet eder. K onsolos son 6 ayda gonderilen paralarm  kendisinde 
bulundugunu, e jin in  Pazar giin ziyarete geliyormuij gibi yaparak kendilerini gorm eye 
gelecegini ve parayi da getirecegini belirtir; ancak ne bu ziyaret gergekle^ir ne de para 
teslim  edilir. Bedia O kan’in bir elektrik  kazasi sonrasi 3 gun bastanede kalm asi, ya^amlan 
olum suz durum lar ve m addi sikintilar sonrasm da 1945 yili sonunda B edia hanim  da 
A nkara 'ya  gelir ve Bayindirlik B akanhg i’nda gah^m aya ba§lar. Adi gepen gorii§me.
(’Re§at Akar, Atatiirkgii K ibns Turkleri. Ankara, Ankara, 1985, s.40.
'S o z , 19 A gustos 1928. 

lx Soz, 13 Eyliil 1928.
7<) Soz. 5 Eyliil 1925.
80 Soz, 11 Ekim  1928. 
sl Soz, 1 Eyliil 1932. 
s~S6z, 31 A rahk  1932.
' ’ M ehm et Remzi O kan’in yeni harflerle ilgili istegine yonelik  olarak da derhal is tanbu l’la 
irtibata gegilir ve iki sandik h a rf satin ahnarak K ib n s’a gonderilir. Soz gazetesi sahibi ve
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ba§yazari Mehmet Remzi Okan tarafmdan Ba§bakan Ismet inonu’ye gonderilen 12 Ocak 
1933 tarihli mektup. BCA.030.10.83.548.2.
84 B C A .030 .10.83.548.6.
85 B C A .030 .10.109.129.4.
86 TM T Lim asol kadrosundan m erhum  M ehm et Y. M anavoglu ile 25 A gustos 2004 
tarihinde G im e’de yapilan goriijm e.
8' Adi ge<;en g6rii§me..
88 O m egin  19 N isan 1933 tarihinde deniz uijagiyla M agusa lim am na ini§ yapan ve 21 
Nisan 1933 giinii de B agdat’a gitm ek iizere adadan aynlan  ingiltere Som iirgeler Bakam  
Sir Philip C ard iff L ister "K ibns ahali-i islam iyesi nam rna m tilakat talep eden heyeti kabul 
etmemi§ ise de K ibns B ajpiskoposunun ziyaret ve m iilakatim ” reddetm em ijtir. 
B C A .030 .10.432.872.51.
89 B a^bakanhk M iistejari Kem al G edelef tarafindan H ariciye V ekaleti’ne gonderilen 
Kibris B irinci intihab Dairesi m ebusu N ecati O zkan’m Kibrisli T ilrklerle ilgili haztrladigi 
rapor. B A .030.10.57.66.14.
90 A rif H ocalar ile 10 §ubat 2001 tarihinde A nkara’da yapilan gortijm e.
91 Bu durum  M. Rem zi O kan’i o kadar derinden etkiler ki evde e$ine ve k izlanna haber 
verm eden kendi el yazisiyla “Niipin G azeteci O ldum ?” ba§likli bir yazi kalem e alir. 
Hsasinda bu yazi “yorgun ve bedbin” oldugu bir anda “N ifin  gazeteci oldum  da bu 
dertlere girdim ?” som sunun da soruldugu b ir anda yazilmi§ ve oliimiinden tam  62 yd 
sonra kizi tarafindan kitaplarm in arasm da tesadtifen bulunmu§tur. B edia Okan Goreli ile 
15 A gustos 2010 tarihinde Izm ir’de yapilan goru§me.
92 B C A .030 .10 .130.28.19.
93 B C A .030 .11.1.55.12.8.
94 G em inin K ib n s’i da kapsayan bu gezisinin en onem li ozelligi Lozan Antla^masi 
sonrasm da ilk defa K ibns adasm a Tiirk askeri giiciiniin fikacak  olm asi, ayrica Tiirkiye 
C um huriyeti devletinin kurulm asm m  ardm dan adaya ilk gidecek askeri gemi olmasidir. 
Bu program a gore gemi A kdeniz’de G irit’in Suda Lim ani, M isir’da iskenderiye ve Hayfa 
L im am , ardm dan K ibns adasinda M agusa L im ani, daha sonra da lskenderun, R odos ve 
Bodrum  L im ani'm  ziyaret edecek ve geziyi tam am layacaktir. Y apilan p lanlam aya gore 
gem inin hareket giinii ve saati H aydarpa^a’dan 4 H aziran 1938 giinti saat 20.00 olarak 
belirlenir. Ham idiye m ektep gem isi 7 -1 0  H aziran 1938 donem inde Suda (Girit), 12-15 
Haziran 1938 donem inde iskenderiye (M isir), 17-19 Haziran 1938 donem inde Hayfa 
(M isir), 20 -2 2  Haziran 1938 donem inde M agusa (K ibns), 23 -2 5  Haziran 1938 
dcvresinde iskenderun, 6-7 Tem m uz 1938 devresinde R odos ve son olarak da 7 Tem m uz 
1938 giinii B odrum ’da olacaktir. G em inin gezi giizergahim n belli olm asindan sonra 
gazete m anjetlerine  de yansiyan ise H atay ’da yapilacak se^im lerde F ransa’m n yolsuzluk 
yaptigi. bolgede ya§ayan Tiirkler iizerinde baski ve yildirm a politikasi giittugii 
yoniindedir. Haziran 1938 siireci bu jek liy le  her iki iilke arasm da tam  bir sinir savajina  da 
d6nii§tir. Tam  bir giitp gosterisi olarak da n itelenebilecek bir harcketle M ustafa Kem al 
Atatiirk askeri denetlem elerde bulunm ak ve halkla birlikte olm ak am aciyla M ersin ’e gelir 
ve burada ism et inonii ve Mare§al Fevzi Q akm ak’la b ir araya gelir. Fransa ile Hatay 
sorununun ve gerilim inin ulajabilecegi en iist noktaya fik tig i bir donem de bu geminin 
H atay’a bagli Payas ilfesine  de ugram asi, ayrica “ en §ayani dikkat ziyareti m iistakil ve 
karde? H atay 'in  iskendem n lim am na yapacagi ziyaret olacaktir.” denilerek bildirilen bu 
ziyaret ve ayrica vanlan  anla§ma geregi Tiirk askerim n H atay’a girm ek iizere oldugu bir 
zam anda bu ilfede dem ir atm asi son derece planli stratejik b ir hazirlik ve uzak

Soz G azetesi B aglam inda M ehm et R em zi O kan 'in
Y azilannda  Vatan K avram i
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gorii^ltilugun b ir sonucudur. Italyan ip Sava?i, A lm anya ve ita ly a ’mn yarattigi 
A vrupa’daki gergin ortam  gibi uluslar arasi sorunlarla H atay  sorunu gibi ulusal bir 
sorunun manijetlere ta?m digi b ir donem de her ne kadar H am idiye gem isi neredeyse sessiz 
sedasiz A kdeniz 'e  apilm asm a ve Tiirk basm m da birkap kupiik haber di$mda hipbir yaym  
yapilm am asm a ragm en H atay’in Tiirk topraklarm a katilm asi konusunda yapilan uzun 
soluklu b ir m iicadelenin de kilom etre ta§larindan birisini te§kil eder. G em inin iskenderiye, 
H atay ve M agusa gibi o donem in son derece onemli ve stratejik konum a haiz lim anlarina 
ugram is olmasi genp Turkiye Cum huriyeti devletinin once Hatay ve ardm dan da Kibris 
konusuyla ilgilenecegi yoniinde ince m esajlar iperm ektedir. Esasm da H am idiye’nin 1938 
tarihli A kdeniz gezisi M ustafa K em al A tatiirk’iin A kdeniz’de katildigi b ir askeri tatbikat 
esnasinda belirttigi “K ib n s’a dikkat ediniz. K ibns bizim  ipin onem lidir.” m esajm da 
oldugu tizere sadece K ibrisli T iirklere yonelik  degil ayrica K ibnsli T iirklere de zam ani 
gelince sahip pikilacagi yoniinde in g iltere ’ye de gonderilm ij ince bir m esajdir. 
B C A .030 .10.62.415.8, BCA .030.10.62.415.9, Tan, 6- 16 ve 20 M ayis 1938.
95 Ulvi Keser, “K ib ris’ta  (^anakkale Sava§ Esirleri ve Sava§ D onem inde Adada 
Ya^ananlar”, (^anakkale On Sekiz M art U niversitesi, A tatiirk ve Canakkale Savasjlari 
A ra?tirm a M erkezi, B ahar 2007, Sayi 5, s. 1-68.
96 Tan, 19 M ayis 1938.
97 Soz, 18 H aziran 1938’den aktaran Ergin M .Birinci, M. Necati O zkan (1899-1970), C ilt 
I, Necati O zkan V akfi Yay., M ayis 2001, istanbul, s. 233.
98 Kibris V alisi tarafm dan 24 Haziran 1938 tarihinde gonderilen E 4725.2726.44 kayit 
num arali, 90437/38 no.lu, 11 A gustos 1938 tarihli yazi. PRO. FO .371/21935.
" P R O . FO .371/21935.
100 PRO. FO .371/21935.
101 A hm et C. Gazioglu, Enosis (^em berinde Turkler; Bugiinlere G elm ek K olay O lm adi, 
C yrep Yay., N isan 1996, istanbul, s. 308.
102 A hm et C. Gazioglu, a. g. e., s. 309.
103 A hm et C. Gazioglu, a. g. e., s. 309.
1M K ibris Konsolos lugu’nun 14 Eyliil 1938 tarihli raporu. B C A.030.10.124.887.3.
105 BCA. M. Necati O zkan’m 26 Kasim  1939 tarihinde CHP U m um i Katipligine 
gonderdigi yazi sureti.
106 CO 67.398.10. K ibns Valisinin Som iirgeler B akanhgm a gonderdigi yazidan aktaran 
§iikrii S. Giirel, K ibns Tarihi, C ilt II, istanbul, 1985, s. 10.
107 §iikrii S. Giirel, a. g. e., s. 10.
108 B eria Rem zi Ozoran, “K ibris’ta A tatiirk’iin K iz lan ”, K ibns Postasi. 13 $ubat 1982, 
Lefko$a, s.22.
109 R auf R.Denkta?, K arkot Deresi, A kdeniz H aber A jansi Yay., A rahk 1999, Lefko§a, 
s.2 1 .

B eria R em zi Ozoran, “K ibris’ta A tatiirk’iin K iz lan ” , K ibns Postasi, 13 $ubat 1982, 
Lefko^a, s.22.
111 TC Ba§vekalet B asm  ve Yaym  U m um  M udiirlugii tarafm dan Ba^vekalet Yiiksek 
m akam ina gonderilen B eria Okan im zali 11 H aziran 1944 tarihli ve 85/301 (4043) sayih 
yazi. BCA. 030.10.85.561.15.
112 BCA.030.10.85.561.17.
113 S.Sam i Dedepay, K ibris’ta Enform asyon veya Y azih ve Sozlii Basin, C ilt II, Lefko^a, 
s.48-49.
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Kibns Tiirk Toplumunda Aydm Bir Egitimci: 
Mehmet Remzi Okan

Sibel AKGUN*

1885 yilmda Kibris’m Karpaz bolgesinde bulunan Kaleburnu koyunde dogan 
Mehmet Remzi, ilk ogrenimini koyunde yaptiktan sonra, Rii^tiyc’yi bitirmi^ ve 
mezuniyetinden sonra Lefko§a’da ve Karpaz koylerinde ogretmenlik yapmi^tir. 
Daha sonra Mehmetfik (Galatya)’de ve Ortakoy’de gorev yapan Remzi, 1914 
yilmda Sarayonu Erkek okuluna Ba§ogretmen olarak atannn§tir.

Mehmet Remzi aym zamanda Doktor Hafiz Cemal1 (Lokman Hekim)’in 
te^viki ile gazetecilige ba$lann§tir. 5 Kasim 1914 yilinda Kibrts’tn ingiltere 
tarafindan ilhaki ile Kibris Tiirk toplumunda basm yaym alanmda ya$anan 
durgunluk sonrasi, 9 Eyliil 1919’da haftalik olarak yayimlanan ve Ba$yazari ile 
sahibinin avukat Ahmet Ra§it oldugu ‘Dogru Yol' gazetesinde sorumlu miidtir 
olarak gorev yapmi^tir.

Bu gazete di§inda 8 Eyliil 1919’da tek bajina 'Soz' gazetesini gikaran Remzi, 
gazetede yer alan haberler araciligi ile K ibns Tiirk toplumunun Cumhuriyet 
donemi Tiirkiye’si ile birebir yakm ilijki kurmasini saglami$tir. Remzi, sadece 
basm yaym araciligi ile degil siyasi faaliyetleri ile de Kibns Tiirk toplumunun 
siyasi tarihinin aydin hareketi ifinde adim en onlere yazdirmayi bilmi§tir.

Ozellikle Osmanh Devletinin yikili^i sonrasi, Kibns Tiirk toplumunun ifine 
girdigi kimlik arayi^mda Tiirkiye’den gelen veya Mehmet Remzi gibi Kibris 
Tiirk toplumunun iginden ?ikmi§ olan egitimciler onemli rol oynami§lardir. 
Mehmet Remzi ozelinde egitimci kimligi ile aydinlann toplumlarin siyasal ve 
kiiltiirel hayatina etkileri ile bu unsurun nasil geli§ip beslendigi onemli bir 
konudur. Mehmet Remzi, Kibns Tiirk toplumunun siyasal ve kiiltiirel hayatmda 
gazete fikararak, siyasi toplantilarm iginde yer alarak (1918 Meclisi Milli 
Kongresi ve 1930 Kavanin Meclisi segimleri gibi), Tiirkiye ile maddi ve manevi 
yakin ili§kiler kurarak (Soz gazetesinin 1928 yilmda Latin alfabesi ile basilmasi 
igin Tiirkiye’den matbaa parasi gelmesi gibi) onemli bir d6nu$tim ve $ekillenme 
yaratmi$tir.

Bu gah$mada Mehmet Rcmzi’nin bir aydin olarak egitimci kimligi, bu 
donii^umiin tcmellerinden biri olarak ele almacak ve bu temelin Kibns Tiirk 
toplumunun siyasi tarihinde siyasi- kiiltiirel yansimalarimn nasil oldugu 
incelenecektir

I- Egitimci Kimligi ile Remzi Okan
Mehmet Remzi, 1885 yilmda Kibris’in Karpaz bolgcsindeki Kaleburnu koyunde 
dogmu§ ve hayatmm ilk doneminde Lefko§a’da Rii^tiye ve Tdadi’yi bitirdikten

Y r d .  Do<,\ D r  , S a k a r y a  U n i v e r s i t e s i ,  I !B K .  U l u s l a r a r a s i  I I i$ k i! o r  B o l i i m i i .  S i y a s i  T a r i h  A n a b i l i m  
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sonra ilk olarak Karpaz koylerinde ogretmen olarak meslege atilmijtir. Remzi, 
1907 yilinda Mehmet?ik (Galatya)’te ogretmenlik yaptiktan sonra 1914 yilmda 
Kaleburnu’ndan Ortakoy ilkokulu’na gefmi? oradan da Kibris Tiirk toplumunun 
en onemli egitim kurumu olan Sarayonii Erkek Okulu’nda Ba^ogretmen olarak 
gorev yapmi$tir2.

Her sosyo-kultiirel yapi, ekonomi, siyaset, din, egitim ve aile kurumlarmin her 
biri ile i^levsel ili^kide bulunarak olu^turduklari bir kurumlar biitiinudiir. Egitim, 
sosyolojik a^idan hem bir kurum hem de sosyallejme siirecidir. Egitim, toplum 
tarafmdan etkilenen ve bifimlenen, toplumu etkileyen ve bifimlendiren, toplum 
degi§tikfe degi$ebilen ve de biiyiik oranda toplumu da degi^tiren bir siire^tir. 
Ogretmenler ise bu kurumun en onemli tajiyici konumundadirlar. Ogretmenlik 
nitelikli ve i§lev bakimmdan, toplumun her yonden geli$mesinde, kendini devam 
ettirmesinde olduk9a onemli bir meslektir.

Kibris Tiirk toplumunda farkli kiilturlerle ve politikalarla iq ige var olmaya 
palijan bir toplum olarak egitimin ve ogretmenlerin rolii yadsmamaz. Kibris’ta 
egitim kurumunun iki farkli beklentiyle ara? olarak kullanilmasi soz konusudur. 
ingiliz somiirge yonetimi, somiirge politikasim tatbik edebilmek ifin, Kibris 
Turkleri ise bu politika kar§ismda toplumsal kimligini korumak ve devam 
ettirebilmek ifin egitimi bir araQ olarak kullanma yoluna gitmi$tir. Bu ko^ullar 
ifinde kimligin korunmasi ve ya§atilmasmda ogretmenler onemli roller 
iistlenmijlerdir. £iinkii her toplumda bir aydm olarak ogretmenler, gorevlerinin 
ozelligi nedeniyle toplumsal sorunlarla ilgilenirler3.

Ozellikle az geli§mi§ iilkelerde, kirsal yorelerde ve yabanci bir siyasi idare 
altmda, kimlik miieadelesi veren toplumlarda, halkin ipinc dagilmi$ tek aydin 
olduklan ifin pevrelerini etkileme imkanlari daha foktur. Geleneklerin hakim 
oldugu, sosyal degijmelerin yava? oldugu, cemaat ozelligi ta§iyan yapilarda, 
tarim toplumlarinda, ogretmene siiregelen gelenekleri ve degerleri koruma, yeni 
ku§akiara aktarma gorevi verilir. Degi§imin hedeflendigi ve hizlandigi gefici 
donemlerinde ise gelenekscl degerleri ve uygulamalari tarti§malari, yeni 
degerleri benimsemeleri ve yaymalan istenir. Ogretmenlerin okul kanaliyla 
etkileri; sosyalle§tirme, davrani§i, degi§ikligi olu§turma, nitelikli insan giicii ve 
9e§itli mesleklere eleman yeti§tirme yamnda onderler, aydinlar yeti$tirme olarak 
ele ahnabilir. Okul di§inda toplumsal etkileri ise yeniliklerin ta$iyicisi, akil 
dam§ilacak aydin k il le r  tarzmda ifade edilebilir4.

Kibris Tiirk toplumu, adada ingiliz somiirge yonetiminin ba^ladigi 1878 
yihndan sonra ve ozellikle adanm ilhakinm ger^eklejtigi 1914 sonrasi toplumsal 
geli^imini kontrol altinda tutan ve kendisine sadik bir Miisliiman toplum yaratma 
politikasi takip eden yonetime kar$i, kendi toplumsal dinamiginin denetim altma 
ahnmasma tepki duymu§tur. Bunun en onemli gostergesi ise Ingiliz somiirge 
yonetimi karsjismda ne olursa olsun Osmanli kimligine sahip cikmak ve adanm 
birgiin eski sahibine iade edilmesi gerektigi dviijuncesini siirekli olarak dile 
getirme ile gostcrmi$tir. Oysa Ingiliz somiirge yonetiminin ozellikle 1914 yilmda
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adayi ilhaki sonrasi artik bu du?iincenin gergekle^me ihtimalini sifirladigi igin 
Kibris Tiirk toplumu sessiz ama igten ige zoraki bir kabulleni? sergilemek 
zorunda kalmi^tir. Tabii bunda Osmanli Devleti’nin 1914’te I. Diinya Sava$i'na 
Ingilizler kar§ismda girmesi ve devletin hayatta kalma mticadelesinde ilhak 
karanni sessiz bir protesto ile kabul etmesinin verdigi hayal kinkhgi da vardir. 
Bu durnrn karjisinda Kibns Tiirk toplumu aydmlari ve bu aydinlann iginde 
onemli bir kesimi olu§turan egitimciler, siyasi geli§meler kar§isinda toplumsal 
dinamige etki eden ve onu $ekillendiren en onemli unsur olarak ortaya gikmi^tir. 
Kibris Turk toplumu aydmlari, boylece hem ingiliz yonetiminin politikalari 
kar^ismda ve hem de ayrica adada gogunluk niifusu olu?turan Rum toplumunun 
Yunanistan’a baglanma fikrini (Enosis) her durum ve ko^ulda dile getirmesi 
nedeni ile kimligine daha gok sanlma ve her tiirlii geli§meyi yakmdan izlemc 
ihtiyaci duymu^tur.

Kibns Tiirk toplumunun ingiliz somiirge doneminde toplumsal ve siyasi 
kimliginin olu§masmda ve §ekillenmesinde temel bir rolii olan bu egitimciler, 
toplumun en onemli dinamigi olarak goriilebilir. Kibris Turk toplumu 
ogretmenleri, egitim alam di?mda siyasi (gazete gikararak, mitingler orgtitleyip- 
katilarak, ge§itli siyasi olu§umlar iginde bulunarak ve toplumsal alanlarda 
(saglikgi, din gorevlisi, berber, tarim ve bahge egitimi gibi) iginde bulunduklari 
toplumun onderi ve §ekillendiricisi olmu^tur.

Mehmet Remzi Bey’in egitimci kimliginden iki jekilde yararlandigi 
goriilmektedir. Bunlardan birincisi ve en onemlisi, donemin siyasi §artlari iginde 
Kibris Tiirk toplumunun “Anavatan" olarak bagli oldugu Tiirkiye ile baglarinm 
hig kopmamasi ve yetijtirdigi ogrencilerini de bu diijunceye bagli olarak 
yeti^mesi igin gah§an bir egitimci olmasidir.

Boylece Remzi, bir egitimci olarak ve egitimci kimligi ile iginde bulundugu 
toplumla birebir yakmdan ili^ki kurarak yakmdan ilgilenmi^tir. Ayrica bir 
ogretmen olarak yeti§tirdigi ogrencilerini zamanin §artlannda milli bir uyani§ ve 
biling olu^masi igin gaba gostermi§tir. Omegin, Lefko^a Sarayonii ilkokulu’nda 
ogrencisi olan Oktay Oksiizoglu’nun Mehmet Remzi’nin egitici kimligi ile ilgili 
olarak hatirladiklari ve anlattiklari §u §ekildedir:

"Lejko^a 'da Sarayonii llkokulu 'nun bahgesindeyiz. Bahgedeki agaqlartn 
birinin yanmda biiyiik bir bayrak direginin air ucu yere dayanmif. Biiyiik 
gocuklardan biri Bayragi biraz egik tutuyor. Boy sirasi dizildik. 
Bafdgrelmenimiz Merhum Remzi Bey bir feyler anlatiyor. Anlayabildigim  
kadarmi hatirhyorum. Ingilizler Tiirk Bayragi inn gekilmesini yasak etmifler. 
$imdi bayragimizi opecekmipz, bir de resim gektirecekmifiz ve bayragtmtz 
sanlip  kaldinlacakmi§. Agir agir yiiriimeye ba^ladik. bayragtn altina gelen, 
ucunu tutup opiiyor ve gegiyordu. Sira bize geldi, biz de Bayragimizi optiik ve 
gegtik. Ondan sonra bitifikteki Sarayonii Camii 'ne gegtik ve cami 
merdivenlerine dizilerek iki biiyiik Bayrakla resim gektirdik. ... tlkokuldan bir 
hatiram daha vardir: Bavraksiz olarak okulca gezmeye gtderken Yiiruyelim,
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ileriye, atlayahm dag tepe $arkisim soylerdik. ingilizler bu $arkimn 
soylenmesini yasak ettiler. Bunun iizerine, Remzi Bey biiyiik gocuklara bu 
§arkiyi islikla galmalanm ogretti. Gezmelere gittigimiz giinler; eaddelerden 
gegerken bu $arki boyle ishkla qalmiyordu ’°

Mehmet Remzi Bey, ogretmenlik yaptigi koylerde bir egitimci olarak hem 
donemin §artlarma uygun olarak Kibris Tiirk toplumunun orgiitlenmesinde ve 
milli kimliginin jekillendirilmesinde onemli bir rol oynarken ayni zamanda bir 
egitimci olarak degi?ik toplumsal fali^malar iginde de olmu§tur. Remzi, koylerde 
egitimci kimligi ile gocuklar ile ilgilenip onlari egitmi$ ve koyliileri gocuklarim 
okula gondermeleri igin te^vik etmi§, ilkokulu bitiren gocuklann sanat okuluna 
gitmelerini tavsiye etmi$tir. Remzi, aym zamanda ya^adigi koyiin insanlari ile de 
yakmdan ilgilenmi§tir. Remzi, bo§ vakitlerinde ve geceleri koy kahvehanesinde, 
koyliilerle zamamm gegirmi?, onlara gelen mektuplan okumu§, gikmakta olan 
gazeteleri tedarik ederek okumu$ ve neler yapilmasi gerektigi konusunda onlarla 
konu^malar yapmijtir6.

Remzi’nin bu gabalari donemin kojullari iginde degerlendirildiginde oncii ve 
iginde yajadigi toplumunun ilerlemesi igin her$eyi yapabilen bir egitimci 
oldugunu gostermektedir.

II- Avdin Kimligi ile Kibns Tiirk Toplumundaki Rolii
Mehmet Remzi’nin bir egitimci olarak gdrevini birakmasi ve toplumun 1920 
sonrasi basm yaym alamna girerek, en 90k okunan ve takip edilen gazeteleri 
gikarmasi, iginde bulunulan ko§ullarla birebir yakmdan ilgilidir.

Remzi, 1918 sonrasi Osmanli Imparatorlugu’nun dagilmasi ile birlikte Kibns 
Tiirk toplumu aydmlannm igine dii^tiigii kimlik bunalimi ve yalmzligmdan 19 
Mayis 1919’da Anadolu’da ba§layan Ulusal Kurtuluj Sava?i ile birlikte 
gikilacagmi gormii^tiir. O donemde 5 Kasim 1914 ’te adanm ingiltere tarafmdan 
ilhaki sonrasi hem ekonomik hem de siyasi durumu daha da kotiile^en ve Rum 
toplumunun Enosis istegini daha yiiksek bir sesle dile getirmesi endi^esi, Ulusal 
Kurtulu§ Sava§mm Anadolu'da ba^ladigi haberi ile Remzi ve toplumun ileri 
gelenlerinin bir kismmda yeni bir limit ve yonelim dogmasma neden olmujtur7.

Kibns Tiirk toplumu ileri gelenleri igin boylesine hassas bir donemde Remzi, 
iginde yafjadigi toplumun varhgmi ve duygulanni dile getirecek, ona iginde 
bulundugu durum ve diinya olaylari hakkinda bilgi verecek bir gazete gikarmaya 
karar vermi^tir. Remzi, bu amagla ilk olarak yakm arkada^i Avukat Ahmet 
Ra^it'in kuraeusu ve imtiyaz sahibi oldugu, 8 Eyliil 1919’da ilk sayisi 
yayimlanan ‘Dogru Yol’ adli haftahk gazetede yazi izleri sorumlulugunu* 
ustlenmi§tir. Gazete, ozellikle Anadolu’da ba$layan Kurtulu? Sava^i hakkinda ve 
Kibns"in iginde bulundugu durum ile ilgili olarak yaptigi yaymlarla, 1200 
aboneve sahip olmu§ ve o donemin ko^ullarmda biiyiik bir bajan elde etmi$tir9.

'Dogru Yol' gazetesi, bir yil yayimlandiktan sonra hem Ahmet Ra$it’in 
mebusluk segimleri ile ilgilenmesi nedeni ile hem de diger nedenler yiiziinden
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yaymina bir yil ara vermi^ ve 28 $ubat 1921’de tekrar gikmaya ba?lami§, 1926 
yilma kadar da yaymina devam etmi^tir. Mehmet Remzi ise bu sirada gazetenin 
ingiliz somtirge yonetimi tarafmdan Nisan 1920’de sansiire tabi tutulmasi nedeni 
ile kisa veya uzun vadede siirekli olarak kapatilma ihtimaline kar?i Eyliil 
1920’de 'Soz ' gazetesinin imtiyazmi almi§ ve imtiyaz hakkmm kaybolmamasi 
igin10 arada bir onun yerine ‘S o z’ gazetesini gikarmaya ba§lami§tir. ‘Soz ' gazetesi 
‘Dogru Yol’ gazetesinin yerine bazen (omegin, 15 §ubat 1921’de ve 22 $ubat 
1921’de) haftahk olarak Pazartesi degil Sail gtinleri gikmi$tir. Sonradan 'Dogru 
Y o l ' gazetesinin yeniden glkmasi ile hem bu gazetede hem de ‘Soz ’ gazetesinde 
makaleleri yayimlamij olan Remzi, sonradan sadece kendi gazetesinde yazi 
yazmaya ba^lami^ ve 1922 yilmda Foni tis Kipru isimli Rumca gazetenin sahibi 
olan Kirillos Pavlidis’ten satin aldigi kiigiik bir baski makinesi ilc kendi 
basimevini kurmu§tur'1.

Remzi, 'Dogru Yol ’ ve ‘Soz ’ gazetelerinde. donemin ko§ullari iginde I. Dunya 
Sava$imn bitiminde adada artan fakirlik ve Kibris Tiirk toplumunun “Ne 
olacagiz” endi§csi iginde yon arama sava§inda en on safta yer alrru§ ve gikardigi 
gazete ile biiyiik bir miicadeleye girmi§tir. Remzi, ozellikle Anadolu’da ba§layan 
Kurtuluj Savaiji sirasinda Kibns Tiirklerinin Tiirkiye’ye yardim etmesi igin 
ge^itli kampanyalar diizenlemi^, temsiller tertiplenmesini saglami§ ve gikardigi 
gazetelerde bu faaliyetlere geni§ ver vermi^tir. Omegin, 22 Mart 1920 tarihli 
'Dogru Yol ’ gazetesinde gikan bir yazida Remzi, §unlari yazmijtir:

“Muhterem Tiirk, sevgili Izm ir’imizin felaketzedelerine yardim olmak iizere 
verilecek tiyatro igin sen de karde§lik borcunu ode. Tiyatro biletlerinden 
almayi unutma. Ailenin o gtinkii yiyecegini, yerlerinden yurtlarmdan 
uzaklarda, yagmur ve qamur iginde Izmir igin aglayan bedbaht kardeperine 
hasret. Sen ve gocuklarm o giin ag kalm. Yiyecek parasmi mazlum kardeperine 
gander ”12.

O donemde Tiirkiye Cumhuriyeti Konsolusu Ali Asaf Giivenir, gazete 
sahiplerini bir ak$am yemegine gagirmi§ ve vemekte bulunan iig gazetcciye 
(Ahmed Ra^it, Mehmet Remzi vc Haci Hacibulgurzade Ahmet Hulusi), Tiirk 
hiikiimetinin kendilerine kisitli da olsa yardim yapacagini soylemijtir. Ra$id ve 
Remzi, ayda 5 Kibns Lirasi katkmin uygun olacagmi soylerken, Hacibulgurzade 
Tiirkiye’den her ugiiniin ortakla^a kullanacaklan bir matbaa makinesinin daha 
uygun olacagmi soylcmi? ve iki ay iginde ‘Dogru Yol ’ ve ‘Soz ’ gazetelerine aylik
5 Kibris Lirasi odenmeye ba$lanmi§tir. ‘Dogru Yol’ gazetesi kapandiktan sonra 
Ahmet Ra§id’e bu yardim devam etmi§, 'Soz' gazetesinin ise aldigi parasal 
yardim 1929 sonrasi 18 Kibris Lirasma gikartilmiijtir1 

‘S o z ’ gazetesi, Mehmet Remzi (Okan)’m 1942 yilmda istanbul'da, yakalandigi 
hastahk nedeni lie vefat etmesi iizerine kapanmi§ ve kizlari Vedia ile Beria, 
1943’te gazeteyi tekrar yayimlamaya ba$lami§tir. Vedia Okan, ilk kadm gazete 
imtiyaz sahibi olurken, Beria Okan ilk kadm yazi iijleri miidtirii olarak gorev 
yapmijtir. 1943- 1946 yillari arasmda birkag kez agilip kapanan gazete, 1946
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yilmda yaymmi tamamen durdurmu? ve Okan’in kizlanndan once Vedia daha 
sonra Beria, Tiirkiye'ye gog etmi^lerdir14.

Mehmet Remzi, gazeteci kimligi ile Kibris Tiirk toplumunun iginde bulundugu 
ko$ullarda, toplumsal degi?im ve donu^iim igin siyasi faaliyetler iginde de yer 
almi^tir. Bu faaliyetlerinin en onemlilerinden biri Osmanli Devleti’nin yikildigi 
ve Anadolu topraklarimn pargalanmakta oldugu 1918 yili sonunda toplanmasi 
igin onciiltik yaptigi “Meclis-i Milli” kongresidir.

Kibris Tiirk toplumu ileri gelenlerinden Muftii Ziya Efendi ve Mehmet Remzi,
10- 12 Arahk 1918 tarihinde toplumsal birlik ve beraberlik igin I. Diinya Sava§i 
sonrasi toplanacak olan Paris Bari§ Konferansi oncesinde ulusal bir kongre 
toplanmasi igin harekete gegmi§lerdir. Kongrenin toplanmasi igin Muftii Ziya 
Efendi adma imzalanan bildirilerle koylerde ve kasabalarda temsilciler 
saptanmasi istenmi§ ve belirlenen temsilcilerin 10 Arahk’ta Lefko^a’da hazir 
bulunmalan istenmi§>tir. Mehmet Remzi’nin biiyiik kizi Beria Remzi yazmi!} 
oldugu yazida, Meclis- i Milli toplantisi ile ilgili olarak $u bilgileri vermi§tir:

"() gunlerde vol durumu ve ulaqim vasitalan ile ki$in sogugunda bu qagnya 
aymak $iiphesiz ki maddi, manevi biiyiik kiilfet demekti. Fakat en miitevazi Tiirk 
kdyleri bile bundan kaqinmadilar. Israrla yayilan asilsiz soylentilere de 
aldirmadilar. En iicra kdylerden dahi seqilen temsilciler, iqlerini giiqlerini 
biraktp yola qiktilar. 10 Aralik 1918 giinii Lejko^a 'da Miiftu Efendi'nin evinde 
ve onun bafkanhginda aqilan Kurultay, vakarli, heyecanli ve ha^metli bir hava 
iginde tam Tiirk’e yaki^an bir §ekilde devam etmi§, soz alan aydmlarin 
anlattiklari gerqekler. sogukkanlilikla, fakat her an co§up ta§maya hazir bir 
ruhla dinlenmif, delegeler birbirlerinden akhklan kuvvetle, soylenen ate$li 
nutuk/arin heyecani ile tam bir birlik ve beraberlik havasiyaratmi$lardir”>5.

10 Araliktaki agili§m ardmdan 11 ve 12 Aralik 1918 tarihlerinde Lefkoja’da 
Muftii Ziya Efendi’nin evinde toplanan kongrede alman kararlar ise §oyledir:

Birinci Karar:
11 Arahk
Her firsatta adanm Yunanistan’a ilhak sorununu ortaya atarak, adanm Islam 
halkim inciten Rum vatanda^larimiz, bu kez de Genel Bart$ Daimi Kongresi ’nin 
toplanacagi vesilesi ile o milli duygulanm yine belirtmeye girigtiklerinden, biz 
K ibns Miisliimanlari, Rum vatanda$lanmizin bu hareket, iddia ve isteklerini 
.pddetle red ve protesto eder ve buna kar^ihk biz Miisliiman ahali de kendi milli 
duygulanmizi ve iistiin vatanperverligimizi belirterek, adanm gelecegi Ban§ 
Kongresi ’nde soz konusu oldugu esnada adanm yasal sahibi olan ve Islam  
hilafetiyle viice Osmanli Saltanatim iqeren yiice devletimize terk ve geri 
verilmesinin tek milli emelimiz olmasi nedenivle bunu dilemek ve rica etmekteyiz.
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ikinci Karor:
12 Arahk 1918 tarihinde toplanan ve tiim Kibris islam ahalisini temsil eden biz 
temsHciler, diinkii genel toplantida oybirligi He alman karar geregince, Rum 
vatanda^lanmizm hareketleri, iddia ve isteklerine ilifkin protestomuzu ve adumn 
yiice Osmanh D evleti’ne terk ve geri verilmesi hakkindaki karartmm gerekli 
yiiksek makamlara ulaqtirmuk ve bunun temini yonunde gerekli olacak onlemleri 
ve girLfimleri Osmanh delegeleri araciligi ile. ve onlarm ogiitlerine uvgun 
^ekilde uygulamaya koymak ve kongreye gidip gorev yapmak iizere ulusal 
liderimiz K ibns Miiftiisu faziletli Mehmed Ziyaeddin Efendi hazretleriuin 
oybirligi ile tek ve mutlak temsilci ve delege seqip atadigimizi hildiren bu gene! 
temsilivet belgesi tarafimizdan imzalanmi$tir”K\
Goriildugii gibi Mehmet Remzi’nin de iginde bulundugu ve hatta (oplaiunasi igin 
onculuk ettigi Meclis-i Milli, donemin jartlan iginde koylerden ve kasabalardan 
gagrilan temsilciler vasitasi ile 1. Diinya Savaiji’nm yeni bittigi bir zaman 
diliminde Kibns Tiirk toplumunun dii^iince ve isteklenni, Rum toplumunun 
Enosis istegi kar^isinda direncini net bir bigimde ifade ettigi bir platform 
olmu§tur. Adada ya$ayan Kibris Tiirk toplumunun hak ve hukukunu koruma ve 
varhgim siirdurme adma gerekli olan her tiirlii tejebbiiste bulunma refleksi, 
Remzi gibi aydmlann onciiliigunde ilerleyen yillarda da devam ettirilmi§tir. 
Remzi’nin daha sonraki yillarda devam eden siyasi faalivetlerinden biri de 1930 
yilmda yapilan Kavanin Meclisi segimleridir. 1930 yilmdaki Kavanin Meclisi 
iiyelikleri igm yapilan segimlerde, segim doneminde toplum Evkafgilar ve 
Halkgilar olarak ikiye bolunmii^tii. Bu boltinme aslinda Kibns Tiirk toplumu 
liderligi iginde ya$anan boliinmedir ve 1925’te Evkaf Muralihasi olarak atanan 
Mehmet Munir Bey nezdinde ingiliz yonetiminin toplum fe r in e  karsji 
geleneksel olarak dayandigi gruba kar§i yiizii Tiirkiye’ye doniik olan aydmlann 
ba§lattigi bir yanstir. Halkgilar denilen bu grup. Mehmet Munir Bey’i Turkliigii 
on plana gikarmamakla, “jngilizci” olmakla, Kibns Tiirk Lisesi’nin bir ingiliz 
tarafindan yonetilmesi gibi konularda agik bir bigimde ele§tirmektedir. 
Halkgilarm ba§uu geken ve Lefko^a- Girne iiyeligi igm aday olan Nccati Ozkan’i 
dcstekleyen lider kadrosunda Mehmet Remzi Bey de vardi. Remzi, yayimladigj 
'S o z ' gazetesinde Ozkan ba§ta olmak' iizere Halkgi aday lari destekleycn bir yaym 
yapmi?tir. 'Soz' gazetesi o donemde yaptigi yayinlarla Halkgilarm agik bir 
bigimde destekgisi olmu^tur1 

Segimlerde Kibns Tiirk toplumu igin ayriian tig liyelikteu ikisini I lalkgt grubun 
kazanmasi sonucu Mehmet Remzi sahibi oldugu 'Soz' gazetesinde "Halkin 
Zaferi. Hakkm Tecellisi” ba$ligi ile kalcme aldigi yazismda Evkafgiiann yanliij 
ve garpik siyasetlerinden §ikayet eden vc bu §ikayetin getirebilecegi 
fclakctlerden endive eden herkesm sonuglar kar^ismda duvdugu memrmniyef’ 
dile getirmi§tir. Remzi, yazismm devaminda yeni segilen azalann halkin 
bagnndan kopmu§ ve her zaman halkin lisani ile lfadelerini meram etineye karar 
venm$ k il le r  oldugundan bahsederek. o zamana kadar halki i.hma! eden vc
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Kavanin M eclisi’nde kendilerine mahsus bir siyaset izleyenlerin bundan sonra 
ayni §ekilde bir siyasete izleyemeyeceklerini belirtmijtir18.

Mehmet Remzi ayni zamanda Kurtulu§ Sava§i ile birlikte yuziinu Anadolu’da 
gergekle^en Kurtulu§ Savanna ve daha sonrasmda bu sava§m ba?ari ile 
kazamlmasi ile birlikte yeni kurulan Turkiye Cumhuriyeti’ndeki geli§melere 
doniik olan aydin grubu iginde fiiliyatta harekete gegmi§ bir ki?idir.

'Soz' gazetesi 1 Kasim 1928’de Tiirkiye’de Harf inkilabi yapildiktan sonra 
Kibris’ta Latin alfabesine gegen ilk Tiirkge yayimlanan gazete19 olmu§tur, 
Gazetenin sahibi ve ba§yazari Mehmet Remzi, Kurtulu§ Sava^i sonrasi kurulan 
yeni Turkiye Cumhuriyetini ve Mustafa Kemal (Atatiirk)’in ilkelerini de biiyiik 
bir igtenlikle benimsedigi igin, gazetesinde Latin alfabesini kullanmasi igin 
gereken matbaamn parasmi Tiirkiye’den talep etmi§tir. Remzi’nin bu talebi de, 
Mustafa Kemal’in direktifl dogrultusunda Siirt Mebusu Mahmut Soydan 
aracihgi ile Turkiye tarafmdan kar§ilannu§tir. Aynca 1929’dan itibaren 
Tiirkiye’den ‘S o z ’ gazetesine ilk olarak 3, daha sonra 2 ayda bir belli miktarda 
para gonderilerek, mali katkida bulunulmaya ba§lanmi^tir20.

O donemde Mustafa Kemal’in direktifleriyle K ibns’taki Tiirk dili ve basim ile 
ilgilenmeye ba$layan Siirt Mebusu Mahmut Soydan, Hakimiyet-i Milliye 
gazetesinin yazi izleri miidiiru Na$it Hakki (Uiug)’yi bu i§in yiiriitiilmesi ile 
gorevlendirmi$tir. Na§it Hakki (Ulug), ‘S o z’ gazetesi sahibi Mehmet Remzi’nin 
yeni Tiirk harflerini almak igin istanbul’a gidi^ini i§iten Mustafa Kemal’in bu 
giri^imden gok mutlu oldugunu ve Remzi ile kendisi adina ilgilenilmesini 
emrederek, ona verilmek iizere bir de kapah zarf gonderdigini ve “Kibris’ta Tiirk 
dili sonmemelidir” dedigini belirtmi^tir21.

Boylece Mehmet Remzi Kibns Tiirk toplumunun iginden yeti$mi§ bir aydin 
olarak hem yayimladigi gazeteler ile hem de siyasi olarak Kibris Tiirk 
toplumunun donemin ko^ullari iginde yeni Turkiye Cumhuriyeti ile birebir yakin 
ili$kiler kurmasi igin yogun bir gaba sarf etmi$tir. Aynca bunun igin gerekli 
gordiigu durumlarda dogrudan Turkiye Cumhuriyeti’ne basjvurmaktan 
gekinmemi^tir.

Sonu<;
Egitimciler, toplumsal kimligin $ekillenmesinde ve ona yon verilmesinde, iginde 
bulunduklan toplumlann §artlanna gore on planda bulunan bir gruptur. Ozellikle 
ogretmenlik gibi temel egitimin verildigi bir meslek grubu igin olaganiistii 
donemlerde bu durum daha da onem kazanmakta ve ogretmenler hem egitimci 
kimligi ile geng nesillerin yeti$mesine katkida bulunmakta hem de kimlik 
olu$umunda onemli roller oynamaktadir.

Kibns Tiirk toplumunda 1914 sonrasi adanin Ingiltere tarafmdan ilhaki sonrasi 
oluijan yeni ortam iginde aydm grubunun iginde yer alan ogretmenler, gorevlerini 
yerine getirirken iginde bulunduklan siyasi ve toplumsal ortamm etkisi ile one 
gikan en onemli gruplardan birini olusjturmu^tur. Bu gmp, tipki diger meslek
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gruplarindan gelen doktorlar, avukatlar v.b. gibi iginde va^adikiari toplumun 
adadaki geJccegi konusunda kaygj duyan ve bu kaygiyi yeni Turkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasi ile gideren bir gruptur. Donemin ko§ullan iginde 
Kibns Tiirk toplumunun hak ve hukuku igin miicadele veren aydm grubu, ayni 
zamanda yine o kojullann bir iiriinudiit vc gelecege baki^lari da ijartlann 
gereklndigi bigimde olu$mu$tur. Ozellikle egitimciler iistlendikleri misyon 
ai/ismdan toplunuin gelecegi olan gocuklarm yeti§mesinde ve toplumsal- siyasi 
kirnlikierinin oiu$masmda en etkiii olan grubu olu^turdugu igin gok onemli bir 
konumda bnlunmaktadir.

Mehmet Rem /i bey de bit egitimci olarak Kibns Tiirk. topiuinunun en onde 
uelen aydmlaniulan biri olarak hem yeni ku^aklarm egiUminde tcmel bir rol 
oynanu^ hem de iginde bulundugu toplumun yeni yeti^en ku§akiarinin siyasi ve 
toplumsal kimlik $ckillenmesindo etkiii bn gorev iistleiiini^tir. Zamanla 
ogretmenlik mesieginin kaliplan di§ma gikarak genel olarak toplumsal ve siyasal 
kimitgm daha gen bir tabanda §ekillenmcsi igin basin yaym alanma ve siyasi 
faaliyetlere de yonelmi^tii. Remzi’nin gikardigi ''Dogru Yol ve ‘S o : ' gazeteleri 
ile olusjumuna bizzat katildigi Meelis-i Milli Kongresi bu anlamda ornek olarak 
gosterilecek faahyetieridir. Aynca Remzi, 1930 larda llalkgilar adi verilen 
giubun Kavanin Meclisi segimlerinde galip gelrnesi igin gazetesi aracihgi ile 
bizzat vayinlar yapmiij ve bu grubun cinde gelen destekgilerinden olmu^tur.

tin anlamda Mehmet Remzi, hem egitimci kimligi hem de aydm kimligi ile 
doneminin ko^ullarmda Kibris Tiirk toplumunun toplumsal ve siyasi hayatmda 
gok onemli ro! oynamij bir ki§idir. Bugiinde toplum iginde adinin her zaman ve 
zeminde biiyiik bir saygi ve sevgi ile hatirlanmasi/' yad edilmesi yaptigi 
raaJiyeiienn onemindcn kaynaklanmaktadir. Kibns Tiirk toplumunun siyasi 
taiihindc boylesme bir takdir ve tevccciih gormesi. onun faaiiyetlerinin zeminin 
dogru vc liakh olmasmda vatrnaktadu, Bu neclenle admin toplumsal gegmi§in 
>ayfalanna alim harflerle ve alti gizilerek ya/ilinasi gerekmektedir.
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Mehmet Remzi Okan

U lus IRKAD*

Mehmet Remzi, ismi toplumda daha 1915 yillarmdan itibaren duyulmaya 
ba§lami§ti. Kibns Tiirkii’nim o donemlerde varliginin diinyaya tanitilmasi 
amaciyla donemin aydmlari bir gazete ^lkarilmasi i$in miicadeleye ge^tiklerinde 
onun ismi o zamanlardan parlami^ti. Lefko^a Sarayonii Erkek Okulu 
Ba§ogretmeni Mehmet Remzi, Ahmet Ra§it isminde bir avukat arkada§i ile 
birlikte “Dogru Yol” admda bir haftalik gazete fikarmaya ba^ladigmda Kibns 
Tiirk halki artik Birinci Diinya Savaji’nin kotii yansimalanni ya§amaya 
bajlam ijti (Yeni Kibns, Nisan 1987). Yazilarmda Kibnsli Tiirklere esirgenen 
haklardan ve yokluklardan soz ediyordu. 1940’h yillara kadar toplumun aydm 
liderlerinden sayilan Okan, o yillarda hastahgi yiiziinden K ibns ’1 da terk etmek 
mecburiyetinde kalmi$ti.

Onun ismini ilk defa dedelerimden duymuijtum. iki dedem de Kalebumu’lu ve 
karde^ti. Karpaz’in Kalebumu koyiiniin Kibns haritasina da bakildigmda Karpaz 
Yanmadasi’nm en iicra ko§esinde bulundugu bilinmektedir. Koyden ?ikan 
egitimli ve yiiksek makamlara gelmi§ k ille r  bugiin bile saygi ile amlmaktadir. 
Bir bakima koyliilerin o uzakta kalmanm ama aralarmdan okumu§ aydm 
yeti§tirmenin gururu ve saygisidir koyden fikan aydm ve egitimli insanlar. 
Mehmet Remzi Okan gibi aydm, Kibnslitiirk bir lider yamnda Birinci Diinya 
Sava?i’nda Magusa Bolgesi’nde hem orgiitfulugii hem de mukavemetgiligi ilc 
taninan hatta o zamanki Osmanli hiikiimeti’nc bile maddi yardimlarda bulunup 
C^anakkale esirlerine Karakol kampmda yardimlarmi esirgemeyen Huseyin 
efendi Babaliki'nin de bu koyden oldugunu belirtmem gerekmektedir. Onun 
yardimlariyla Tiirkiye’de yeti§en ve Turkiye merkez bankasi mudiirlugune kadar 
ytikselen Niyazi Denker ve Tiirkiye’nin saygin ve degerli yargiglarmdan eski 
Yiiksek Yargi Kurulu iiyesi Rauf Denker’in isimlerini de burada anmam bir 
saygi geregidir. Sozii gegen bu ki$iler aynen Mehmet Remzi Okan gibi 
dedelerimin yegenleridirler. $u anda koy kahvehanesine gitseniz, dedem Hamza 
Erdogan, karde§i Mustafa Irkad ve hatta babam Huseyin Irkad’m bile bu koyden 
geldikleri konusunda takdir ve ovgii dolu sozler muhakkak i§iteceksiniz. Bu da 
Kalebumu koyliilerinin okuyan aydm insanlanna kar§i hala daha saygi ve 
sevgisini gostemiektedir. Dedelerim, ya§adiklan miiddetfe onlarla yaptigim 
sohbetlerde Mehmet Remzi Okan’i dillerinden diiijiirmediler. Genelde ozel bir 
Kibns Rumcasi’nm konujuldugu bu koyden ilk yeti^en aydm ogretmenlerden 
biriydi Mehmet Remzi Okan. iki dedemin de babasi olan eski Kirklar 
$cyhlerinden Dervi$ Nuri veya Karpazli Hoca (Guselli Hoca da denirdi, u.i) onu 
Lamaka’ya devamli ziyarete giderdi. Dedem Hamza Erdogan, annesi gen? ya§ta 
oldiigiinden onun tavsiyesiyle Lamaka’nm zengin ailelerinden Kenanlara evlatlik
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verihnijti. Biiyiik dedem Karpazli Hoca, hem oglu olan Hamza dedemi hem de 
yegeni Mehmet Remzi Okan’i Larnaka’da ziyaret ederken. o yillarda (1900’lti 
villarm ba$lari olacak) bazi geeeler, Larnaka’daki konsolos, biirokrat ve e$rafimn 
ingiliz-Rum ve Tiirk olarak bir kultibte toplantilara katildigim ve oradakilerle 
siyasal tarti$malar yaptigini, ogullan olan her iki dedem de bana hayattayken 
nakletmi^lcrdir. Hatta babalari Kaipazh Hoca’nm da onun yanmda bu politik 
tarti$malara onu dcstek^isi olarak katildigim ve oradaki yabanci biirokratlann 
begenisini kazandigim bana bizzat anlatmi?lardir. ilk ba^larda §eyh dedemin bu 
tarti$malarda sessiz kalmasim isteyen Mehmet Remzi Bey, daha sonra dedemin 
olaylara vakif olmasi ve de bu toplantilar sirasmda oradakilere yiiksek Yunanca 
ile hitap etmesinden gururlanarak ona orada konu$ma hakki da tanimi§tir. Burada 
sizlere o doncmlerde din adamlarinm da her iki toplum ve de yabanci 
biirokratlann yamnda kiiltiirlu ki§iler olarak onemli bir yerleri oldugunu da 
belirtmek istiyomm. Ya^adigi miiddetge babam Huseyin Irkad da bana ondan 
devamh bahsctmi§tir. Hatta babam, 1940’h yillann bajlanna kadar Lefko$a’da 
dedemlerle Remzi Okan’in ailesinin goru^tiiklerini, kizlarmm da kendilerini 
devamh ziyarete geldiklerini bana devamh anlatiyordu. Yine babam adayi terk 
ederlerken bile onlari aglayarak ugurladiklanm. Remzi Okan’m adayi terk 
ederken oldukfa hasta oldugunu ama buna ragmen akrabalanna veda ettigini 
nakletmijtir. Amcalarimdan birinin ona ithafen admin Remzi oldugunu da 
belirtmem gerekmektedir. Kiigiik yasimdan itibaren dedelerim onun Atatiirk 
tarafmdan da tamndigim soylemi^lerdi ama bunun belgesini ben 1976 yilmda 
Hikmet B il’in “Kibris Olayi ve icyii/if’ adli kitabinda bulmu$tum:

" 'Atatiirk’iin Kibns ile ilgisi bugiin bile pek bilinen bir ?ey degildir. Ku^kusuz 
“Atatiirk” hayatmin son yillarmda yogun bir bigimde Hatay konusu iizerine 
egilmi^ti. Hatay'i Fransizlardan kurtarmak isterken, o giinlerde Akdeniz’de tek 
egemen sayilan Ingilizleri elbetteki i^killendirmek istememi§ olmahydi. Bu 
nedenle bir acjiklamasi ya da demeci yoktur.

-“Ama acaba bu, Atatiirk’un Kibris ile hi? ilgilenmedigi anlamina mi gelir?”
Elbet hayir.

§imdi okurlanma anlatacagim am "Atatiirk”iin Kibris ile nasil igten ilgilenmekte 
bulunmu§ oldugunu gosterecektir.

Hikayeyi “Atatiirk’un Kurmlu? Sava$i giinlerinden itibaren Halk Partisi’nin 
organi olarak fikartmakta bulundugu “Hakimiyeti Milliye" gazetesinin miidiirii 
“Nasjit Hakki Ulug’dan dinledim. Bir giin Na$it beye “(^ankaya”dan bir emir 
gelmiij.’’Hakimiyeti Milliye” gazetesinin kasasindan her ay 500 liramn (o zaman 
iijin olduk^a onemli bir para) K ibns’ta “Remzi Bey" ismindeki bir §ahsa 
Osmanh Bankasi vasitasiyla gonderilmesi bildirilmi§. Na§it bey sozii edilen 
parayi yollann^. Arap harflarimn kaldinlmasi devrimi giinlerinde bir zat 
kendisine ba^vurmu^.

- “Ben Kibnsli Remzi’yim ,. demi$...
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Naijit bey, kir sa^li efendiden, siyah temiz elbiseli ve itinali baglanmiij kravatli 
bir zat olan Remzi beyi buyur edip istegini sormu§. Remzi bey meger Kibris’ta 
“Soz” admda Tlirk»;e bir gazete fikanrmi?! O gorevi Atatiirk vermi? kendisine... 
“Tiirkliik adada daima ayakta kalmalidir, onun igin Tiirk dilinde bir gazete ne 
pahasma olursa Kibris’ta yayimlanmaya devam edilmelidir” demi§. §imdi Remzi 
bey yeni harfler piktigina g5re ne yapmasi gerektigini sormak ifin 
Ankara’daymi§. Na§it Hakki Ulug "(T'ankaya”ya miinasip sekilde bu miiracaati 
bildinms. Gelen cevapta Remzi beye bu sefer yeni harflerle ka^eler satin alinip 
verilmesini ve gorevin devamini emrediyormu?. Ve tabii geregi yapilmi? ve 
Remzi bey tekrar kajeleriyle beraber Kibris’a donmu§...”

Hikmet Bil ayni kitabmda (s. 99) onun hayati hakkinda da bizlere bilgiler 
vermektedir:

“Mehmet Remzi Okan 1886 yilmda K ibns’m Kaleburnu koyiinde dogmustur. 
1919 yilmda Kibris’ta ilk once Dogru Yol gazetesini 9ikarmi§tir.

Ingiliz sansiirii 1920 yilmda gazetesini kapatinca bu sefer Soz gazetesini 
yayimlamaya ba§lami§tir. Soz, 1941 yilina kadar yayimlanmi? ve Kibris’ta 
milliyet9i bir gazete olarak Tiirklerin sozciiliigunu yapmisjtir. Yandaki resimde 
rahmetli Mehmet Remzi Okan goriilmektedir” .

“Atatiirk Devrimleri’nin Kibris’ta Tiirk toplumu tarafmdan giinii giiniine ve 
hi?bir yasal veya idari zorlama olmadan uygulam§i Ankara tarafmdan takdirle, 
memnuniyetle izlenmekteydi. Bu takdir ve memnuniyet, ozellikle harf 
devriminin Kibris’taki uygulam§im kolayla^tirmak yoniinde bazi maddi 
katkilarla da desteklenmifti. Geli§meleri yakmdan izleyen Atatiirk 1926-28 
yillarinda di§ basmla ilgili izleri yiiriitmek 19m gorevlendirdigi Siirt milletvekili 
Mahmut Soydan’a, K ibns’taki Tiirk halkinm gerek dili ve gerekse gazetelerinin 
yayimmi siirdiirmesi ile ilgili mesai direktifini vermi^ti. Mahmut Soydan aldigi 
bu direktif iizerine Kibris’ta Mehmet Remzi Okan’m gazetesi Soz 19111 ilkin 3 
sonra da 2 ayda biraz da olsa belirli bir miktar para gondererek mali katkida 
bulunmaya ba§lami§ti.

Atatiirk’iin direktifleriyle K ibns’taki Tiirk dili ve basim ile ilgilenmeye 
ba^layan Siirt milletvekili Mahmut Soydan bu isin yiiriitulmesiyle Hakimiyet-i 
Milliye gazetesinin yazi izleri mtidtirti Na§it Hakki Ulug’u gorevlendirmijti.

Na§it Hakki Ulug, Soz gazetesi sahibi Mehmet Remzi Okan’in yeni Turk 
harflerini almak ip in Istanbul’a gidi§ini i$iten Atatiirk’iin bu giri$imden 90k 
mutlu oldugunu ve Remzi Okan’la kendisi adma ilgilenilmesini emrederek ona 
verilmek iizere bir de kapali zarf gonderdigini belirtmi?tir.

Zaten Soz gazetesi, ta ba^langigtan, yani Tiirk Kurtulu? Sava§i’nin ilk hazirhk 
giinlerinden itibaren Anadolu’da Mustafa Kemal’in tiim giri^imlerini izlemeye, 
okuyuculanna duyurmaya ve bu hareketi desteklemeye ba§lami§ti. Bu nedenledir 
ki, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Basin ve Enformasyon Genel Miidurii Ahmet 
Agaoglu, 21 Agustos 1922’de Soz gazetesi mudiirlugiine hitaben bir mektup 
gondererek, Anadolu her tiirlii gilgliiklere gogiis gererek hayat ve istiklalini
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saglamak amacma azimle ilerlerken, bu ulusal davasma kar§i Tiirk ve Islam 
diinyasmm gostermekte oldugu iijten teveccilh ve destek nedeniyle son derece 
duygulandigmi belirterek, bu yiiksek ilginin ortaya gikmasinda onemli bir etken 
olan yurtsever yayinlarmdan dolayi, Soz gazetesine te$ekkiirlerini bildirmekte ve 
jiikrana deger bu fetin fabalarin siirduriilmesini rica etmekteydi.

Prof. Dervi$ Manizade’nin “Kibris-Dtin ve Bugiin” adli eserinde A. 
Agaoglu’nun bu mektubu ile Remzi Soz Gazetesi’nin 21 Temmuz 1921'de 
Mehmet Remzi Okan imzasi ile yayimladigi yazi da Kibns Tiirklerinin Tiirkiye 
Kurtulu§ Sava^i’na baki^lanni gostermesi bakimmdan onemlidir Yeni Kibris, 
Mayis,1985, Cilt 1, Sayi 8, s. 16):

“Ya^amak hakkini Tiirk milletinden gasp etmek ve boynuna §imdiye kadar 
takmadigi esaret zincirini gepirip onu mahvetmek hirs ve tamahlanm tatmin 
etmek isteyen gafiller... miifsit maksatlarma nail olacaklanni zannetmekle 
aldamyorlar. Temmuzdan itibaren ba^lami? olan Yunan taaruzu, biitiin deh§et ve 
§iddeti ile devam ediyor. Tiirk Anadolu hifbir zaman hiirriyet ve istiklali ugruna 
giri^tigi cihattan zarfi nazar edemez.

Okan’in, 16.9.1922 tarihli Soz’de bu mektubun altina diisjtiigu notu 
yayimlami§tir. Bu notta Remzi Okan, “Kahraman ve zulme ugrami? milletimizin 
bu biiyiik ve kutsal sava§mda Soz gazetesi ile olsun bir hizmetimizin geftigi 
bildirilmekte, komutanma ula^mi? ve hizmetinin ulusal davaya uygun oldugunu 
bizzat komutanmdan i§itmi§ bir er gibi sevintjli olup iftihar ediyoruz.
Yeniden aldigimiz bu kuw etle, hedefimizi daha iyi belirledigimizden bundan 
boyle daha emin olarak, zaman ve mekanin uygunlugu oranmda hizmetimizi 
siirdiirmeye kararli ve yeminliyiz” (Yeni Kibris, Kasim 1986, s. 11-16) 
denmektedir.

Soz Gazetesi, 26 Temmuz 1921 tarihli sayismda Mehmet Remzi imzali 
ba§yazismda da §unlari yazmaktaydr.

“Galip devletlerle iniza ettigi miitarekeden sonra tahaddiis eden vaziyet 
kar$isinda milli ve dini mevcudiyetinin tehlikede oldugunu goren Anadolu, 
silahsiz ve kimsesiz olduguna bakmayarak bu haksizliga karfi isyan etmi$ ve o 
tarihten beri hiirriyet ve istiklali ugruna en pak ve masum evlatlarmi feda 
etmekte bulunmujtur. Anadolu’nun her hareketini diinyamn neresinde olursa 
olsun her Musliiman ve bilhassa her Turk, biiyiik bir dikkat ve alaka ile takip 
ediyor. £iinkii biliyor ve anliyor ki bu, islamiyetin son inesnedi ve son 
hareketidir. Allahm birligine itikat edenler, biitiin islamiyetin selameti ve halasi 
i^in dogiiijen Anadolu’nun biiyiik mucizeler gosterecegine tam bir imanla 
kanidirler...” (Yeni Kibns, Temmuz 1987, Cilt IV, No: 10).

Ahmet A n’m "Kibris’in Yeti^tirdigi Degerler” adli kitabmda Mehmet Remzi 
Okan (1885-1942) Oktay Oksiizoglu’ndan yapilan bir ahnti ile kizlarmdan Bedia 
Hamm babasmi $6yle anlatmaktaydi(s. 337):

“Babam bir koy 90cugu idi. Kibris’in Karpaz bolgesinin Kaleburnu koyunde 
dogdu. Babamm focuklugunda niifusun tamami Tiirk olmasma kar^in,
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Kalebumu’ nda genellikle Rumca konu^ulurdu. Ama bu Rumca 90k kaba ve 
Yunancadan farkhliklari bulunan bir dildi.

Babam gocuklugunda ogrendigi koy Rumcasi ile yetinmedi. Once mukemmel 
Tiirkge, arkasmdan da 90k iyi Yunanca ogrendi. Ozellikle Rum gazetecilerle 
goru^melerinde, onlari hayrete dii?iiren bir mtikemmellikle Yunanca 
konu§uyordu. ingilizce’ye de vakifti.

(,'ok milliyetperverdi babam. Bizim gocuklugumuzda Turk Konsoloslugu 
Lamaka’da idi. Tiirk bayragi sadece oraya asilabilirdi. Babam tatil giinlerinde, 
bilhassa Cumhuriyet Bayramlarinda ve 23 Nisanlarda, bizi Lamaka’ya 
Konsolosluga gotiirurdii. Tiirk bayragim bizlere evimiz di§inda ancak bu 
vesilelerle gosterirdi...” demekteydi.

Mehmet Remzi Okan ingiliz Somiirge idaresi’nin Kibnsli Tiirklere yaptigi 
haksizliklan daima dile getirmekteydi. Gerek sosyal gerekse ulusal konulara 
egilmekte ve Kibnsli Tiirklerin aynmciliga ugratilmasma kar§i elejtirel yazilar 
yazmaktaydi. Ajagidaki makalesi 6 Temmuz 1933’de yayimlanmi§ olup 
somiirge hiikumetinin, hiikiimet memurlarmi yeniden siniflandiracak komisyona 
tek bir Tiirk’iin bile alinmami? olmasim elejtirmektedir (Yeni Kibns, Ocak 
1989, Cilt VI, s. 38-39):

“ ... Dogrudur ki bu komisyonu te§kil eden zatlarm hepsi memurdur ve 
mutemet kimselerdir ve bunlann haksizlik yapmalanna imkan yoktur. Evet ama 
mes’ele onda degildir, bize yapilan muamelededir. Bu komisyonun bir tesadiif 
eseri olmasi hatira gelemez. (^iinkii bunlann birisi ingiliz, birisi de Ermeni’dir.

Eger hepsi ingiliz, hepsi Rum veya hepsi Ermeni’den miintehap bir komisyon 
olsaydi o zaman belki hatira bir §ey gelmezdi..” demekteydi.

Gene Soz gazetesinin 29 Haziran, 1933 tarihli nushasmda ve “Farkli muamele 
bizi 90k muteessir ediyor” bajligi altmda Rum olan Lefko?a Belediye Reisi’nin 
farkli muamele ve icraati munasebetiyle $oyle bir yazi yazmi^tir:

“Lefkoja’nin etrafinda birkag yol agildi ve bu yollann hepsi elbette belediye 
masraflanyla yapildi. Geliniz ve bu bariz farki siz gorunuz. O zaman 
anlayacaksmiz ki bize 90k farkli bir baki§la bakiliyor ve adeta istiskal ediliyoruz.

B af Kapisi ki:?lasmda agilan yol, Luna parkinda meydana getirilen eserler, 
Eleniyon ve Kaymakh’ya agilan yollarla bizim Zahra ve Yenicami’de agilan 
yollan kar$ila§tmmz ve aradaki bariz farki olgiiniiz.

Mehmet Remzi Okan’in ulusculugu yamnda halkgiligi hatta bazi sorunlara 
karji oldukga liberal yakla§imlarim da Soz gazetesinde izlemekteyiz. Harid 
Fedai’nin Yeni Kibns dergisinin, Ocak 1986, cilt III, No.4 tarihli “ 1930 
Segimleri Sonrasi” ba§hkli yazisindan aktanyorum:

“(1930) segimlerden sonra ortaya gikan ortamda Evkafgilar her vesileyle halk 
temsilcilerini kotiilemeye gah^acaklar, Soz ise bu ayak oyunlanm giin i§igma 
gikararak halki bilinglendirme i§levini siirdiirecektir. Omegin; Kavanin Meclisi 
agilir; giindemde yeni vergiler yiiklemek de var. Ekonomik buhran en list 
diizeyde; kasip kavurmadik iilke birakmami?. Kibns halki sefaletin iginde. Tiirk
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ve Rum halkimn temsilcilerine dii^en, yeni vergiler getirilmesini onlemek degil 
mi? Evkafgilar gccikmeden bu haberi yayacakiardir. Tiirk meb’uslar Rumlarla 
birle$mi§lerdir.

Hiikiimeti bu yanli§ yoldan dondiirmek, elbette ki “sefaletin sivri di§leri 
arasmda kivranan halkin” temsilcilerine dii§er ve bu konuda Rumlarla i§birligi 
yapmaktan daha dogal bir §ey olamaz. A$agidaki makale bulamk balik avlamak 
istevenlere bir ijamardir: “Fakat kendilerine haber verelim ki bihude zahmet 
ediyorlar, halk olan biten her $eye vakiftir ve M eclis’e gonderdikleri azalara 
gidccekleri yolu tayin ve tarif ctmi$tir (Vekillerimiz Topiamyor, M. Remzi, Soz. 
27 Te§rin-i Sani-Kasim-1930, sayi: 465).

Kibris Ttirkii'riun bagrmdan kopup gelmi? bir aydin ogretmen, gazeteci ve bir 
lider olan Mehmet Remzi Okan hakkmdaki bu yaziyi bitinneden, Okan’in bugiin 
haia hayatta olan kardeji kizi Emetc ismail Okan ile 16/6/2010 tarihinde onun 
hakkinda yaptigim bir soyle^iyi burada sizlere aktarmak istiyorum:

“Amcam rahatsiz oldugunda 4 ya§mdaydim. Beria Ablam babasmi aldi ve 
Tiirkiye’ye gotiirdii. Babam koyde giftgiydi. Urettigi yag ve iirtinlcri muhakkak 
amcama Lefkosa’ya gotiiriirdii. Birgiln ona yag goturmek igin Lefko^a’daki 
matbaasma gitti. Babam oturma odasinm giri^inde onu beklemeye ba§ladi. 
Odasmda onunla gorUjen iki iig ki^i vardi. Tabii babam igeriye girmekten 
gekindi. £ikan misafirler arkalarim ona donmeden devamh geri geri giderek vc 
onu selamlayarak odasmdan giktilar. Bunun iizerine babam ona:

-Yahu be Remzi Bey, bu adamlar odandan gikarken yUzleri sana bakarak niyc 
geri geri gidcrler?, diye sordu.
Bunun iizerine o da babama:

-Goriin be gardas? ne saygi duyariar bana? Bunlardan biri Vali digeri de 
§ehbendcrdir. Bir konuyu bana dam^maya geldiler, demi^ti.

-Dort gocugu vardi ama bize de bakardi. Ama maalesef gok geng gitti (oldu, 
u.i) Hasta oldugunda, daha Beria ablam onu gotiirmeden, onu Hulusi enistem 
ziyarete gitmi$ti. O da hasta yataginda kendi durumunu bile dii!?iinmeden ?u 
^ekilde dert yanmaktaydi:

-Ah Hulusi bey, ben gidersem hem garda^im hem de gocuklari yollarda 
kalacak... Yani kendi durumunu dii§iinecegine bizi dusiiniirdii. Amcam gittikten 
sonra Soz gazetesi’ni Dr Kiigiik alarak gazetenin ismini Halkin Sesi koydu. 
Amcam herkese yardim ederdi. ( '̂ok yardimseverdi. Remzi Okan bir taneydi... 
Ona benzeven biri yoktu..

Kiigiik ya^larimdan itibaren ismi bana dcdelerim tarafimdan devamh 
anunsatilan biiyiik ve saygin Kibnsli Tiirk lider, ogretmen, aydm ve gazeteci 
Remzi Okan'in amsi oniinde saygiyla egiliyorum.



Kibris’ta Ilk Kadin Gazetecilerden: 
Bedia Okan

N erim an CAHlT*

Bedia Okan, ‘Soz’ gazetesi sahibi, Mehmet Remzi Okan’in dort kizindan ve 
Kibris’ta ilk kadm gazeteciler olan lit; kiz karde§ten (Beria, Vedia, Bedia) biridir. 
Bedia Okan, 1921 dogumludur. Ne ki, babalariyla birlikte sergiledikleri ba^anli 
basm ya^amim, babalanmn oliimii iizerine geride birakarak, 1945 yilmda 
Turkiye’ye go? etmek durumunda kalmi§lardir.

Donem, II. Diinya Savaji donemi, yil, 1941’dir. Kibns, bir Ingiliz Somiirgesi 
olmasi nedeniyle sava^in taraflarindan biridir. Alman ve Italyan denizaltilari 
Akdeniz’de ku? u9urtmamaktadirlar. Boyle bir donemde, gazetesi ‘Soz’ ile 
Kibrisli Tiirklerin toplumsal ve sosyal uyam^mi saglamakta, direni^ini 
desteklemekte biiyiik payi olan Remzi Okan, gun geptikpe daha da kotuye giden 
bir hastaliga yakalamr.

Kibris’a degil ila?, bir fivinin dahi giremedigi o agir abluka giinlerinde, M. 
Remzi Okan’m tek 9aresi, Turkiye’yc gidebilmek, orada tedavi gormektir.

O can pazarmda, her §eyi goze alarak, “Ugur” adli bir Turk gemisi ile kizi 
Beria’m refakatinde Turkiye’ye gider. Oradaki Kibrisli doktorlar tarafmdan 
yogun bir ilgi ve tedavi gormesine kar§m, 22 Ocak 1942’de, Mehmet Remzi 
Okan vefat eder. Kibris’a getirilemediginden istanbul Edirnekapi M ezarhgi’na 
defnedilir. Beria hamm babasinm oliimii iizerine Kibris’a donmeyerek, bir if 
bulup Tiirkiye’de yerlejir. Beria hanimm bu karanyla bajlayan ailedeki 
par9alanma ardmdan zorunlu go9ii dogurur ve yava§ yava? diger aile bireylerini 
de Turkiye’ye 9eker... Beria, once en ku9iik kiz karde^i Netice’yi aratir. Geride 
kalan Vedia ve Bedia bir siire, canlanm di^lerine takarak, babalanmn onlara 
“yadigar” biraktigi ‘Soz’ gazetesini biiyiik bir ozveriyle 9ikarmaya devam 
ederler ama daha sonra, dayatan agir $artlar nedeniyle daha fazla dayanamayip, 
once Vedia ardmdan da anne Ziynet Hammla, Bedia 1945 yilmda Turkiye’ye 
giderler. Boylelikle ailenin tiimiinun g09ii tamamlanmi§ olur ve ya§am hiikmiinii 
siirer... Okan ailesi, hayatlarma Tiirkiye’de ba$ari ile devam ederler.

Bedia Okan’la Roportaj
Rastlantilara inamr misiniz? Ben inamrim ve Nisan 2007’de, bunlardan birini 
somut olarak, biiyiik bir duygu yogunlugu i9inde ya^adim...

Cogu kez yaptigim gibi, Yenidiizen gazetesindeki sayfamda, $eher’imi 
ararken, kar^ima 9ikmasim 90k arzu ettigim; o, Lefko^a’yi Lefko$a yapan 
ki§ilerle nostaljik bir selamlajmayi, hasret gidermeyi dile getiren bir yazi yazmi§ 
ve 0 gtinlerin depre§en ozlemini dile getirmi§tim. Birka? giin sonra, elektronik

* A ra§tirm aci, yazar
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postama ilging bir mesaj geldi: “Ya o yiiruyii§te Bedia Remzi Okan’la 
kar:?ila§saydmiz!” diye... imza, sadece M.”

Hemen yamtladim: “Ne mi yapardim? Herhalde heyecandan kalbim teklerdi 
ama bu miimkun degil; giinkii, Bedia Okan goktan oldii...”

Cevap gecikmedi: “Hayir hammefendi, olmedi. izm ir’de ya$iyor...”
Bu bir §aka miydi... Eger oyleyse... Yok hayir, saym M. bana bir de telefon 

numarasi yazmijti. Hemen numarayi gevirdim. Kar^imda gok yumu$ak bir ses: 
“Buyrun efendim, ben Bedia” deyince... Eh, bravo yani kalbime... Onca 
garpmtiya dayanabilmi§... (Qiinkii ben, iki degerli ara^tirmacimiz, Harid Fedai ve 
Servet Sami Dedegay’a sormu:? ve onlardan da “O kizkarde^ler goktan oldii”, 
yamtmi almi§tim.)

Onca yd sonra, Kjbris’tan hatirlanmak onu da 90k etkilemij, 
heyecanlandnmi§ti. Hemen akabinde izm ir’e gitmeye, onunla konu§maya karar 
verdim. Bu karar onu da benim kadar etkilemi^ti. Gidene dek onunla yaptigimiz 
konujmalarda, kisacik sorularimin di^inda, onu dinlemeyi yegliyor ve 86 ya§mda 
olmasina ragmen, Kibris'taki ya§aminm ttim ayrmtilanm en ince teferruatma 
kadar ammsayi§mi hayret ve hayranlikla kar§iliyordum. Bunu ona soyledigimde, 
her gece hig §a$madan iki saat “gegmi$i hatirlama” egzersizi yaptigim, bu yiizden 
de, hem beynini hem de yiiregini besledigini soyliiyor. Gergekten de ya§adigi 
donemin Lefko§asi’m, sokaklarim, insanlarim turn ayrintilanyla ammsiyordu...

Heyecan ve sabirsizlikla apar topar hazirlamyorum. “Bedia Hamm, size ne 
getireyim? K ibns’taki, neyi ozlediniz?” diyorum. “Kolokas, molehiya, hellim 
diyecek halim yok! (Belli ki bunlan ozlemi§ ama...) Hastaligim buna engel. Bana 
§ey getirin... Hani, yuvarlak peksemetler vardi uzerleri susamli, onlardan... 
Ozledigim onlar! Sakm bajka birjey getirmeyin; zaten K ibns’in havasmi 
getireceksiniz!" (Ne tuhaf, esas K ibns’in havasmi galiba ben ondan 
bekliyorum!)

Sonugta, izm ir’e, Kar§iyaka’ya variyorum. Oturdugu apartmanm ikinci 
katmdaki evine vanncaya dek kalbimin ritmiyle ba§ etmeye ugra§iyorum; ama, 
kapi agihnca igimdeki heyecan ba§ka bir?eye donii^iiyor: Kar§imda, artik hayal 
etmede dahi zorlandigimiz ‘eski bir Kibns hanimefendisi’ duruyor... Sevecen, 
nazik, sevgi dolu ama yumu§ak ve mesafeli... Evet hasta, evet pek 90k sikmtilar 
atlatmi§... Evet, inamlmayacak kadar yalmz ama amlanyla da inanilmayacak 
kadar kalabalik...(0  amlan, payla§ip gogaltamaz miyiz...)

Saninm o da buna susami§... O 90k sevdigi ama onca yildir hasretini gektigi 
iilkesini konu$mayi...

Biiyiik bir ozlemle anlatiyor higbir ayrmtiyi atlamadan... Onun Lefko^a’smi 
dola§iyoruz... Teker teker soruyor dostlanm... M aalesef gogunun oldiigiinu 
soyliiyorum... Uziiliiyor... Oliimii 90k iyi tamdigim soyliiyor... Babasinm, anne 
ve kardejlerinin oliimlerini anlatiyor ve “sira bende” diye bitiriyor.

Birlikte gegirdigimiz giiniin ne saatle ne de zamanla ilgisi var... Ben, 
tarihimizin bir boltimiinu ya^adim onunla...
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Soz Gazetesi
Bedia Remzi Okan’la konu^tuklanmiza ba§lamadan once, ‘Soz’ gazetesi’yle 
ilgili kisa bir bilgi aktarayim. Kibns Tiirk Basm Tarihi’nde 90k onemli bir yeri 
olan ‘Soz’ gazetesi, 15 §ubat 1921’den 1945 yilma dek stirdiirdtigii yaymiyla, 
Ingiliz Koloni Donemi’nin en uzun omiirlii Tiirkge gazetesi olma ozelligini de 
ta$iyor.

Gazetenin sahibi M. Remzi Okan, aydin bir ogretmen olarak gazeteciligi 
segerken, once ‘Dogru yol’ (8. 9. 1919) gazetesini gikarmi§, gazete sansure 
ugrayip kapamnca da ‘Soz’ gazetesini gikarmaya ba$lami§tir. (,'evrek asira yakm, 
Kibns Turk Toplumu’nun aydinlatilmasi, gikarlari, Tiirkiye ile saglikli ili§kiler 
iginde olmasi yoniinde etkin olmu§tur. Kurtulu§ Sava§i boyunca ve daha sonra, 
Tiirk Devrimleri’ni yakmdan takip etmi§ Kibnsli Ttirklerce benimsenmesinde 
gok biiyiik rol oynami?tir.

Bir ba§ka onemli nokta da, gazetenin gikmasi ve yaym hayatim stirdiirmesinde 
Remzi Okan’in iig kizimn da (Beria, Vedia, Bedia) onemli katkilannm 
olmasidir...

Bedia Okan...
Daha once de belirttigim gibi, Turk-Rum dahil, Kibns Basim’nda Bedia ve 
Vedia Okan, “ilk kadm gazeteciler”dir.

• Bedia Okan: K ibns’ta ilk kadm “yazi i§leri mtidiirti”...
• Vedia Okan: K ibns’ta ilk kadm “gazete imtiyaz sahibi’’dir.

§imdi artik daha ozele inerek Bedia Okan’la yaptigimiz roportajda oldukga uzun 
verilere dayanarak ozetle onu tamyahm...

Bedia hamm, babasi da dahil tiim ailenin iizerinde annesi Ziynet hammm gok 
sevecen ve fedakar bir anne olarak, gok olumlu bir etkisi oldugunu ve ingilizlerin 
adaya gelmeden onceki miiftiiniin akrabasi oldugunu belirtir... Babasmm ise 
Karpaz’in Kaleburnu koyunde (1885’te) dogdugunu ve Atatiirkgii bir ogretmen 
oldugunu vurgular, Bedia hamm, babasmm halkma daha yararli olacagmi 
du§iindtigiinden, gazetecilige gegtigini ve once ‘Dogru Yol’, daha sonra da ‘Soz’ 
gazetesini gikarmaya ba§ladigmi anlatir. Mehmet Remzi Okan goziinii budaktan 
sakmmayan bir yurtseverdir. Siirekli Kibns Tiirkii’nu uyandiracak yazilar 
yazmaktadir. Bu durum ingiliz Yonetimi’nin ho^una gitmez ve siirecin sonunda 
Remzi Okan hapse gonderilir. Bu olay toplumu korkutup yildirmak yerine, 
tersine birbirlerine kenetlenmelerine neden olur ve Remzi beyin hapisligi 
siirecinde sikintiya dii§en aileye, halk tarafmdan kol kanat gerilir. Bedia, o 
giinlerde oldukga kiigiik olmasma ragmen her^eyi $a§ilacak derecede iyi 
animsamaktadir.

Omegin babasmm hapisten giktigi guniin, tiim toplumca nasil kutlandigim ve 
eve kadar omuzlarda nasil taijindigim anlatirken, o giinii yajar gibidir...

‘Harf Devrimi’nin hemen ardmdan, babasmin da Viyana’ya yeni harfli matbaa 
ismarladigmi ve bunun makbuzunun da Tiirkiye’ye gonderildigini, Atatiirk’e “ne
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yapahm?” diye soruldugunda, “Odeyin, K ibns’ta Tiirk’iin sesi susmasm, Tiirk 
dili sonmesin”, diyerek makbuzu odettigini... Ondan sonra da, “Kibns Tiirk 
basinma maddi yardim yapin” diyerek o siiregte gikan gazetelere bir miktar para 
yardimi yapilmasmin saglandigmi, heyecanla anilan arasmda anlatir.

Boylece, ‘Soz’ gazetesi artik Tiirkge yayinlanmaya ba§lar. Bu zor ugraijimn 
yanmda Remzi Okan’m en biiyiik yardimcisi kizlandir. C'agdas bir ogretmen 
olan Remzi Okan, kizlarmin yetijmesinde onemli rol oynar; onlan gok iyi 
okullarda ve yabanci dil egitimlerine ozen gostererek yeti§tirir. (Beria ve Bedia, 
gayet iyi ingilizee, Vedia ise gok iyi Rumca bilmektedir. Bu donamm gazeteye 
katkilarma da yansimakta ve kizlarm terciimeleriyle gazete zenginlc\smcktedir. 
Kizlann hepsi de ‘ Viktorya Kiz Okulu’ mezunudur ve iyi tenis oynayan, iyi dans 
eden modem kizlardirlar.

Bedia hanima gore babalarmm oliimii onlar igin en biiyiik sarsmtidir ve 
ailelerinin dagilma nedenidir. Kibnsli doktorlann derin ihtimamma ragmen 
Remzi bey’in kurtulamayip olmesi ve bunun iistiine, bir de sava§ gunleri olmasi, 
haberle§menin hele seyehatm miimkiin olmamasi nedeniyle onu gok sevdigi 
Kibris’a gotiiremeyip Edimekapi Mezarligma defnetmek zoranda kalmalari. 
acilanm ikiye katlar. Beria Okan, babasmin ardmdan Ankara’ya yerle^erek 
gali^maya ba§lar. (,'ok gegmeden de en kiigiik karde§i Netice’yi yanma aldirir.

K ibns’ta, anneleri ve Vedia ile Bedia kalmiijtir. ‘Soz’ii, babalarmm bir evlat 
gibi sevdigini bilmekte ve gazeteye kardejleri gibi bakmaktadirlar. Onca 
olumsuz ko§ul ve parasizhga kar§xn, iki kiz karde§, Vedia , Bedia ve annelerinin 
de yardimi ile ‘Soz’ii ya§atmaya kesin karar verirler; zaten babalan Beria’ya, 
Beria da Tiirkiye’ye giderken Vedia’ya, gazete igin vekalet venniijtir.

Burada sozii Bedia hanima verelim:
§imdi ben 1921 dogumluyum; 1941’de gazetecilige ba§ladim. Vedia ve ben 
gazeteye kadrolandik

Toplumumuzda, o donemde ‘kadmin durumuna’ baktigimizda , bisikletinin 
tizerinde gazetenin tiim di§ haberlerini polis haberleri de dahil toplamakla 
sorumlu Vedia’yi anlamak miimkiin olabilir. Yaptigi i§i sevmesine ragmen 
ba^langigta hem aglayip hem gittigini ama annemizin destegi sayesinde kisa 
siirede. kendine giiven ve cesaret kazandigmi soyleyebilirim. ‘cesaret’ i$te 
annemin hepimize verdigi en temel ?ey buydu. Annem maddi manevi hep 
yammizda oldu, bize hep yardim etti. Her siki§tigimizda evden bir§ey satti’, 
diyerek olayi ozetliyor.

O siiregte, basmda ‘kadin gazeteci’ hele ‘muhabir’pek yok! O yiizden nereye 
giderse, hep hayret iginde kar§ilamyor ama biiyiik bir hayranlikla da izleniyor. 
Bu arada, Dr. Kiigiik’le gazetenin ilijkisinden de soz ediyor: Babaian oldugiinde, 
Vedia henuz yirmibe^’ine gelmedigi igin gazetenin imtiyaz sahipligini yasal 
olarak yapamayacagmi ogrenir. Bunun iizerine tek tek babalarmm yakin 
dostlanna giderler ama higbiri kabul etmez. O zamanm TC Konsolosu Recep 
Yazgan’m araya girmesiyle, hukiimete 200 sterlin garantiyi onlann odemesi
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kaydiyla, Dr. Kiigiik, sorumlu miidiir olarak kabul edilir; boylece de ‘Halkm 
Sesi’ muvakkaten ‘Soz’iin isim degi§tirmi$ bir devami olarak ‘Soz’e tahsis 
edilmi.s kagitlara basilarak gikar. 0  sava§ giinlerinde hiikiimet (Rum ve Tiirk) 
biner gazeteye ucuza kagit temin ediyormu§.

Biitiin gazeteyi yine iki kiz kardes hazirliyormu§. (Dr. Kucuk’le, bu konuda 
gok uzun bir yazi olabilecek sikmti ve siirtti$meleri oluyor bu donemde.)

Sonugta, Vedia’mn ya$i gelince, bunlar kagitlanm kendileri kullanacaklarim 
soyleyerek ‘Soz’ii tekrar gikarmaya ba§larlar. (5 Mart 1943’te)
Bedia Okan’m ?u onsoziiyle;

‘O, yine ayni ‘Soz’diir. Takip edecegi siyaset ayni siyasettir ve ne§riyatma 
kimseye alet olmadan devam edecektir.’ diyor.

Dr. Kiigiik bunlarin ‘Soz’ii yeniden gikarmasmi hazmedemez ama ‘belediye 
segimleri’ var; bu yiizden kizlarla hesapla§mayi segim sonrasina birakir! Ama 
segimde onun programim ve haberlerini gazetelerinde yayimladiklan igin de, 
Vedia ve Bedia Okan igin ‘ Ya^ayin Tiirk kizlan’ diye kalabalik bir gosteri grubu 
ile kapilarma gider.

(,'ok severek ve biiyiik bir ba§an ile devam ederler gazetecilige. Bedia o 
giinlerde bir kiz igin gazeteci de olsa hig de kolay olmayan bir §eyi de 
gergeklcsjtirir: II. Diinya Sava§i’mn iginde cepheye gidip, Majino Hatti’na giden 
Kibnsli askerlerle gorii?iir ve bu olay hayli de yanki uyandinr.

‘Kibris’ dendiginde, §unca yil sonra neyi hatirlatir size soruma:
Lefkoja...Kiigiik, §inn tam bir miistemleke §ehri... Yani gok kari§ik, gok 
renkli...Yazlik sinemalan gok giizeldi. Papadopoulos, Magic Palace falan... Rum 
Tiirk kan^ik giderdi. Memurin kulubii vardi; orada da kari§ikti, dairelerde de. 
Enteresandi... £ok  degijik bir hayat vardi o giinlerde Kibris’ta.

Ve Turkiye...
Turkiye’ye goglerini soruyorum. Kesik kesik anlatiyor... 1945’in sonunda gog 
eunifier Tiirkiye’ye. Babaian zamamnda TC uyruguna gegtigi igin bu zor 
olmami§. Babalanmn oliimii (1942), K ibns’a getirilemeyip orada defnedilmesi. 
Beria’in Tiirkiye’de kalma karan ve gok gegmeden en kiigiikleri Netice’yi de 
aratmasi, geride kalanlarm Turkiye’ye gogii dti$tinmesi igin giiglii bir zemin 
yaratmi?. Vedia matbaa ile ilgili bazi sorunlari gozmek tizere Tiirkiye’ye gittigi 
bir donemde , Alman i§gali iizerine Yunan miiltecileri Kxbris’a ta^iyan, kiigiik 
Turk motorlanyla donmeyi umarken bir tiirlii uyduramami?. Tam o siralarda, 
Basin- vayin’da, Elence miitercim araniyormuj, smava girmi§; kazanmi? ve 
boylece o da orada kalmi§...

Sonugta, annesiyle yalmz kalan Bedia, ‘Biz niye kalalim burada...Biz de 
gidelim.’diyerek hazirliklara ba§larlar... Biitiin e§yalanm satihga gikanrlar; zaten 
dar zamanlannda annesi gogunu satmi? oldugundan elde fazla bir^ey 
kalmami§tir. Bedia hammi bu gog kadar belki daha fazla sarsan ve etkileyen iki
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olay daha vardir. Kendi deyi§iyle ‘Oliimun yiiziinii gordiigii’ elektrik kazasi ve 
yine acisini yogun bigimde ya§adigi kanser hastaligi...

Bir de gencecik iki kiz olarak (Vedia-Bedia) kalakaldiklannda onlara 
babalarmm higbir dostunun el uzatmamasinin verdigi o derin hayal kinkhgi!

Ve annesiyle birlikte, son ‘Okanlar’ olarak 1945 yilinin Aralik aymda 
Kibris'tan ayrihjlanm n hiiznii...

Sonugta Ankara’ya giderler, kiz karde^i Beria’m yanma. Bedia’ya, Baymdirhk 
Bakanligi biinyesinde bir tercumanlik i§i bulunur. Yava§ yava§ i$e ahfir. Tam o 
siiregte kabine degi§ir ve bakan olarak Kasim Giilek gelir. Bakanla tam^irlar ve 
Giilek onu ozel kalemi olarak ister. Qok iyi anla^irlar. Bir siire sonra Kasim 
Giilek Ula$tirma Bakanligma atamr ve giderken Bedia’ya bir de teklif yapar: 
’Bedia hamm siz artik hayat boyu benimle gelin...’ Bedia’mn cevabi ise kisa ve 
kesindir: Eger anladigim $eyi kastediyorsamz, yok beyefendi, ben i$imde 
kalayim!

Bir siire sonra, Bedia Nihat Erimle Ba^bakanliga geger... (Kasim Giilek ve 
Nihat Erim’le gok onemli tamkhklar ya§adigmi ve bunlari da bana anlatmak 
istedigini vurgular ama bir tiirlii gergeklejtiremiyoruz!)

Sonugta ba$bakanhk’ta gali§an, daha sonra da, Basm-Yaym Genel 
Mtidtirltigii’nun Tamtma Dairesi Miidtirltigune atanan Haluk Goreli ile evlenir. 
(Min_el a$k...diyorum) ‘A$k evlilik boyunca siirmez ama becerebilirseniz 
‘sevgi’ surer,biiyiiyerek siirer. Biz bunu bajardik i§te! ’ diyor.

Onca siyasetginin yanmda siyasete atilmayi hig du§iinmemi§... Ama ‘Eger ben 
de siyasete atilsaydim, Dr. Kiigiik kadar, Rauf Denkta? kadar olurdum, reisi 
cumhur olmasam da Tanmirdim’ diyor.

1945’te gidi§inden sonra K ibns’a iki kez gelmi§ kisa siireli, gorev gibi yani; 
dola§amami!j gorememiij ozledigi yerleri.

Ama, hepsi, hepsi aklimda. Acaba hatirlamadigim bir yer var mi!’ diyor ve 
ekliyor:

‘$unu da yazm, ben Kibris’i hig unutmadim ne de Kibrishlari. Unuttugumu 
zannetmesinler, gok yakmdan takip ediyorum. Hem de gok yakmdan... Bilhassa, 
Kibns meselesi nasil olacak diye temaslan takip ediyorum..."

Ve, son sozleri: ‘Babamin kizi olarak, K ibns’ta iyi ^eyler olmasmi istiyorum; 
giinkti babam, Kibris’i gok seviyordu... Kibris benim vatamm...'
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Con Rif6at ve Masum Millet Gazetesi

H an d  FEDAi*

fiirl§
1 30 vili Kavanin (Yasama) MecJisi segimlenm LeJkoija Gime bolgesinden halk 
tenisilcisi Mchmed Necati (Ozkan) bey kazanmiijiir. Necati Ozkan bevin Toplum 
davalanni gok iyi savunacagina inanilmakta ve ona giivenilmektevdi. Halki 
bilinglendirmek vc kamuoyu olu^turmak igin bir yaym organma ihtiyag 
duyulmakta. Matbaaci Akif Efendi, basin tarihini inceledigi yazisinda $unlari 
anlatir: Bir ak§am Hakim Raif bey bir sohbet toplantismda davalanmizi 
anlatacak bir gazeteden mahrum oldugumuzdan yakmir ve orada bulunan 
C’engiz-zade Mehmed R ifa t bey de bu gorevi ustlcnmeye soz verir. (Kibris 
gazetesi, 24 Nisan 1950. s. 53) Hemen ertesi giinden Hiikumete bir dilekge 
verilir ve iig hafta dolmadan gazetenin “imtiyazi” alinir

!. Rit*at Bey’in Kimligi
C engiz-zade ailesinc mensub olan Vlehmed R ifa t bey 1878 Lefko^a 
dogumludur. Cocllk dcnilecek ya§ta kunduracihga ba§lar ve kendi kendisini 
yeti§tirerek 22 ya§inda kamu-gorevlisi olur ve 18 yil hi/metten sonra 1918 
yilinda gorevinden ayrilarak istanbul’a gider ve Hukuk Fakiiltesi'nden 
diplomasim alip 1919’da Kibris’a doner. $imdi artik dava-vekili (avukat)dir. 
“Ugra§m, duriistlugiin, agik-sozliilugun, hazir-cevaphgm, mertlik ve bilgi 
kaynagi. gcrgek anlamda gagda$ bir aydm”. Ada’ya donerken kendi i$inden 
baijka bir§eyle me$gul olmavacagma karar vennisj iken toplumun igine duijtiigii 
acikh durum kar§isinda sessiz kalmasma vicdani razi olmadigmdan sessiz- 
sedasiz bir ko$ede sinip otunnayi §erefme yaki§tiramaz. Londra Hiikumetleri 
voneticilikte diinyaya omek oldugu halde somiirge yonetimi Tiirk halkini 
peri?anliga sQriiklemi§, acmacak bir duruma diijiirmujtu. Bunlara "dur!” 
divecek, yapslan yanliijlan birbir vurgulayacak bir sozciiye ihtiyag vardi. Bu, 
Hiikumetin i^lcrine kansjmak, onlara miidahale etmek aniamma gelmiyordu. 
Oyle va. ingiliz bizleri Osmanli Hiikumeti’nden /engin almi§ ve bu dereceye 
dii$memize, acinacak bir durum sergilememizc sebeb olmu^tu. Yiiregi yanan bir 
hukukgunun da bu durumu ilgililere anlatmasi en dogru bir yol sayilirdi. Yanh$ 
yonetilmenin yanisira diinyayi saran 1929 yilmdaki ekonomik buhran da Kibns 
Tiirkleri’ni periijan etmi$ti. Ekonomisi tanma day ah bu toplumun giftgileri iflas 
etmi§, Rum faizcilerin acimasiz ellerine du$mii$ idi. Yiiksek faizle aldiklan 
parayi. iiriin heniiz harmanda iken alacakhlann gelip de kestikleri fiata gore 
borglarmi odemekle yukiimlu kilmirlardi. Ustelik, kurak gegen yillarm 
acimasizhgma katlanmak da vardi. Ama, bu donemde, Kavanin (Yasama)

Ara'jiivnvdci. ^aiv-yazar.
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Meclisi’nde haklarimizi en iyi §ekilde ve israrla savunaeak, Mehmed Nccati Bey 
gibi bir temsilcimiz vardi. R ifa t Efendi’ye dii$en ise, gazetesi araciligi ile 
Hukumetin yanlij tutumunu ilgililere anlatmak ve halkimizi birtakim diirtiilerle 
uvandirmak olaeakti. Nitekim Hiikumet, hakki olmadigi halde, Evkaf Idaresine 
el koymu§, halkimizm kalkmmasma harcanacak paralardan toplumumuzu 
mahrum birakmi^ti. Ustelik bu rauessese bir stiru insanla doldurulmu§, mevkii 
oldugu halde gorev yapmayan ki§ilerin ocagi haline getirilmi^ti. Somiirge 
yonetiminin katiksiz destekgileri olan bu kesim, tutumlariyle hem topluma hem 
de kendi gocuklarma biiyiik haksizlik ediyorlardi. R ifa t Efendi bunlara "biitge- 
horlar: biitge yeyieileri” adim takmi$ti. Ardmdan, din i§lerimize kan§maya kadar 
miidahale i§lerini siirdiirmeye devam ettiler: Miiftu, halkin oylan ile segilirdi. 
1929’da Miiftiiliik makammi iptal ettiklerini agikladilar ve kendi adamlarmdan 
segip o mevkiye oturtmak iizere bir “Fetva Eminligi” makami ihdas ettiler. On- 
gordiikleri hedeflere ula§mak igin de din bagnazlarmi alet etmekten 
gekinmediler. R ifa t Efendi bunlara “din bezirganlari” ve “ruhani pederler" 
adlarim takmi^ti. “Din diijmamdir”, diye “istenmeyen ki^idir” diye R ifa t Efendi 
hakkinda imza toplamaya gali^ip onun adadan siirduriilmesine gali§acaklar, fakat 
halkimizm sag-duyulu davranmasi yiiziinden bu giri?imde ba$arili 
olamayacaklardi.

R ifa t Efendi bir hukukgu ve uygar iilkelerin dayandiklari temelleri iyi bilen 
birisi oldugundan Tiirkiye’deki Jon-Tiirk cereyanmi benimseyenlerdendi. 
Gegtigimiz yiizyilin ba^larmda bir Jon-Turk olan Vizeli Riza Efendi (Ali Riza 
ibn Emin) de kagip K ibns'a gelmi§ ve Lefko^a’daki Ingiliz Okulu'nda ogretmen 
olarak gali§maya ba§lami§ti. C°k gegmeden bu zat, “Hoea Riza Efendi” diye 
birgogunun sevgi ve saygismi kazanacakti. Ona hayran olanlarm ba^mda ise 
R ifa t Efendi vardi. Bu yakmlik, onun da “Jon-R if at” olarak anilmasina yetecek, 
sonra da halkin dilinde bu “Con R if  at”a donii$ecekti. Bu iinvam kendisinin de 
sevinerek kullanmaya ba^ladigi goriiliir. Riza Efendi bir siire K ibns ’1 mekan 
tutar ve II. Me^rutiyyet’in P lam ’ndan (1908) sonra istanbul’a doner. K ibns’ta 
iken gazeteye yazilar yazmi§, kitaplar yayimlami^tir. Sultanii’§-§u‘ara Miifti 
Hilmi Efendi’nin N a‘t-i § e rif  ine yazdigi tahmis ise onun bilgi diizeyinin ne 
denli iistiin oldugunu gostermeye yetecekti. (Bkz. Kibris Miifttisii Hilmi Efendi, 
$iirler, Ilaveli ikinci Baski, Lefko^a 2000, s. 97-98)

2. Masum Millet Gazetesi
Gazete, Kavanin (Yasama) Meclisi segimlerinden yakla$ik alti ay sonra 11 Nisan 
1931 de yayimlanmaya ba$lar. Yeni-yaziya gegeli bir-buguk yil oldugu halde 
yeni alfabe heniiz yayginlik kazanmi§ degildi. Bu yiizden gazete yer yer eski ve 
yeni harflerle birlikte yayinlaniyordu.

“Gazetenin sag iist ba$mda eski harflerle, onun altmda da yeni harflerle Masum 
Millet yazisi var. (Ek-1)
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“Sol list ba^ta ise eski harflerle sunlar yazili: “Esnaf, Rengberler ve i^gilerin 
na^ir-i efkaridir.

“Gazetemiz serbest siitunlardaki yazilarm mes’uliyyet-i maneviyyelerini tahmil 
etmez.

“§era’it-i i§tira’: Posta iicretleri dahil olarak seneligi dahilde 011, haric igin on 
be? §ilindir.

"Mu^terilere te’diyat hususunda suhulet gosterilecekdir.
‘T lanatin  beher kelimesinden be$ para ahmr.
"Muharriri, Sahib-i imtiyaz ve Miidir-i M es’iil: Lefko$e'de dava-vekili Cengiz 

Mehmed R ifa t.
"Gazetemizin mes’uliyyet-i malisi Mehmed Fikri Efendi’ye aiddir. Abone 

bedelatmi tahsil ediip mukabilinde imzasi tahdinde makbuz vermeye m e’zundir.”
45'Ax3'/2 cm. boyutlu ve iki yaprakh gazete HakTkat Matbaasi’nda basilmakta 

olup Cumartesi giinleri yaymlanmaktadir. Her sayisinda bir Ba§yazi var ve 
genellikle Con R ifa t’in imzasi altmda yayinlamr. Bunlar uzun yazilar olup 
devamlari arka ya da bir sonraki sayida tamamlanir.

ilk sayismdaki ifade-i Meram hem eski-yazi, hem de ingilizee olarak 
yayimlanir. Yazilarm daha iyi anla§ilmasi igin kavramlarm, teknik ya da ozel 
adlann kar^ilarina -ayrag iginde- ingilizee karjihklari da yazilir. "ifade-i 
MeranV’dan bir alinti yapahm: (Ek-2)

Goriilecegi gibi Hiikiimetin toplumumuza kar§i idaresini ana-hatlanyla gok 
yerinde bir gorii^le ele^tiriyor. Somiirge idaresinin kar§isinda, artik deneyimli ve 
etkin bir avukat vardir ve toplumun haklanm savunma geregini titizlikle 
iistlenmi§tir. O kadar ki, elliyi gegmi§ ya$inin birikimi her ciimlesinden belli 
olmaktadir. Somiirgeeilerin dilini ise ne olgiide bildigine de gazetenin ingilizee 
takdim yazisim (Editorial Object) gostermek yeterli olur. Yine, gazetedeki 
yazilarm gogu da yine kendi kaleminden gikma idi.

Con R ifa t’in iizerinde durdugu ba§hea noktalan §oyle siralayabiliriz:
1. Tiirk Toplumunun orgiitlenmesi.
2. Evkaf in halk yonetimine birakilmasi.
3. Egitimin teknik temele dayandinlmasi
4. Car?i hayatmin canlandinlmasi
5. Dinde reforma gidilmesi
6 . Medeni Kanun’un uygulanmasi.

Konularm iizerinde durulmasmda daha etkili olsun diye du§iincelermi zamamn 
valisine agik mektup olarak yayimlama yontemini de dener. Sir Ronald Storrs’a 
hitaben iki yazisi vardir (Sir Ronald Storrs Hazretlerine Agik Mektub, 7 Te$rin-i 
Sani 1931, sayi: 30; ve Asaletlu Sir Ronald Storrs Hazretleri!, 25 Te^rin-i Sani 
1931, Sayi: 32)

Validen bir yanit almaymca yeni vali Sir Reginald Edward Stubbs’in geli^ini 
umutla kar^ilar ve ona hitaben on iig adet agik mektup yayimlar. Mektuplar, 
“Nazim-i Umur-i Cumhurumuza Agik Ariza” (Valimize Agik Mektup) diye
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barter ve “Union Jack'm  (ingiliz Bayragimn) Daima Hiirmetkari” cumlesiylc 
bitirdi. (Masum Millet, 46-59 sayilar.)

Gazetenin 25 Nisan 1931 tarihli 3. sayismda halka bir gagri yayimlamr. £agri
20 Nisan 1931 tarihli olup Kavanin (Yasama) Meclisi iiyelerinden Mehmed 
Necati (Ozkan) tarafmdan yapilmaktadir. Metnin ilk paragrafmda §u cumleler 
var: “inkara hacet yokdur ki 90k nazik, miistesna giinler ya^iyoruz. El-yevm 
oniimiizde Cema‘atimizi jiddetle alakadar eden bir an evvel hallinde Cema‘atin 
biiyiik menfa‘ati miindemic olan birgok acil ve miibrem mes’elelerimiz var. 
Bunlan halkin arzu ve ihtiyaclan dairesinde halletmek ve Hiikumeti bu 
arzulanmizdan haber-dar eylemek zamam gokdan gelmijdir.”

Toplanti 01 Mayis 1931, Kurban Bayrami’mn iigiincii Cum‘a giinu Lefko§a 
Idadi Sokagi’nda Misirli-zade Mehmed Necati (Ozkan) Bey’in konagmda 
yapilaeakti. Her mahalle ve koylerden segilecek temsilciler toplumumuz igin 
ya?amsal onem ta^iyan Evkaf, Egitim, §er‘iyye Mahkemeleri ve Miiftiiliik gibi 
konulan ele alip sorunlanmiza sahip gikacaklardi.

Con R ifa t Efendi bu gagridan dolayi 90k memnun kalacak ve gazetesinde bir 
yazi gikacakti. Yazimn ba§langicim aktaralim: “Geng, gayyur, biitge-hor simfma 
iltihak ihtiyacmdan miistagni, timid ve korkudan uzak ya§ayan, muktedir ve 
muhterem liderimiz Necati Bey Efendi Hazretleri’nin da‘veti iizerine ehali 
vekilleri mah-i muma-ileyhin m a‘sumin melce’i olan konaklarmda toplanmi^lar 
ve uzun miiddetden beri luzummi hisseyledikleri Millet Meclisi’ni te§kil 
eylemi?lerdir.

Vekillerin ibraz eyledikleri vekalet-namelerinin adedi 200’ii teeaviiz ediyordi 
(09 Myis 1931, Sayi: 4)

Gelenler arasmdan 9 ki§i segilerek bunlar Merkez Kurulu’nu o!u§tururlar. 
Aralarmda Ahmed Said Efendi (Bafli Said Hoca) da vardi. Said Efendi’ye, 
ayrica, Kibns Miiftiisii gorevini de verirler. Kisa bir siire once miiftiiliik 
makamim lagvedip yerine Fetva Eminligi lhdas eden Hukumet buna tepki 
gosterir ve 15 Mayis 1931 de bir bildiri yayimlayarak Muftii’yu tammadigim 
agiklar. Merkez Kurulu iiyelerinden Avukat Fadil Korkut, “Hiikumet Muftiiliigii 
Tammaya Mecburdir” ba§likli bir yazi yayimlar ve bu tutumun yasalara aykin 
oldugunu vurgular (Masum Millet 30 Mayis 1931, Sayi: 07)

R ifa t Efendi gizdigi hedefler dogrultusunda ba§makale ve diger yazilarim 
siirdiirecek, Ahmed Ra§id ve Bafli Hoca Said Efendi gibi yol-arkada$larmm 
yazilarma da gazetesinde yer verecekti. Ne ki, 21 Ekim 1931 de gikan Rum 
isyam yiiziinden siki-yonetim uygulamasi gelince, sansiir bakimmdan zor giinler 
yajanacakti.

11 Temmuz 1931 tarihli 13. sayidan ba$layarak Masum Millet’in l.sayfasmda 
ba§ligm hemen altmda boydan boya iri puntolarla sloganlar/ozdeyijler goriiliir. 
Bunlar, giincel konulara gore degi§tirilerek birinci sayfada hig eksilmeyecekti. 
Adi edilen sayinm i$te slogam: “Biz Hiikumete kar§i Daima Hiirmet-kar 
Oldugimizdan M esa’il-i Milliyyemize Hiikumetin de Hiirmet Etmesini bekleriz.”
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R ifa t Efendrnin hangi konularla ilgilendigini gostermesi bakmundan bu 
sloganlarm/ozdeyi^lerin tumiinu ekte sunuyoruz. (Ek-3) Yeri gelmi^ken hemen 
belirtelim ki Con R ifa t’in dili, mizah agisindan enine-boyuna incelenmesi 
gereken bir konudur.

Masum M illet’in giinlerinde, Tiirkiye’deki inkilaplara uymamizda biiyiik gaba 
gosteren Soz gazetesi de yaymini siirdiirmekte idi. Ancak bu iki gazete 
birbirlerine kar§i zid bir tutum takmaeaklardi. Bunun kijisel nedenler yuziindcn 
olduguna inaniyoraz.

Ileri ya^inin yanisira Masum Millet’Ie de hep yokuj-yukari tirmanmaktan 
R ifa t Efendi’nin soluksuz kalacagi beklenen bir$eydi. Bir kere ingiliz Tiirk 
Toplumu igin fag-di^i, bir diizeyi uygun bulunmakta. E vkaf m koltugu altmdaki 
Tiirk yoneticiler kendi halkina sirtmi donmii§ ki$ilerdi. Halk cahil, yoksul, 
garesiz ve suskundu. “Bu halkin ticretsiz muta^assib hizmet-kari” Con R ifa t 
daha ne kadar dayanabilirdi ki...

Ve nihayet 29 Agustos 1934 tarihli 203 iincii sayida §u bajlik goriiltir: “Hayif 
ki Masum Millet Ba^kalarmi Ya$atmaya Cah^irken Yarin Kendisi Oliiyor." 
Altmda da §u veda ctimleleri var:

"Muhtasann (Olmek iizere olamn) Son Sozleri: Masum millet’in siyasi hayati 
yarm tarihe kari§aeagindan; yazilarimizm muhitin duygu ve zihniyyetine uygun 
olmadiklarini teeriibeden sonra $imdi biz de i'tira f ederiz ki; bu memleketin 
havassi ile ‘avami arasmdaki lisan birligi, fikir yek-nesakligi bozulmadikca, 
kiselerimiz paralanmadikca yenile§mek ve yenile^dirmek iimidleri hep beyhude. 
naflle yorgunluk ve kendi kendimizi aldatmakdir.

"Hatam m n cezasim gok pahah odemekle beraber Cem'iyyetin bir a ‘zasi 
sifatiyle vazife-i ictima‘iyyemizi ifa etdigimizden mes’uliyyet-i maneviyyeden 
de kurtulduk. Bu istirahat-i vicdaniyye bizim igin biiyiik sa‘adetdir.

“Biitiin vatan karda^larimizi mukadderatin merhametine emanet eyleriz.”
Masum M illet’in kapanma haberinden dolayi sevindigini gizlemeyen Soz 

gazetesinin sahibi M. Remzi $unlari yazar: “Ba^kalannm girtlagma sanlarak 
ya$amaya gali§an Masum Millet Gazetesi en nihayet 29 Agustosta son miishasim 
ne$rederek kapanmi^tir.”- Soz, 31.08.1934.

R ifa t Efendi, gazetesi kapandiktan sonra da bir yandan avukathgim 
surdiiriirken, ote yandan da Sogiit’iin Kahve-hanesinde (Girne Kapisi yanmda, 
§imdilerde Ziraat Bankasi olan bina) aydm ki§ilerle toplumun ya^amsal 
konularmi goru^iir, tiirlii kaynaklarda yazilarma devam ederdi.

Ve Con R ifa t, 06 Mayis 1956’da Lefko§a’da igde agaglarimn gigek agtigi 
giizel bir bahar giinunde, ku$luk vakti, bu diinyadan goger. Lamaka’da Hala 
Sultan Tekkesi yamndaki mezarlikta gomiiliidiir.
Hatirasi oniinde saygi ile egilirim.
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‘eennet binasi’ndan evvel, ibtida (oneelikle) meleklerini du$iindiler, ag ve 
giplak ya$amaya galijdirdilar, muvaffak da oldilar.

Gayr-i kabil-i inkardir (kesinlikle yadsmamaz) ki ingiliz idaresi bizleri, 
Osmanh Hiikumetinden zengin, mes’ud bir halde teselliim eylemisj (devr 
almi§) idi. Osmanh Idaresi bizleri, ingilizlere, ellerinde bir emanet olmak 
iizre terk eylemi§ idi: kendileri de bilirler ki bu emaneti hiisn-i muhafazaya 
(iyi korumaga) liizum (gerek) hissetmediler; bugiin bizleri perijan hale 
getirdiler.” (K ibns’ta Masum Millet Olayi, Turizm ve Kiiltiir Bakanligi 
[Kibns] Y ayinlan:!, Istanbul 1986, 66-68. ss.)
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gevrilmi§tir). Biz Uyumuyoruz; Hukumetin de Uyumamasim, 
Tiirkiye’den Turk Miidiir, Tiirk M u'allimlcr (ogretmenler) 
Celbeylemesini (getirmesini) Rica Ederiz. (Sayt: 20)

9. Lisemize Miidahale (karijma) Kibns Turk Varligma Su-i Kasddir 
(toplumun canma okumaktir). Miistahdemlcrinin (gah§anlannm) 
isimleri Tarih-i Milliyyemizin (ulusal tarihimizin) Siyah Sayfalannda 
Mukayyetdir (yazilidir). Fertler (bireyler) Fani (gegici, kahmsiz), 
Milletler Bakldir (surekli, kalicidir)... Kendi Fi‘ilimizden 
(eylemimizden) Ahlafimizm (bizden sonra gelenlerin) M u‘ateb 
Olmalari (sorumlu tutulup hirpalanmalan) Adaletsizlikdir. Hakli 
Davamizm Halli (goziimii) igin ingiliz idaresi $erefi Namina 
Hukumetin Tek Bir i^areti Kafidir (yeterlidir). (Sayi: 21)

10. Kibns Turku Maddi Fler Zarara Katlanir; Her tiirlii Felakete Tahammiil 
Eder (dayanir); Fakat Milletini Unutamaz; Lisamndan Fedakarlik 
Edemez. Dahili (igteki) M a'nevi Dii^manlanni Tanir; Dostlanna 
Hiirmet Etmeyi Bilir; Zaman ve intizarin (beklemenin) Kiymetlerini 
Takdir Eder. (Sayi: 22)

11. Tarih Nakli Olarak; Zamamyle Selanik’de Bir Y ahudrnin M u’ezzin, 
Hakikat-i Halde (gergekte) 1897 de Filibe §ehrinde Aleksandir isminde 
bir Bulgarin Miifti Vekaletleri (vekillikleri) Kayitlarma (belgelerine); 
Lisamni Bilmedigi Lisemize 1931’de de Bir Muhterem (saygm) Ingiliz 
Rahibinin (din gorevlisinin) Miidiir Ta‘yinini (atanmasim) ilave 
Edebiliriz. (sayi: 23)

12. Lisemiz Agildi, Mu'allimlerden (ogretmenlerden) Haber Yok, 
Coeuklanmiz Bir Sene Daha Hayatlarmdan Kaybediyorlar; Ve Vazife 
(gorev) ve M es’uliyyet (sorumluluk) Korkusu Olmayan Bu idarede Bu 
Zaran Tazmin Etdirmek (odetmek) igin Mahall-i Mtiraca‘at 
(ba?vurulacak yer) ‘Aceba Neresidir? (Sayi: 24)

13. Kendi Milletlerine Kar$i icraatle (uygulamalarla) Kilig (^eken Cahil, 
Ahmak BeyneT-milelcilerin (entemasyonalistlerin) Kihglan Nihayetde 
(sonunda) Her Diyarda (her yerde) Yine Kendilerini Kesdiklerini 
Genglerimizin Bilmeleri Faidelidir. (sayi: 25)

14. Hukumetin Hiisn-i Niyyetle (agik kalble) Cema'at (toplum) i^lerini 
Tanzim (dtizenleme) lie Me§gul Oldugini (ugrasjtigmi) Istihbar 
Eyledigimizden (ogrendigimizden) Netieeye intizaren (sonucu 
bekleyerek) Siikut Mecburiyyetimizi (susma zorunlulugunda 
oldugumuzu) Ta‘ayyiin Eyleriz (agiklanz). (sayi: 26)

15. Havaic-i zaruriyyemizin (kagimlmaz gereksinimlerimizin) ihzarcisi 
(hazirlayicisi), Haysiyyet-i $ahsiyyemizin Banisi Olan (ki§isel 
onurumuzu olu§turan) M a‘arif (egitim) Sistemimizde Islahat (yenilik), 
Adamlarmda Degi^iklik isteriz. (sayi: 27)
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16. Hiikumet Masum M illet’in Yazilanna t ‘timad Edebilir ki. (giivcnebilir 
ki) Sefaletimizin (yoksullugumuzun) Ilaklkl M es’ulleri (gergek 
sorumlulari) M a'arif (egitim) Adamlarimizdir. (sayi: 28)

17. M a‘arif (egitim) Sistemimiz Dahili (igteki) Tehlikeli Du$manimizdir. 
Hayat Mektebleri (hayata hazirlavici teknik okullar) isteriz. (sayi: 29)

18. Tiirk Ma‘arif (egitim) Sisteminin Miidafa‘asizligi (savunulaeak yam 
olmamasi), idare Adamlannm Luzumsuzluk vc Faidesizligi (gereksizlik 
ve yararsizligi) Feryad Edici Bir HakTkatdir (A Crying Tmth). (savi: 30)

19. Sihhate (sagliga) Muzir (zararli) Oldugundan Dolayi Afyon Ticareti 
Coktan Memnu' (yasak) iken, Biziere Yalniz Aglik Derdi A^ilayan O 
Kohne (gagdi$i) M a‘arif (egitim) Sistemimiz Hala Neden llga 
Edilemiyor (kaldmlamivor)? (sayi: 31)

20. Miistehlik (tiiketici) Yeti§tiren Mektebler (okullar) Muzirdir. 
(zararhdir). Hayat Bilgisi, El i$Ieri isteriz. (sayi: 32)

21. Bu Millet Kaabiliyetsiz (yeteneksiz) ve Tenbel Degildir. Yalniz, Bakim 
ve Muktedir (yetenekli) £obanlar ister (sayi: 33)

22. Ecdad Sozlerine (atasozlerine) Hiinnet Edelim: San‘at, Kana'al 
Saltanati (yetinme bollugu). Altin Bileziktir. San‘at Bu Zamanda ise 
Halaskarimiz (kurtaricimizj Olacaktir. (sayi: 34)

23. Tiirk Milletinin istikbali (geleeegi) Sinai Ma‘arif (sanata dayali egitim) 
Sisteminin Kabuliyle Te’min Edilebilir (saglanabilir). (sayi. 35)

24. Viyana’da $ohretli (iinlii) Bir Operatorun Kerimesi (kizi), Mekteb-i 
Hukuki (hukuk fakilltesini) ikmal Etdiktcn (bitirdikten) Sonra Terzilik 
San'ati TaTim Ediyor (ogreniyor). (sayi: 36)

25. Kibris’da Tiirk Milletinin Miireffeh Hayata (gonengli ya§ama) Sahib 
Olabilmesinin Duhul imtiham (giri§ sinavi: matriculationY) Sinai 
Bilgidir (sa‘nat Bilgisidir).(sayi: 37)

26. Cema‘atin (toplumun) Sinif-i E§rafi (ileri gelenleri) Say ve 'Amel 
(gah§ma ve el emegi) ile Para Kazanan, Aile Te^kil Eden (kuran) 
San‘atkarlardir. (sayi: 38)

27. Tiirk Milletinin Din ve M a‘arifmi (egitiminin) Sinai ve iktisat 
Temelleri Uzerine in§a Edilmeleri (dayandirilmalan) Asr-i Hazir 
(yuzyihmizin) ihtiyacatimn (gereksinmelerinin) icabat-i 
Miibremiyyesindcndir (kaginilmaz gerekliliklerindendir). (s: 39)

28. Alem-i M a‘i$ete (gegim diinyasina) insani $erefle Duhul (girme) ve 
'Ameli Fa'aliyyet (pratik) Sahasinda (alamnda) Muvaffak Olmak 
(basjarmak) igin Sinai Din (san‘ata dayali din) isteriz, (sayi: 40)

29. Encami (sonu) Bir Sefalet-i Ye’s-engizden (iiziintii kaynagi 
yoksulluktan) Ba^ka Bir §ey’e Miincer Olmayan (yaramayan) Yanhs 
M a‘arif (egitim) Sisteminden Millet C°ktan Meftur olmu^dn. 
(usanmi§tir). Bundan Sonra Din, Ahkam-i Cedidemn Taht-i
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Murakabesinde Smai Ta'limlere Muntazirdir (millet, san‘atla dinin 
bagda^tirilacagi biruygulama beklemektedir.) (sayi: 41)

30. Cezircmizde (adamizda) Halki Sa‘ye (gah§maya), Ticarete, Terakkiye 
(ilerlemeye), Sinai i$lere (san‘at konularma), Ilm u Fenne (bilim ve 
teknige), Bi-hakkin (gerektigi gibi), Zevk-i Hayatdan (ya^amin 
tadindan) Hisse-yab Olmaya (pay almaya) ‘Ameli (pratik) Te$vikkar 
(yiireklendirici) Ahkam-i Diniyye Telkini (din kurallan a^ilanmasi) ve 
Asti M a'arif (gagda$ egitim) Sistemi V az’i (konulmasi), Za’if Milli 
Btinvemizin (yapumzm) §ifa-bah$ Devasidir (iyilejtirici ilacidir). (sayi: 

42)
31. Mister Clieve Mace’in Mesaha (tapu) Miidiriyyetine Ta‘yini Haberini 

Hiisn-i TelakkT Ederek (yerinde bularak) Mahkemelerde ingiliz 
Hakimleri (yargiglari), Polislerde ingiliz Zabitleri (subaylan) Gorrnek 
Arzularimizi da Tekrar Eyleriz (sayi: 43)

32. Tarihin Kaydetdigi (yazdigi), Devr-i intibah (uyam§ donemi) Kibris 
Turku igin M a‘nasiz (Anlamsiz) Bir Misal (Omek) Olup; HakTkT 
(gergek) Kabiliyyet-i intibahiyyesinin (uyanma ycteneginin) inki^afi 
Devri (geli^mesi donemi) 4 Kanun-i Evvcl (arahk) 1932’den 
Ba§layacagim Umit Ediyoruz. (sayi: 46)

33. Her LJsrm (giiglugiin), iki Yesri (kolayhgi) Oldugina iman Ederiz. (sayi: 
48)

34. Kul Fazla Sikilmadikga Hizir ‘Aleyhi’s-Selam imdadma Yetiijmez... 
(sayi: 49)

35. Yeni Diinya Yeni Kanunlar ister.. (sayi: 50)
36. Eski Qomlek Devrinde Ehliyyetli Hilekarlann (iigkagitgi ustalarin) 

Kandilleri Yatsi Vaktine Kadar Yanarmi§. §imdiki Elektrik Giinlerinde 
ise Ehliyyetsiz Hilekarlann (acemi iigkagitgilarin) Hig Yanmamalidir. 
(sayi: 51)

37. Elli Be§ Seneden Beri ingiliz idaresinde $cra’it-i Hayatiyyemiz (ya$am 
ko^ullanmiz) Miitemadi (durmaksizm) Tebdil Etdiginden 
(degi§tiginden) Nizam-i ictirna‘iyyemizin de (social order) Ta’dili 
(degi§tirilmesi) Iztiraridir (zorunluluktur). (sayi: 52)

38. Tarihin Verdigi M a‘lumata (bilgiye) Gore Diinyada Mevcud Hig Bir 
Din, Hig Bir Zamanda, Hig Bir Memleketde Kadim Miisavi (e$it) 
Hukuka Malik Bir Fert Olarak Kabul Etmemi§tir. (sayi: 53)

39. Ta’ife-i Nisvana (kadmlanmiza) Kar§i Olan insani Hislerimiz; 
Zamamyle Girit’de §irin Kizlan Yemekdcn Lezzet Duyan 
MinotaurusTarmkinden Daha Ytiksek Degildir. (sayi: 54)

40. Biitiin ictima’i Dertlerimizin Validi (tiim sosyal sorunlanmizm anasi), 
Evkaf Dairesi Su-i idaresinin (kotii yonetiminin), su-i isti‘mal (kotii 
uygulama) §ekillerindeki Tekamiildir (geli§medir). (sayr. 55)
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41. Kibns Tiirk Cema'ati E vkaf in Su-i idaresinden (kotii yonetiminden) 
Magdur (haksizliga ugrami§, kizgm) Oldugundan Daimi (durmaksizin) 
Masumane (sugsuz insanlann yaptigi gibi) Feryadi Zaruridir 
(kagmilmazdir). (56’dan-135. sayi di^inda-143. sayiya kadar).

42. Bayram Munasebetiyle Hayir C'enfiyyetlerine (yardim kurumlanna) 
Yardim Ediniz (sayi: 144)

43. San'atkarlanmizi Himaye Edelim (koruyalim). (145.den 160. sayiya 
kadar).

44. "... Baijkasimn Yardimina ihtiyag Gosteren Bir Hayat, Sun'i (yapay) ve 
Siireksiz Bir Hayatdir.” (160.dan 192. sayiya kadar).

45. Menfa‘at Hirsi Insanlara Ruhdaki Asaleti (soylulugu) Kaybetdirir. 
(193.den 202. sayiya kadar)

46. Hayf ki (yazik ki) Masum Millet Ba^kalarmi Yaratmaga (^ah^irken 
Yann Kendisi Oliiyor. (sayi: 203)
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Evkaf Ar§ivindeki Ingiliz Somiirge 
Donemine Ait Con Mehmet Rifat ile 
Arabahmed (Hamidiye) Medresesine ili§kin 
Bazi Belgelerin Etiidii

Tuncer BAGI§KAN*

Evkaf Dairesi Ingiliz Somiirge Donemi ar§ivindeki 23 $ubat 1933 tarih ve 224 
numarah dosyada (Gomlck no: 4743 -  87) bulunan Con Rifat (Fig. 01 -  02) ile 
ilgili dosyadaki belgeler ‘6 . Iz Birakmi§ Kibnsli Turkler Sempozyumu’ 
bildirimizin konusunu olu?turmaktadir. (Fig. 03(a) -  03 (b))1 Soz konusu 
dosyada 23 $ubat 1933 -  5 Nisan 1933 tarihleri arasma tarihlenen 14 sayfalik 8 
ayn beige bulunmaktadir, Masum Millet gazetesinin hem sahibi, hem ba^yazari 
ve hem de editoru Con Mehmet Rifat ile Evkaf Dairesi’nin yazi^malanni 
yansitan bu belgeler, Arap Ahmed Medresesini" konu almaktadir. Bn belgeler 
incelendiginde, bir yandan donemin Evkaf Murahhashginm Con Mehmet Rifat 
hakkmdaki olumsuz dii§iinceleri belirginlik kazamrken, bir yandan da ‘Arap 
Ahmed Mcdrese Vakfi Biitgesi’nin Evkaf Murahhashgma vakin olduguna 
inamlan bazi ki§ilere haksiz kazang kapisi haline getirildigi de anla^ilrnaktadir. 
Zaten Masum Millet gazetesinin 11 Nisan 1931 tarihinde Con Mehmet Rifat 
tarafindan yaym hayatina sokulmasimn nedenleri arasmda; elli yildan beri gelip 
gegenlerin yam sira o siradaki Tiirk liderlerine, yiiksek mevki sahiplerine, 
E vkaf tan nemalanan gerici Miislumanlara, eahil olarak kabul ettigi medrese ile 
cami hocalarma, gezginci vaizlere, Evkaf Dairesindeki ‘ingilizci’ Miisliiman 
memurlara ve Musa irfan ile Sor Miinur gibi Evkaf Murahhaslanna kar$i 
miicadele vermekti. Ozellikle de Evkaf Murahassi Sor Miiniir’e kar§i verdigi 
miicadele nedeniyle, gerek ingilizler, gerckse tarafsiz ara^tirmacilar onu ‘Anti 
Mtiniircii' (‘anti-Munir’ veya ‘Miinir karjiti’) olarak lanse etmi^lerdir.3 Bu 
ki^ilere karji miicadele vermesi nedeniyle de her vesileyle onlann adeta boy 
hedefi haline gelmijtir.

1. Arap Ahmet (Hamidiye) Medresesi
Evkaf Ar§ivindeki dosyada bulunan belgeleri teker tcker incelemeden once, Arap 
Ahmed medresesinin tarihi gegmijine ana hatlanyla da olsa deginmekte yarar 
gormekteyiz.

Zengin kinder ile devlet memurlannm ikamet ettikleri Arap Ahmet 
mahallesindeki aym adi ta^iyan “Arap Ahmet camisi”, Anadolu klasik Osmanh 
mimari ozelliklerini yansitan K ibns'taki sayili camiler arasmda yer almaktadir. 
Caminin oneminden dolayi 1178 H (1764) yilmda bahgesine $eraipzade (Haci)
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Osman Efendi tarafindan “Arap Ahmet medresesi” in§a edilmi^tir. Bu medrese 
"Arap Ahmet medresesi" adiyla bilindigi gibi, “Hamidiye medresesi” ile 
yapimcisindan dolayi “§eraipzade Haci Osman Medresesi” adlanyla da 
bilinmektedir. Medrcsenin 6 odasi yatakhane, bir odasi ise dershane olarak 
kullamlmak iizere in§a edilmi?ti. $eraipzade Osman Efendi tarafmdan 
olu§turulan Vakfiye $artlarmda, medrese miiderrislerine giinde 6’$ar para, 
talebelerin her birine ise giinde birer para verilmcsi, miiderrislerin, yapilacak 
imtihanda muvaffak olanlardan alinmasi hiikumleri yer almaktadir.

Medresenin siirekliliginin saglanmasi igin degi^ik zamanlarda degi^ik k ille r  
tarafmdan vakfiyeler kurulmu§tur.4 1815 yilmda Lefko$a’da sakin Lefke’li, 
B af li ve Liiricina’h tiiccarlar ile zenginlerin yaptiklari 825 kuru§ miktarindaki 
bagi? Arap Ahmet medresesine vakfedilirken, miiderrisine her ay 26‘/2 kuru$ 
verilmesi de vakfiye ;?artlan arasmda yer almi^tir.

1820 yilmda Kibns muhassili Ahmet Ra$it Bey tarafindan medrese binasma bir 
siindiirme ile kemerli bir sokak kapisi yapilmi§, ayrica medrese igin bir de Vakif 
olu§turmu$tur. Olusjturulan vakfiyenin §artlari arasmda, medrcsede miiderris 
gorevi yapraakta olan Sofuzadc Mehmed Efendi’ye yilda 100 kuru? verilmesi. 
medresenin tamiri igin her yil vakif butgesinden 20 kurus harcanmasi ve vakfiye 
$artlannm yerine getirilmesine nezarct etmek igin zamanin miiftiisiiniin gcizcii 
olarak tayin edilmesi yer almaktadir.^

Medresedeki ktituphanenin desteklenmesi igin 1241 H (1825/26) yilinda 
Ahmet Efendi bin Mustafa Hatip tarafmdan bir vakfiye olu^tumlurken0, Haci 
Pembe Molla da 1302 H (1885) yilmda medreseye 2500 kuru§ vakfetmijtir.7

1920’li yillardan bajlayarak medresenin ogrenci sayismda a^iri bir diiijiis 
kaydedilmi§, 1931 yilinda bazi odalarmin mertekleri ahndigmdan 1932 yilmda 
tamamen bakimsiz bir duruma dii?mu§tiir. Nitekim aym yil iginde medrese 
yikilirken, yikmtilar tamamen temizlenmi$ ve bu arada medresenin malzemeleri 
£3, 14 $ilin, 6 kuruja satilmi$tir. 1932 yilmda Selimiye camisinin yanma imam 
yeti^tiren yeni bir okulun in§a edilmesi iizerine aym yil Arap Ahmet 
medresesinin ogrencileri oraya kaydirilmi?tir.8

2. Evkaf Ar§iv Dosyasindaki Belgeler
2.1 1933 yili itibanyla Girne’de ikamet eden vc gok iyi ingilizee bildigi 

anla§ilan Masum Millet gazetesi editorii J.M. Rifat’in Evkaf delegelerine9 
gonderdigi 23 $ubat 1933 tarihli yaziyla, Arap Ahmed medresesinin 31 
Arahk 1932 tarihinden onceki son be? yillik detayli gelir gider hesaplarim 
talep etmi§tir.(Fig. 04, Belgel)

2.2 Con Rifat’in Evkaf Dairesi’ni muhatap alan yazisi iizerine 6 Mart 1933
tarihinde Evkaf Murahhaslari tarafindan "Gizli” (Confidential) rumuzuyla 
“Koloni sekreteri”ne bir yazi gonderilmi$, (Fig. 05 07, Beige 2.1., 2.2, 2.3)
bu arada Con Rifat’in E vkaf a gonderdigi 23 f>ubat 1933 tarihli yazimn 
altma ise Evkaf Murahhassi Sor Miiniir tarafindan ingilizee olarak not
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dii§iilmu$tur: "Office. Please file. Sor Miiniir’iin imzasi. 6.3.1933”. Koloni 
sekreterine gonderilen ve biiyiik bir olasilikla Sor Miiniir tarafmdan kaleme 
alman 6 Mart 1933 tarihli yazida, Con Rifat’m Koloni Sekreterine 
jumallendigi, ayrica medrese ile ilgili daha ba$ka bilgi ve belgeierin de 
yazida yer aldigi agikga goriilmektedir. $oyle ki:

2.2.1 Arap Ahmed medresesinin 1928 -  1932 yillarma ait be$ ayri 
gelir-gider dokumu Evkaf Murahhashgmm 6.Mart,1933 tarihli yazmm 
ekinde Koloni Sekreterine gonderilmi^tir. (Fig. 08 - 12, Beige 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5);
2.2.2 Birkag yil once olu§turulan sistemle, Vakiflar Dairesi’nin 
idaresine verilen Vakif gelir-gider hesap dokiimlerinin her yilin sonunda 
diizenlendigi, bunlann koy yetkilileri ile diger ilgili ki§ilere bildirildigi 
ve bunlann incelenmesinden sonra daha detayh bilgi talep edenlere 
Evkaf Idaresi tarafmdan detayh bilgi verildigi;
2.2.3 Arap Ahmed medresesinin detayh hesaplannm her yilin
sonunda diizenlenip mahallenin muhtar ve azalarma verildigi, 1929 
yilinm detayh hesaplannm muhtar ve azalara 14.5.1930 tarihinde 
verildigi zaman, onlartn, medresede higbir ogrencinin bulunmadigi. 
binanm egitime uygun olmadigi, vakif parasmm bo§a harcandigi ve 
medresenin kapatilarak biitgenin daha uygun bir $ekilde harcanmasi 
gerektigine ili^kin olarak Evkaf Dairesi’ne gorii§ ve oneri sunduklan;
2.2.4 1931 yilmda medresenin bazi odalarmm gati kiri^lerinin
yerlerinden sokiiliip ahndigi ve yapimn kaderine terk edildigi;
2.2.5 1931 yilmda medrese hesabmdan miiderrise para odenmesinin
eski bir berata dayandigi ve bu odenegin 30.6.1931 tarihinden sonra 
durduruldugu;
2.2.6 Arap Ahmed medresesinin 1932 yilmda tamamen yikildigi ve 
vakfin gelirlerinin Genel Mazbuta Vakif hesabina aktanldigi;
2.2.7 Selimiye camisinin yanma din adami yetiijtirmek amaciyla 
“Seminary” olarak adlandinlan bir okulun in§a edilmesinin 1932 yilmda 
tamamlandigi, Arap Ahmet medresesi ogrencilerinin buraya 
nakledildigi ve boylece diizgiin bir yontemle tedrisata ba§landigi;
2.2.8 1931 yilinda Arap Ahmed medresesinin kapanmasi nedeniyle
Con Rifat’m Masum Millet gazetesinde bir yazi yazarak medresenin
kapatilmasindan dolayi Evkaf Dairesi’ni sugladigi, ancak 1932 yilmda 
Selimiye camisinin yanma yeni ve geli§mi§ bir §ekilde din adami 
yetijtirme okulu agilmasi iizerine, bu sefer de din okulunun kesinliklc 
gereksiz oldugu dii^iincesiyle Evkaf Dairesini sugladigi;
2.2.9 Con Rifat’m damadi Mehmet Kemal Efendi’nin10 Evkaf
Dairesinde yazi^ma ile Maliye Katipligi yapmasma kar§m onun 
goru§iinde olmadigi, Con Rifat’m her hafta gazetesinde Evkaf Dairesi 
ile islam ’in temel kurallarma kiifrederek kotii niyetle saldirdigi ve bu
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yaptiklarmm Kolonideki turn saygm Musliimanlar tarafmdan tiksintiyle 
kar^ilandigi;
2.2.10 Con Rifat’in bir zamanlar devlet memuru olarak gorev yaptigi, 
bir gok insan tarafindan akli bajmda birisi olarak kabul edilmedigi, 
ancak §imdiki durumda faaliyetleriyle etkin durumda oldugu ve 
hukumetin onun hareketleri ile fikirlerini bildigine $iiphe olmadigi; ve
2.2.11 Talep ettigi belgelerin kendisine verilmeyecegi, ancak Evkaf 
Dairesine ba^vuruda bulunmasi halinde kendisine konu ile ilgili her 
turlii detayli bilgi verilecegi ve gelir-gider hesaplannin kopyasinm 
kendisine gosterilecegi.

2.3 Con Rifat’in Evkaf Delegesine gondermi$ oldugu 23.2.1933 tarihli yazinm 
iizerinden yakla§ik 20 gun gegtikten sonra, Masum Millet gazetesinin 11 
Mart 1933 tarih ve 59 sayismda Con Rifat’in bir yazisi yayimlanmi$tir. (Fig.
13, Beige 4) Bu yazida, dami olmayan Arap Ahmet medresesi konusunda 
Masun Millet gazetesinde yaymlanmak iizere Evkaf Murahhaslanndan 
medrese ile ilgili olarak bilgi talebindc bulunduklan, ancak iki haftanm 
geride kalmi§ olmasma kar§m kendisine cevap verilmedigi, bu nedenle bir 
siire daha bekledikten sonra ret edilmi? sayilacak olan ba§vuru igin bu sefer 
de hiiktimete miiracaat etme hakki kazanacagmm zanncdildigi 
kaydedilmi§tir.

2.4 Lefko^a’daki Koloni Sekreteri’nin Evkaf Delegesine gonderdigi
17.Mart.1933 tarih ve 552/33 sayih yazida, Evkaf Dairesi yazismda 
ongorulen turn hususlar tekrarlanmi?tir. (Fig. 14, Beige 5) Bu yazida Con 
Rifat’in talep ettigi belgelerin kendisine verilmemesi, ancak Evkaf
Dairesi’ne ba$vuruda bulunmasi halinde kendisine konu ile ilgili her turlii 
detayli bilginin verilmesi, ayrica kendisine gelir-gider hesap kopyalanmn 
gosterilmesi ongorulmti^tur.

2.5 Koloni Sekreteri’nin yukaridaki yazisimn bir benzeri, Evkaf Dairesi’nin
20.M art.1933 tarihli yazisiyla G im e’de ikamet eden Con Rifat'a
bildirilmijtir. (Fig. 15, Beige 6)

2.6 Lefko§a Evkaf Vekili kaymakami Ahmed adli ki^inin Evkaf murahhasligina
yazdigi 3.Nisan.l933 tarihli yazida (Fig. 16, Beige 7), Arap Ahmet
medresesi vakfmin gelir-gider hesaplanm almak igin Avukat Rifat
Efendi’nin 3.Nisan. 1933 tarihinde Evkaf Dairesine gelip kendisine 
ba^vurdugu, ancak hesaplar Evkaf murahhasligina takdim etmesi nedeniyle 
bunlan arzu etmesi halinde yukari kata gikip talep edebilecegini kendisine 
soyledigi, ancak bu konu^ma iizerine Con Rifat’in kendisine: "Ben 60 
yanmda ihtiyar bir adamim. Yukanya gikmak igin ihtiyarhgim manidir” 
diyerek Evkaf Dairesi’ni terk ettigi bilgileri de yazida yer almaktadir.

2.7 Lefko§a Evkaf Vekili kaymakami Ahmet adli ki§inin yukarda sozii edilen 
yazisimn bir niishasi Evkaf Delegelerinin 5 Nisan 1933 tarihli yazisiyla 
Koloni Sekreterine iletilmi^tir. (Fig. 17, Beige 8)
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3. Evkaf Dosyasmdaki Belgelerden Saglanan Bilgiler
Evkaf Idaresi ar^ivinde saptadigimiz 23 $ubat 1933 tarih ve 4743 (87) gomlek 
numarali dosyadaki belgelerin igerdigi bilgilerin onemli oldugunu dii^iiniiyoruz.

Con Rifat’in Arap Ahmet Medrese Vakfi’nm geriye doniik be$ yillik detayli 
gelir-gider hesaplarim Evkaf idaresinden talep etme nedeni, halkin 
bilgilendirilmesi amaciyla bunlarm Masum Millet gazetesinde yayinlanmasi 
oldugu Con Rifat tarafmdan ortaya konmus? bulunmaktadir. Ancak anlajildigi 
kadariyla bu hesaplar Con Rifat tarafindan incelenebilmi? degildir. Ancak eger 
bu belgeler Con Rifat tarafmdan incelenmi? olsaydi, Evkaf Idaresi yoneticilerini 
yine cle^tirecegine §iiphe yoktur. Onun, toplumun geri kalmijhgmdaki iki 
sugludan birinin Somiirge idaresi yoneticileri, digerinin ise onlarin kanatlari 
altmdaki Evkaf idaresi fevresinde toplanan Tiirk yoneticiler oldugu 
kaydedilmi§tir. Con Rifat’in Evkaf ile idarecilerini Masum Millet gazetesinde 
ele§tirme nedenleri $u $ekilde ortaya konmu? bulunmaktadir: “(Con Rifat) 
ingiliz’in kanadi altmda kiimelenen E vkafm  ‘biitfe yiyicileri’nden aci aci 
yakimr; hem onlara hem de bu ‘ihsam’ saglayan ingiliz yoneticilerine veryansm 
eder”.11 Con Rifat ele^tirilerinde gerfekten hakli miydi? Evkaf ile vakif 
biitpelerini kemiren, bu biitfeleri haksiz kazanf kapisi yapan kor yiyiciler mi 
tiiretilmi§ti? Bu dosyadaki belgelerden ne gibi yeni bilgiler saglanabilir? Soziinu 
ettigimiz dosyadaki belgelerin Con Rifat tarafmdan incelenmedigi dikkate 
alimrsa, bunlarm incelenip yorumlanmasmm gerek ve yarina inanmaktayiz. 
§oyle ki:
3.1 Con Rifat’in dogum yili, bugiine kadar yayimlanan iif ayri kaynakta degi§ik 

§ekilde verilmi$tir. Bir yaymda dogum yili 18761", bir bajka yayinda 189013 
ve kizi Si fa Kemal Dizdar hanimm verdigi bilgilere dayanan iigiincti bir 
yayinda ise 1878 olarak verilmi§tir.14 Bu ii? tarihin herhangi resmi bir 
belgeye dayamp dayanmadigmi §imdilik bilmiyoruz. Ancak, bu yazimizda 
belirttigimiz Lefko^a Evkaf Vekili Kaymakami Ahmed adli ki§inin Evkaf 
Dairesi’ne hitaben yazdigi 3 Nisan 1933 tarihli yazismda, o giin Evkaf 
Dairesi’ne giden Avukat Rifat Efendi’nin kendisine: “Ben 60 yayinda 
ihtiyar bir adamim. Yukanya qikmak iqtin ihtiyarbgim m anidir” dedigini 
yazmi§tir. Con Rifat’in 1933 yilinda kendi ifadesiyle 60 yayinda olmasi, 
1873 yilmda dogduguna i§aret etmektedir.

3.2 1924 yilinda B a f  tan Lefko§a’ya gelip yerlejtigi kaydedilen Con Rifat’in, 
Masum Millet gazetesini gikarttigi 1933 yilmda Lefko$a’da degil de 
G im e’de ikamet ettigi anla§ilmaktadir.

3.3 Halki bilgilendirmek amaciyla Evkaf Dairesi’nden istenen Arap Ahmed 
medresesinin gelir-gider hesaplarmm Con Rifat’a verilmesi yerine, Evkaf 
Dairesi’nin ingiliz ile Tiirk murahhaslari (yani Sor Miiniir), “Gizli” rumuzlu 
bir yaziyla Con Rifat’l Koloni Sekreterine jumallemeyi tercih etmi§lerdir. 
Belgelerimizde adi ge^en Jumalcilerden birinin Evkaf murahhasi Sor

E vka f A rfiv in d ek i in g iliz  Som iirge D dnem ine a it Con M ehm et R ifa t ile
A ra b a h m ed  (H am idiye) M edresesine Ili§kin Bazi B elge lerin  Etiidii
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Munur, digerinin ise Lcfko?a Evkaf VekiSi kaymakami Ahmed oldugu 
agikga goriilmektedir.

3.4 Evkaf Dairesi’nin denetim ve kontroliine gegen Vakif hesaplannm Evkaf 
Daircsi’nin atadigi mutevelliler tarafmdan her yilin sonunda hazirlanip 
Evkaf Dairesinin bilgisine getirilmesinin bir gereklilik olmastna kar?in, bu 
yondeki gelir-gider hesaplannm ancak 1933 yihndan birkag yil once sisteme 
sokuldugu ve bu hesaplarin ilgililerin bilgisine getirilmeye ba^landigi Evkaf 
Murahhashgmm 6 Mart 1933 tarihli yazismda yer almaktadir. Yine bu 
yazida, 1929 yili sonu itibariyla hazirlanan Arap Ahmet medresesi gelir- 
gider hesaplannm ancak 14 Mayis 1930 tarihinde gecikmeli olarak Arap 
Ahmet mahallesinin muhtar ve azalanna iletildigi belirtilmiijtir. 1929 yili 
medrese vakfi hesaplarmi Mavis 1930 tarihinde inceleyen Arap Ahmet 
mahallesi muhtar ve azalan, okulda higbir ogrencinin bulunmadigi, medrese 
binasimn harap durumda olmasi nedeniyle tedrisata uygun olmadigi, 
tamirine para harcamasinin bir kayip olacagi ve kapatihp gelirinin daha 
akilci kullanilmasi gerektigi dogrultusunda saptama ve onerilerinde 
bulunmuijlardir. Ancak yine de medrese vakfmm 1930 ile 1931 yili 
hesaplarmi incelendigimizde, tedrisat yapmayan, ogrencisi bulunmayan vc 
dami delik olan medrese igin 1 miiderrisc, 1 bakiciya, 1 miitevelliye ve 
kuran okuyan 2 hafiza medrese vakfi hesabindan para odenmesinin bu 
ki$ilere haksiz kazang saglanmasi anlamma geldigi izlenimi edinilmektedir. 
Boylesi bir yasa di§ihgi ortbas etme gayreti igine gircn Evkaf murahhaslan 
ise, Arap Ahmed mahallesi muhtar ve azalarinm bundan sonraki yillarda 
ba^ka herhangi bir $ey soylemediklerini ve kendilerine iletilen vakif 
hesaplarmi onayladiklanm beyan etmi§lerdir. Boylece medreseye hizmet 
vermeyen ki§ilcre hizmet venni§ gibi medrese vakfindan odenen paralar, bu 
ki§ilerin (veya iigiincii §ahislarm) yamna kar kalirken, bunlara Evkaf Dairesi 
ile Evkaf Daire’sinin atadigi miitevelli tarafmdan yapilan yasal olmayan 
odemelerdeki yasa di^ihgin ise, muhtar ile azalara ciro edilme gayreti igine 
girildigi anla§ilmaktadir.

3.5 Arap Ahmet Medresesi vakfmm en biiyiik gclir kaynagmm Piskobu’daki 
giftlik kirasi oldugu 1928- 1932 yilarma ait vakfa ait gelir gider hesaplannda 
goriilmektedir. Ancak 1928 yilmda giftligin kira geliri £68, 11 $ilin, 4 kuru§ 
olmasma karijin, 1929 yilinda kira gelirinin £50. 1 §iline, 1931-1932 
yillarinda ise sirasiyla £25,5 kuru§ ile £25, 4 kuru$a dii^tiigii, boylece 
Vakifm onemli oranda gelir kaybma ugratildigi anla$ilmaktadir.

3.6 Bu ara§tirmayi yaptigimiz sirada yararlandigmuz belgeler arasmda Con 
Rifat'in 5 Mayis 1956 tarihinde Cumartesi giinii vefat ettigi ve 6 Mayis 1956 
tarihinde Pazar giinii Selimiye Camiinde kilman ccnaze namazindan sonra 
“Vastlyeti mucibince Hala Sultan Tekkesi'ne ciefnedilmLpir.’’ §cklinde 
bilgilere rastlandigi gibi1', ba$ka bir kaynakta "Larnaka’da Hala Sultan 
Tekkesi yakinmdaki mezarhkta gdniuliidiir" bilgisine de rastlanmi^tir.'6



E v k a f A rs iv indek i ing iliz  Som iirge D dnem ine a it Con M ehm et R ifa t ile
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§imdilerde Hala Sultan Tekkesi camisinin kuzeydogu biti^igindeki 
mezarlikta bulunan 7 adet yazitli mezar tajimn hifbirinin Con Rifat’a ait 
olmadigi belirlenmijtir.1 Ancak Con Rifat’in kizi §ifa Dizdar hanimm 
damadi Ahmet Evrensel18, Con Rifat’m Hala Sultan Camisi’nin dogu 
biti$igmdeki mezarhga degil, tekkenin yakla^ik 500 metre 
giineydogusundaki etrafi bir duvarla yevrili olan kufiik bir mezarlik alanma 
dcfnedildigini bilgimize getirmi§tir. (Fig. 18) Yol kenarmda olan bu 
mezarhkla ilgili olarak aktardigi bilgilerden, dogal beyaz mermer olan 
mezar ta§inm iizerinde sadece “Cengizzade M. Rifat (Con Rifat)” yazih 
oldugu, bu mermerin muhtemelen 1958 yilmda kirilmasi iizerine 
mezarliktan alinip Lidra Pallas simr kapisi yanmdaki eski evlerine ta§idiklari 
ve zaman siirecinde bu mezar ta§inm yitirildigi ogrenilmektedir. Bu arada 
Con Rifat'in mezarmm 2000 yilmda <;ekilmi§ bir fotografi da §ifa-Mehmet 
Kaynak giftinin oglu Emir Huseyin Kaynak tarafmdan bilgimize 
getirilmijtir. Bugtine kadar hi? yaymlanmadigma inandigimiz bu fotografta. 
Con Rifat'in mezarmm ayakucunda $ifa Kaynak ile kizi Nejla Kaynak dua 
eder durumda gortilmektedir. (Fig. 19)

Notlar
‘ B ildirim i olu$turan ingiliz Som iirge D dnem ine ait E vkaf Idaresi ar?iv dosyasm m  bilgim e 
gelm esini saglayan E v k af idaresi eski ar$iv m em uru Huseyin O rs’e, K iituphanecilik ile 
ar^ivciligi iilkemizde kokle$tirmeyi ilke edinen G im e M illi Ar§iv m iiduru G okhan $engor 
ile ekibine, ozellikle de bu bildirideki eski Tiirkge belgeleri de§ifre etm ek suretiyle 
fa lijm alarim a iinemli katki saglayan G irne M illi Ar§iv M iidiir yardim eisi sn. Belgin 
B ardak ile sn. Esin Fatm a D o g a f’a tejekkurii bir b o rf bilirim .
2 A yn ca  “Flamidiye M edresesi” ve “§eraipzade H aci Osm an M edresesi” adlariyla da 
bilinm ekteydi.
5 G eorghallides, G .S., Cyprus a n d  The G overnorship o f  Sir Ronald  Storres: The Causes o f  
the 1931 Crisis, s.475 - 477
4 Kihris E v k a f Ar$ivi Vakfiye Defteri, D efter no .5, s. 132, sene 1178 H (1767); K ib n s  E v k a f  
Ar§ivi Vakfiye Defteri, Defter n o .l,  s. 167-170, sene 1231 H (1815); K ibris E v k a f Ar§ivi 
Vakfiye D efteri, D efter no: 5, sayfa 291-295, sene 1235 H. (1820); K ibris E v k a f Ar§ivi 
Vakfiye Defteri, Defter no: 5, sayfa 116-120, sene 1241 H. (1826); K ibris E v k a f Ar$ivi 
Vakfiye Defteri, D efter no: 6, sayfa 220-221, sene 1302 H. 1885 M iladi; Bu ama(;la 
kurulan V akfiyelere ili^kin detayli kaynak igin bak: B ehcet, Hasan, K ibris Tiirk M aarif 
Tarihi (1571-1968), s.33-34; Altan, M. H. ve digerleri, K ib n s  islam  Yazm alan Katalogu, 
s.XI; B agijkan, Tuncer, Ottoman, Islam ic a n d  Islam ised  M onum ents in C yprus, s .89-90; 
Bagiijkan, Tuncer, K ib n s 'ta  O sm anh-Turk Eserleri, s.66-67
5 K ib n s  E v k a f Ar$ivi Vakfiye Defteri, D efter no .5, s.291-295, Sene 1235 H (1820); Behcet, 
Hasan, K ibris Tiirk M a a r if Tarihi(1571-1968), s .33-34; B agijkan , Tuncer, Ottoman, 
Islam ic a n d  Islam ised  M onum ents in Cyprus, s .89-90.
h K ib n s  E v k a f A r^ivi Vakfiye Defteri, D efter no .5, s. 116, sene. 1241 H  (1825/26); Behget, 
H asan, K ib n s  Tiirk M a a rif Tarihi (1571-1968), s .33-34; Bagi§kan, Tuncer, Ottoman, 
Islam ic and  Islam ised  M onum ents in Cyprus, s.89-90)
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K ib n s  E v k a f A rfiv i Vakfiyc Defteri. D efter no .6, s .2 2 0 -2 2 1, sene. 1302 I I  (1885): 
Behyet, H ., K ib n s  Tiirk M a a rif Tarihi (1571-1968). s .33-34 ; B agijkan, Tuncer. Ottoman, 
Islam ic and  Islam ised M onuments in Cyprus, s.89-90.

K ib n s  E vka f Ar$ivi Ingiliz D onem i Cami Dosyalari, Dosya no: 224, Gom lck 
no :4 7 4 3 (8 7 ), Tarih: 1933 -  Konu: M asum  M illet Editorii J.M . R ifat hk.
** Bunlardan b in  ingiliz, digeri ise Tiirk olan Sor M iiniir idi.
10 Dizdarkiiylii (N isou) oldugu iyin daha sonralari ‘D izdar’ soyadim  almi^tir.
11 Fedai, Harid, K ib n s ’ta M asum  M illet Olayi, s. 17; A slinea Con Rifat, E v k a f  tan 
nem alanan genci M lislumanlara, cahil olarak kabul ettigi m edrese ile cami hocalanna. 
gezginci vaizlere, E vkaf D airesindeki ingilizci M usliim an m em urlara ve zam anm  E vkaf 
M urahhaslanndan M usa Irfan ile Sor M iinur’e k a rji m iicadele verirken, 4.12.1932 
tarihinde K ibris V alisi Sir R onald  S toors’un yerine Sir Reginald Edward S tubbs’un vali 
olarak gelm esini, b ir yazi dizisinde “Tiirk sem alarinda dogan bir y iid iz”a benzetm is, bu 
yazi dizisini de “ingiliz  B ayragm in Daimi H u n n c tk an ” soz dizesivle sonlandirm i$tir. 
(A tejin . Huseyin M ehm et, K ib n sli "M usliim an"larm  “Tiirk"le$me ve “L a ik ”!esme 
Seriiveni (1925-/075J,s.47-48; Atesjin, H useyin M ehm et, K ib n s ’ta is la m i K im lik Davasi, 
s.297; Yine C on Rifat, ara$tirm acilar tarafm dan ‘A nti-M unir’ (Anti Miintircii) olarak 
tanim lanm i$tir. Bak: G eorghallides, G .S., Cyprus a n d  The G overnorship o f  S ir Ronald  
Storres: The Causes o f  the 1931 Crisis, s.475
1_ An. Ahm et, K ib n s  in  Yetiqtirdigi D egerler, s, 249.
13 Kiiyiik, Dr. Fazil, E vk a f in Kayitsiz fjfartsiz Topluma D evri-Teslim i 56 Yii Suren Kavga, 
s. 18.
14 Fedai, Harid, K ib n s  'ta M asum  M illet O layi, s.226.
1 An, Ahm et, K ib r is ’m Yeti$tirdigi D egerler , s. 249,
16 Fedai. Harid, K ib n s  'ta M asum  M illet O layi, s.49.
1 Bagi^kan, Tuncer, Otoman, Islam ic and  Islam ised M onum ents in Cyprus, s.63, dip 
not:4. Ayni ?ekilde, sayisiz hayir ijle rine  mali katki saglam i? olan Tuzlali Haci Ham it 
B ev 'in  (A bdiilham it b ey ’in) Hala Sultan Tekkesi m ezarligina gom tildugu kaydedilmi^ 
olm asm a karjin , ijimdilerde onun m ezar ta§mm da cam inin dogu biti$igindeki m ezarlikta 
bulunm adigi saptandigindan, onun m ezarm m  da C on R ifa t’m m ezan  gibi, H ala Sultan 
Tekkesinin giineydogusundaki m ezarlikta bulundugu tahm in edilm ektedir. Bu m ezarlikta 
belirgin durum da 5 m ezar vardir. K esm c tartan  yapilan m ezarlardan 4 tanesi bir arada 
olm asm a kar?in, Con R ifa t'm  m ezan  bu m ezarlann  biraz uzaginda yer alm aktadir.
18 Con Rifat, Huriye hanim  ile evlendi; C on Rifat ile Huriye hanunin  k iz lan  §ifa hanim 
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yazi (B e ig e  2 . 1 ,  2 .2 ,  2 .3 )
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F ig .  09. A rab A hm et M edresi G elir-G ider H esap larm m  Dokiim u Y i l :  1929 (B e ig e  3 .2 )
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F ig .  1 1 .  A rab A hm et M edresi G e lir-G ider H esap lan m n  Dokiim ii Y il: 1931 (B e ig e  3.4)
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F ig .  1 2 .  A rab A hm et M edresi G e lir-G ider H esap lanm n  Dokiimii Yil: 1932 (B e ig e  3 .5 )

F ig .  1 3 .  Con R ifa t’in M asum  M ille t G azetesin in  11 M art.1933 tarih  ve 5 9 ’uncu sayisinda 
yayim ladigi ya /is i. (B e ig e  4)
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F ig .  14 . L e fk o ja ’daki K oloni S ek re te ri'n in  E v k af D elegesine gonderdigi 17 M art.1933 tarih ve 
552/33 sayili yazi. (B e ig e  5)
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O f f ic e  « e  c o u ld  s u c p ly  y o u  s r it b  s  11/  i n f c r - a t i c R  on  th *  

s u b j e c t ,  mm i n  f & a t  v.s c o u ld  th » n  «fao# y o u  to e  co p y  o f

t.ili UCCO-Kil-S.

-t - j : i n s  n o n . j r  '»o b e , 

i r ,

T j j r  o b s d is n t  i i . r » a r . t 8 ,

' I  , -
O e le g rste e  >vf - ir c 's f .

j .  ' . . R i f i . t  . f : e n d i ,

K a l t o r ,  ib s s o m  i i l l e t ,

SftrrAni a
F ig .  1 5 .  E v k a f M urahhashgm m  G im e ’de lkam et eden Con R ifa t’a gondermiij oldugu 20 M art. 1933 
tarihli yazi (B e ig e  6)
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Tuncer B A G I§K A N

7 3 S

5 t h  A j- r i  1 , 1 9 . . ' . ' .

S i r ,

S i t h  r . i i j i t n c a  t!> y o u r  l e t t e r  > < 0 .5 0 2 /5 3  

o f  I 7 t b  s iir e ft  1 9 3 3  ws h a v e  t h e  h o n o u r to  

f o n r a r u  h * r » * iU i  u. s t a t e m e n t  ir o a i  th e  y e p a t y  

K v e a f  4 g e n l , N i c o s i a ,  i n  o o n ' .s c t io n  w it.-i »  v i s i t  

p < iid  t o  h i s  o f f i c e  b y  J .  i R i f a t  ' S f f s n i i .

S» hs.?e th e  f.cnoar to  b e , 

r . i r ,

Tour obedient Servants, 

DeiagatiE  o f  S v c o -f .

T h e  H o n o u r a b le ,
T h e  C o l o n i a l  S e c r e t a r y ,  

S i c o s i a

F ig .  1 7 . E v k a f D elegelerim n K oloni S ek re tenne  gonderdik leri 5 N isan .1933 tarihli yazi (B e ig e  8)
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E \ k a f  A r $ i\ in d e k i ln g i iiz  S o /n iirg e  D o n e m in c  a il C on  M e h m e t R ifa / ile  
A t u h a lv m e d  (H a n u d iv e j M e d re se s in e  l l i fk in  B a zi B e lg e le r in  E tiid ii

Fig . 18, C on R ifa t'in  gom ulii o ldugu yeri ogrendik ten  sonra m e/.anm  06 .12 .2010 tarih inde ziyaret 
ediyorum .

i ig .  iy .  Hala Sultan lek k esm in  yakla^tk 500 m etre g iineydogusundaki m ezarlik  alanind'! bultinan 
Con R ifa t’in m ezari. A yak ucunda dua edenler, Con R ifa t'in  torunu N ccla ham m  ile A lunet 
E v ren se l'in  kizlari olan § ifa  K aynak ham m  ve $ ifa h an inun  kizi N ecla  K aynak iianim . F o to g raf 2000 
yilinda fek ilm ijtir.
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Con Rifat’m Basm Yolu ile Evkaf ve • « 
Ingiliz Idaresine Kar§i Verdigi Miicadele

Deniz GURGOZE*

Giri§
307 yil Tiirk idaresinde kalan Kibris, 1878 yilinda lngilizlerin idaresine gcfer. 
Ya§anan olaylar Kibnsli Turkler ifin biiyiik ^ansizliklar getirir ve Kibnsli 
Tiirklerin idaresi altmda olan Kibnsli Rumlari §imartir.

Bu durumu goren ba§ta Tiirk gazeteciler ve lider durumunda olan Kibnsli 
Turkler, Ingilizlere karji gazeteleri ve giiflii kalemleri ile direni^e gegcrler.

Bugiinkii sempozyumda sozii edilen Cengizzade Mehmet Efendi yani Con 
Rifat da bunlardan birisidir.

ingiliz kar§iti olan Con Rifat, lngilizlerin defalarca uyarmalarma ragmen geri 
adim atmami§tir. Gazetesi ile miicadelesini devam ettirmeye fali^an Con Rifat’in 
defalarca gazetesi kapattirilmi? ve yildinlmaya fali$ilmi§tir.

Halkin Sesi gazetesinde Miicadele ekinin gali^malarim yiiriitenlerden birisi 
olarak Con Rifat’i tamma firsatmi, kendisini §ahsen de taniyan ve onun ne kadar 
cesur bir ki§i oldugunu bana yaptigim roportajda gosteren Harid Fedai’ye de 
buradan te§ekkiir ederim.

‘E vkaf in, Kibnsli Tiirklere devri, Con Rifat’m en hassas noktasiydi; bu ugurda 
miicadele vermi§ ancak E vkaf m devrini gormeye omrii yetmemijtir’.

“Londra yonetimine hayran, ingiliz somiirge idaresinin ba^lica dii^mamydi”. 
Con Rifat ve fikardigi ‘Masum M illet’ gazetesi hakkinda geni$ fapli 

ara§tirmasi ve yaymladigi kitabi bulunan ara§tirmaci-yazar Harid Fedai, Con 
Rifat’i Kibris Tiirkii’niin varolu§ miicadelesinde onemli bir yer te§kil eden, 
Kibris Tiirklerinin ikinci simf vatanda§ gibi yajamasi ve somiirge doneminde 
haklannm ellerinden almip fagdi^i bir ya^ama itilmesine kar?i bir duruj 
sergileyen bir halk kahramam oldugunu anlatti 

Harid Fedai, bir gazeteci olarak Con Rifat’m 90k iyi bir hukukfu olmasmdan 
dolayi sansiirlerden gegmeyi ba^armi:? oldugunu, ancak ozgiirce yazma gibi bir 
rahatliga kavu^amadigmi da arajtirmalarmda yansitmi^tir.

Roportaj: Deniz GURGOZE
Kibnsli Tiirklerin ada iizerinde yillar siiren miicadelesinde onemli gorev 
iistlenen, halk kahramam Con Rifat ve gikardigi Masum Millet gazetesi hakkmda 
geni$ gapli ara§tirmasi ve yaymladigi kitabiyla onemli bir eser sunan ara§tirmaci- 
yazar Harid Fedai, Con Rifat’i, Kibrisli Turkler igin onemini ve ya$adiklarim 
anlatti.

M esarya A jansi G enel Y aym  Y onetm eni.
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Fedai, Tiirk Toplumu’nun orgiitlenmesi, E vkaf in halk yonetimine birakilmasi, 
Egitimin teknik temele dayandinlmasi, £ar§i hayatmm canlandirilmasi, Dinde 
reforma gidilmesi ve Medeni Kanun’un uygulanmasi igin yillarca miicadele eden 
Con Rifat'in, Evkaf m Kibnsli Tiirklere devrini goremeden oldugunu belirtti.

Fedai, yonetimle arasmdaki fikir aynligi nedeniyle, dogdugu topraklara 
gomulmek istemeyen Con Rifat'in daha sonra ikna edilerek ve Hala Sultan 
Tekkesi yakmlarma defnedildigini belirtti.

Con Rifat kimdi?
Fedai: ilk once Con Rifat’m 50k iyi ve bilgili bir avukat oldugunu soylemek 
isterim. Di§lanmi§ bir toplumun gagdaj diizeye getirilmesi igin ugra§an Con 
Rifat, adim batilila$ma yolunda olan Jon Tiirklerden esinlenerek almi§tir.
Kibns miicadelesinde onemli bir gorev iistlenen halk kahramam olarak da 
bilinen Con Rifat, topluma boyunduruk vuranlar karjismda savunmaya gegmi§, 
gergek bir yurtseverdi. Sogut’iin kahvehanesi diye bir kahvc vardi ve siirekli 
oraya giderek oradaki herkesle sohbet ederdi. Zaman zaman da muhtelif yerleri 
ziyaret ederek telkinlerde bulunurdu.

Con Rifat nevin savunucusuydu?
Fedai: Londra yonetimine hayran fakat K ibns’taki ingiliz Somiirge idaresi’nin 
de ba§lica dufmaniydi. Con Rifat, 0 donemdeki ingiliz dil^manligiyla Evkafi 
ingilizlerden ayirmak igin uzun siire ugraj verdi. Toplumun ingiliz 
somiirgesinden kurtulmasi igin oneriler sundu; bu oneriler arasmda Evkafin halk 
yonetimine devredilmesi ba$i gekiyordu. Ayrica Tiirkiye Cumhuriyeti’ndeki 
Medeni Kanun'un Kibris’ta da uygulanmasim istiyordu. Sanat a$igi bir adamdi. 
ingilizlerin sayesinde Sanatm Kibris’ta koreldigini du§iinuyordu. Sundugu 
oneriler arasmda sanat okullarma dayali bir egitim sisteminin getirilmesi ve 
toplumda iiretici insanlarm yeti$tirilmesi de vardi..

Ingiliz yonetimine kar î neler yapti?
Fedai: ingilizlere kar§i ge§itli gali$malar yapip, ‘Masum M illet’ isimli gazeteyi 
gikarmi§ti. ‘Masum M illet’ ile Con Rifat isimlerinin ozde$le§ip simge olu?lan 
1931 isyan gunlerinden kalmaktadir. Con Rifat, 0 donemde gikan ‘Soz' 
gazetesinin Tiirkiye’ye teslim oldugunu ve Tiirkiye’nin u$agi oldugunu 
du^iinuyordu. Bu yiizden ‘Masum M illet’i gikarmaya ba§lami$ti.

Con Rifat, toplumu adina somiirge yonetimine ilk kez ba§ kaldirma 
yiirekliligini gosteren gergek anlamda bir Tiirk aydimydi. Haksizliga ugramij bir 
toplumun savunmasim iistlenmi? ve bu ugurda gok cesur davranijlar sergilemi$ti.

“Masum Milletin Tiim Yazilanni Kendi Yaziyordu”
Con Rifat, du§uncelerini hayata gegirmek ve sesini duyurmak igin gikardigi 
‘Masum M illet’ adindaki gazetede tiim yazilari kendisi yaziyordu. Bu gazeteyi
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pkarmaktaki gayesi toplumu aydmlatip, ingilizlerin Turk toplumuna karji olan 
tavirlarmm ne kadar yanli$ oldugunu fark ettirmektir.

Con Rifat’in Kibrisli Turkler i?in onemi nedir?
Fedai: Kibris Tiirkii’nun var oiu? miicadelesinde Con Rifat onemli bir yer te^kil 
eder.

Con Rifat, Kibris Turklerinin ikinci simf vatanda$ gibi ya?amasi ve somiirge 
doneminde haklarmm ellerinden almip ^ag di§i bir yasama itilmesine kar$i bir 
duru§ sergileyerek toplumun haklarmi savunur. Kibns Tiirklerinin Kibris 
Rumlanna karji ikinci planda kalmasinm sebeplerinden birisi de 1920’li 
yillardaki ekonomik krizdir. O donemlerde kuraklik yajanir ve fakirlik ijekilir. 
1931 isyanmm hemen oncesi ya§anan bu ekonomik krizden dolayi aynmcilik 
olaylari ve Enosis gigirtkanliklan da tirmanmaya ba§lar.

Con Rifat nelerle kar$ila$ti?
Fedai: Con Rifat toplumun sorunlamun iginde oldugundan dolayi bu sorunlari 
iistlenerek atilima gelmeye hazirlamr. Con Rifat; gok diiriist, al^akgonullu, mert 
ve 9agda$ bir aydindir. 1878’de Lefko^a’da dogan Con Rifat, gocuklugunda 
kunduracilik ve gengligindc ise kamu gorevi yapar. 1918’de kamu hizmetinden 
ayrilir ve Anavatan’m sagladigi olanaklardan yararlanarak avukat olur. Geni§ bir 
diinya gorii^iine sahip olan Con Rifat, kendi kendini yeti$tirir. Asil adi 
Cingizzade(ya da Cingiz oglu) Mehmet Rifat’dir. Ama Jon T iirklere yakmligi 
ve Jon Tiirklerden biri olan Riza Bey’le siki dostlugundan dolayi adi Con Rifat 
olarak ^agnlmaktadir. Bu lakabi o donemde, ondan ba§ka kimse almamiijtir.

“Evkafin Devrini Goremedi”
Con Rifat, Ingilizlere kar$iydi ama batila^maya kar$i olmayan birisiydi. ‘Masum 
Millet’ gazetesini 1] Nisan 1931 ’de yayimlami$ti. Con Rifat’in en hassas oldugu 
nokta, Evkaf konusuydu. Ata mallanndan saglanan gelirin iyi 
kullamlmamasindan otiirii toplumun zarara ugratildigmi ve gittikge yoksulla^an 
bir hale geldigini dii^uniiyordu. Con Rifat’m oliimtindcn sonra Evkaf topluma 
geger. M aalesef o kadar ugra$ verdigi E vkafin  topluma gegmesini goremez.

“Ezan’m Tiirkge Okunmasini Te$vik Ediyordu”
Kibris’ta feyrek yuzyildir uygulanmakta olan egitim sistemine karji olan Con 
Rifat, bu sistemin de aleyhinde oldu. Con Rifat, sanat egitiminin tutkunu bir 
ki§iydi. Toplumun geri kalma sebeplerinden biri de din konusuydu. Dinde 
reforma ihtiyag oldugunu du§iinuyordu. Tiirk irkinin dine yabanci kalmasinm 
etkisinin kokeninde tutucularin onemli payi olmu^tur.

Con Rifat, ezan’in Turkic okunmasi yoniinde gazetede yiireklendirici yazilar 
yazmaya ba§lami§ti.
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Con Rifat’in gergekle^tirmek istedigi $eyleri ozetlersek; Tiirk Toplurau’nun 
orgiitlenmesi, Evkaf m halk yonetimine birakilmasi, Egitimin teknik temele 
dayandmlraasi, gariji hayatmm canlandinlmasi, Dinde reforma gidilmesi ve 
Medeni Kanun’un uygulanmasiydi. Con Rifat, Tiirkliige goniilden bagli tam bir 
milliyetgiydi.

Con Rifat’in gazeteciliginden de bahseder misiniz?
Fedai: Kendini iyi yeti§tirmi? ve kendine giiven duyan bir ki$iydi. Cikarmi§ 
oldugu ‘Masum M illet’ gazetesinin muhatabi olarak Rum degil Ingiliz ve 
E vkaf ta g6reklenmi§ i§birlikgilerdi. Con Rifat bir an once Tiirk toplumunun 
kalkmmasim hedeflemi$ti. Gazetede konulan kendisinin yazmasma ragmen, 
istedigini istedigi gibi yazma imkani da yoktu. Yazilarindan dolayi kolay 
harcanabilirdi. Qok iyi bir hukukgu olmasindan dolayi sansiirlerden gegmeyi 
ba§armi§ fakat tam olarak ozgiirce yazma rahatligina da kavu^amamiijti. Gazete 
hayata 11 Nisan 1931 ’de gegmi§ ve 29 Agustos 1934'dc son bulmu^tu. 
Gazetenin kapanmasmdan sonra Con Rifat, toplum sorunlariyla ilgilenerek 
yazmayi yine surdiirmu§tiir. Yazacak gazete bulamadigi zamanlarda bildiri 
yayimlami§ti. 14 Mart 1942’de Halkin Sesi’nde yazi yazmaya ba$ladi. O 
donemde de siyasi gikarlar yiiziinden bir donem Halkin Sesi gazetesi de 
kapatilmiyti. 10 Ekim 1947’de ‘Masum M illet’ gazetesi haftahk ve tek yaprakh 
olarak yayima yeniden ba$lar.

“Ya$adigi Topraklara Gomiilmek istememi^ti”
Con Rifat 6 Mayis 1956 da oldii. Olmeden onceki vasiyeti de yakilarak 
kullerinin demze atilmasiydi. Bati kultiirtine gore oyle olmasim istemi$ fakat 
ikna edilerek oliimiinden sonra Lamaka’da Hala Sultan Tekkesi yakmlanndaki 
mezarhga gomtilmiijtur. Bir tiirlii ya^adigi topraklara gomiilmek istememi§ti. 
Bunun sebeplerinden birisi de fikir aynligiydi.

Nafiz Obali, 14 Mayis 1956 tarihli Bozkurt gazetesinde, Con Rifat’m vefati 
ardmdan kaleme aldigi makalesinde, §u degerlendirmeyi yapmaktaydi:

"Tiirk cemaatinm ender yeti$tirdigi fik ir  adamlarmdan birisi olan avukat 
C.M. Rifat bey, ebediyete intikal etmiftir. Seksen yilhk  hayat surest iginde 
gocukluk senelerini harig tuttugumu: takdirde, altmtj) yildan fazla  hayatim  
fikre, kiiltiire hasretmif olan bu biiyiik fik ir adammiz, kendi kendini 
yetif tirmi$, hayat miicadelesinde daima iradeye sahip bir enerji kaynagi 
olarak va§ami§tir."

9 Mayis 1956 tarihli Halkm Sesi gazetesinde gikan Con Rifat’in vefati ile ilgili 
haber $oyleydi:

"Yilmaz miicadele ve yapici tenkidleri ile memleketimizde $6hret 
kazanmif olan ‘Masum M illet’ gazetesi sahibi ve ba§vazan Avukat M. Rifat 
Efendi ‘Jon kisa bir miiddet hastahktan sonra gegen Cumartesi giinii (5 
Muyis) hayata gozlerini yummu§tur. Merhumun irade ve iman kuvveti, her
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zoru yenmi$ ve hig bir tehdit kar§isinda cevap vermekten aciz kalmami$tir. 
Merhumun maruz kaldigi tehdit ve tazyike az kalp tahammiil edebilir." 

Halkrn Sesi gazetesinin 27 Mayis 1956 tarihli sayisinda ‘Merhum Cingizoglu M. 
Rifat'in Ebedi Hatirasma ith a f  ba§likli bir §iir yayimlayan A. Esat, surin bir 
yerinde §oyle demekteydi:

"Seninle buldu kadm hakkim bu topraklarda... Sendin ilk bayraktan kadin- 
erkek e^itliginin."

21 Ekim 1956 tarihli Halkin Sesi gazetesinde de ‘Miisliiman Oldu’ bay 1 ik 1 i 
ilanda ise $oyle yazmaktaydi:

"Aslen Trikomolu olup, §imdi Lejko^a’da sakin bulunan Hrisostomoz Kumis 
kvzi, I Nisan 1910 dogumlu Eleni'nin (Con Rifat'm karisi) 20 Ekim 1959 
tarihinde Kibris Miiftulugune miiracaatla Islam dinini kabul ve ismini 
Suzan tesmiye eylemi§ olduguna dair i§bu vesika isdar edilmigtir. -Kibns 
Muftusii M. Dana-"

Cengizzade Mehmet Rifat Efendi’nin fe^itli gazete ve dergilerde yayimlanmi§ 
olan degerli yazilari, ne yazik ki heniiz derlenip, kitapla$tirilamami?tir. Bu 
konuda yapilmij onemli bir ilk fali^ma olarak Harid Fedai'nin hazirladigi 
’Masum Millet ve Con Rifat" adli yazi dizisi, 68 yazi halinde Soz gazetesinde 23 
Temmuz - 2 Kasim 1984’te yayimlanmi^tir. Bu yazi dizisi, daha sonra yapilan 
bazi degi§ikliklerle ‘Masum Millet O layr adiyla kitap olarak yayimlanmi^tir.
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Bir Aynaya Tersinden Bakmak Ondeki Sureti 
Yorumlamak...

Biiient FEVZtOGLU*

1. Giri§
Tiirk halk biliminin geleneksel deyim ve ozdeyi^lerinden ikisi, tajidiklari anlam 
ve verdikleri mesaj itibanyle birbirlerine oldukga yakin durmaktadirlar. 
Bunlardan biri: “Derviqin fikri ney.se, zikri de odur” derken, digeri, “Ne kadar 
bilirsen bil, soylediklerin, kar^idakinin anladigi kadardir” vurgusunu yapar.

Bunlara ek, gok yaygm birba^ka soz daha var. O da, "Onyargi, bon yargidir”, 
der.

Ancak, tarihin dcrinliklerinden siiziiliip gelen ve giiniimiiz insanmm ders 
almasi, rehber edinmesi gereken bunca soz, deyim ve ozdeyi§ - ne yazik ki - yine 
de, kimileri igin yetersiz kalmaktadir. Bu yetersizlik nedeniyle de onlar, 
zikirlerini, fikirlerine gore yapma yontine gitmekte ve bir aynaya ters yiiziinden 
bakarak, ondeki sureti dogru gordiiklerini, dogru anladiklarim, dogru 
yorumladiklanm savlamakta ve yargilamaktadirlar.

Bu bildirinin yazilmasma neden de, i§te, boylesi bir sav ve yargidan 
kaynaklanmifjtir.

Ve yine avukat - gazeteci kimligiyle Kibris Tiirk halkimn varolu§ miicadelesine 
zihinsel emek vermi$, yaymlamiij oldugu “Masum Millet” adli gazetesiyle Kibris 
Tiirk basm tarihinde derin izler birakmi§ merhum Con Rifat, aydin kijiligi ve 
Kemalist dii$iincenin yilmaz bir savunucusu olarak bu bildiri igerisinde ozetle 
ammsanmaya, animsatilmaya galijilacaktir.

2. Bu, Nasil Bir islamlik, Nasil Islamoglu’luk?
Bu bildirinin yazari olarak ben, elbette, bir “Islam bilgini” degilim. Ancak, bir 
dini anlamak igin, o dinin ulemasi olmak gerekmediginin de, bilincindeyim.

Giiniimiizde; Islam dini iizerine yazilan giivenilir kaynaklara kolayca 
ulaijilabildigi gibi, yine bu kaynaklar aracihgmda Islam dininin temel ruhunu ve 
ogretilerini ozetle de olsa ogrcnmek, aym kolaylikta, mumkiindtir.

Bu gergekten hareketlc, giivenilir bir kaynak $u bilgileri vermektedir1:
“Kur'an ve Siinnet (Peygamberin soz ve fiilleri) nass’larinm 

(Belirlemek, smirlandirmak) iizerinde ciddiyet ve ehemmiyetle durdugu $eri 
maslahatlan (bir i§in hayirh ve iyi olmasma neden olan) genel olarak, $u be$ 
maddede siralayabiliriz:

1) Herkesin faydasina prensipler la§idigi igin, dini korumak,
2) Insan canini korumak,
3) Mulkii korumak,

Ara§Urmaci - Y azar, B ay rak  R adyo  T elev izyon  ICurumu Program  Y apim cisi ve Y onetm en  - 
K IB A T E K  [K ibris, B alkanlar, A vrasya T urk  E deb iya tlan  V akfi] M utevelli H eyeti Uyesi.



Biilenl FFVZiOGLU

4) Akli geli^meyi korumak (ve)
5) Nesli, bozulmaktan korumak,

Bu siralamadan da goruldiigu gibi, Islam dinini korumaktan hemen sonra gelen 
ikinci maslahat, insamn, canmi korumaktir. Ve yine giivenilir Islam kaynaklari, 
"canin korunmasi” konusuna da. §u a^ikligt getirirler:

“Canin korunmasi: qok kiymetli ve saygiya deger yasama hakkimn 
korunmasi anlamina gelmektedir. Insani dldiirmek, herhangi bir uzvunu 
parqalamak, viicudunun herhangi bir yam m  varalamak gibi her tiirlii 
teeavuzden korumak gerekir. Bu yoniiyle Islam dini, insan §eref ve 
haysiyetini incitecek herhangi bir dil tecavuziinii bile, insan hayatina kast 
olarak kabul eder ”

Oysa - ve ne acidir ki -, hem adi (Mustafa), hem soyadiyla (islamoglu) 
peygamberimize ve Islam dinine son derece yakin olan bir ki§i, 3 Eyliil 2005 
tarihli ve "Kimlik Kaybinin Tarihi Arka Plam  ” ba^likh makalesinde Con Rifat’i 
hedef almakta ve onu “omurgasiz", “omirsuzlugu onur kabul eden”, “kole 
ruhlu”, “madrabaz”, “dinsiz”, '“ki^iliksiz” ve “ingiliz muhibi” olarak~ 
degerlendirmekte, yazmaktadir.

Kisacasi bir ko§e yazisina d6nii$tiirdiigii fikirleriyle ba§kalarina Miisliimanlik 
dersi vermeyi kendine hak bilen yazar, bu dinin ikinci maslahatmdan bile 
nasibini almadan, bedensel olarak aramizdan ayrilah 54 yil gefmi? bir insamn 
(Con Rifat’m) §eref ve haysiyetini incitmekte, dil tecaviiziinde bulunmakta ve bu 
yoniiyle de mezardaki ki$inin - hayatina degilsc de manevi mirasma, ruhuna ve 
kemiklerine kast etmektedir.

i§te, merhum Con Rifat’m islami giyindigini savlayan kimilerine, tekke ve 
medreselere, cahillige ve yobazliga kar?i 9ikmasmm ve onlara kar§i fikriyle, 
kalemiyle ve gazetesi “Masum Millet ”le sava§ afmasmm nedeni ve onemi de, 
burada, bir kez daha anlam ve a^iklik kazanmaktadir.

Con Rifat; ne Miisliimanlik dinine, ne de ba§ka dinlere kar§i degildi.
Con Rifat, “ben Miisliimamm” deyip de, bajkalarmm - ister hayatta ister 

kabirde olsunlar -, dil tecaviizti ile §eref ve haysiyetlerine kast edenlere kar§iydi. 
Ve ya§asaydi eger, mutlaka, §u soruyu soracaktr.

- Bu, nasil bir Isldmlik, nasil bir Mustafalik ve islamoglu ’luk?

3. Con Rifat ingiliz Muhibi mi ingiliz Kar^iti mi?
Yukarida adi gefen ve bir aynaya tersinden bakarak ondeki sureti anladigmi ve 
yorumladigim savlayan yazara gore Con Rifat, omurgasizligi ve kijiliksizligi 
yamnda, Kibris’ta Islami korumasi gerekirken bunu yapmayan ve biiyiik bir 
teslimiyetfilik iferisinde gidip, Ingiliz’e onursuz bir §ekilde kole olan, ki§idir.

Con Rifat’m hayatim geni$ bir degerlendirme ve belgelerle kiiltiir arjivlerimize 
kazandiran degerli ara^tirmaci yazarimiz ve Tilrkolog Harid Fedai ise, Con 
Rifat’i 511 sozlerle aktarir3:

“Asil adi Cingizzade ya da Cingizoglu Mehmet Rifat 'tir.
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Ancak Jon Tiirk’Iere yakinligindan ve ozellikle Jon Tiirk'lerden biri 
olan, K ib n s ’a yerle§mi§ V ize’li Riza Bey’le siki arkadaijligindan dolayi 
Jon ’den galat Con Rifat olarak bilinir.

Kendisi de bunu henimsemi$ veyazilarma dyle imza atmis>tir.
Salt dyle tamndigi, bilindiginden degil, Con adim tayimak onun igin 

unvan gibi bir tiir ovting simgesiydi.
Kaldi ki o giinlerde “Jon ” demek “kar§i ” demekti.
Jon Turkler Padiqah 'a, Con Rifat ise, Ingiliz ’e. ”

Kibris Turk basinimn ilk yillanni biiyiik bir dikkat ve kuyumcu titizligiyle
ara§tiran, inceleyen ve guniimiize ta^iyan Harid Fedai, Con Rifat’m, iddia
edildigi gibi ingiliz’e kole olmu§ biri degil de, ingiliz kar§iti oldugunu yazarken, 
yamlmiij olabilir mi?

Yamlmiij olabilecegi jiiphesinden hareketle, bu soru, Kuzey Kibns Tiirk 
Cumhuriyeti Kurucu Cumhurba^kani Rauf Raif Denkta$'a da ozel bir 
goru^mede, soruldu...

£ocukluk ve ilkgenglik yillarmda, babasi, merhum Hakim Raif Bey 
aracihgmda Con Rifat Ta sikga kar§ila§an ve onlarm ge§itli sohbetlerine tamklik 
eden Denktaj da, Con Rifat’m ingiliz’e koleligini degil, kar§itligmi §oyle anlatir. 

“Avukatti. Yazihanesine, kiigiik beyaz bir e^ecigin iizerine biner ve giderdi. 
Surlarm di^mda ilk ev, onundu. Orda e^ecigine biner, giderdi. “Niye e§ekle 
gidersin?” dediklerinde, “ingilize benzin ve araba vergisi vermemek igin e§ekle 
giderim” derdi. Bovle tuhaf §eyleri vardi.

Ve ba§langigta, ingilizlere olan hinci nedeniyle sava$i, Almanlann
kazanmasim isterdi. in g iliz’in, Tiirk'e yaptigi kalleflikler nedeniyle...

Hep bunlan konuijurdu...
Sonradan, Hitlerin yaptiklanm  gordiikge tavri degi$mi,pi. ”

Ve devam ediyor Denkta§:
"() yillarda cemaat; “Evkafgilar” ve “Milliyetgiler” diye ikiye 

bolunmiiftii. Babam, Remzi Bey, Con Rifat ve digerleri “Milliyetgiler" 
kampinda olduklan igin devamh olarak Ingiliz’in takibi altindayilar. ”

Sozii edilen yillar, Hitler admdan da anla^ildigi gibi ikinci Diinya Sava§i 
yillari... Sava? nedeniyle, ciddi bir petrol sorunu ve ihtiyaci ya§anmakta. Ve yine 
o yillarda motorlu arag sahipligi de, oldukga simrli. Con Rifat’m kendi ozel araci 
var. Maddi durumu ise, 1940’h yillarm sosyal ve ekonomik kojullan igerisinde 
oldukga iyi. Buna kar$m Con Rifat, ingiliz’in benzine ve ozel araglara getirdigi 
yeni vergileri odememek igin arabasmi bir yana birakmi§, ingiliz’e bir tepki, bir 
protesto olarak, gidecegi yere e§egi ile gitmekte...

Ote yandan, bir Tiirk milliyetgisi olmasi nedeniyle ingiliz somiirge yonetiminin 
takibi altmda olmasi da, iizerinde durulmasi gereken bir ba§ka ayrmti.

$imdi, bir yanda akademik kimligi ve ortaya koydugu bilimsel gali$malari son 
derece deger ve kabul goren Harid Fedai’nin Con Rifat’a ili§kin degerlendirmesi, 
diger yanda Kurucu Cumhurbajkam Rauf Denkta^’m goz tam kligi...
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Bize kalansa, hifbir dergahm miiridi olmadan, £u basit soruyu objektif bir 
yakla^imla kendimize sormak:

- Con Rifat Ingiliz muhibi onursuz bir kole mi, yoksa, Ingiliz kar§iti mi?

4. Kur’an’i Kerim Tiirk<;ele$tirilsin, Gen^le^tirilsin...
Merhum Con Rifat’a dil tecaviiziinde bulunan ve onun jeref ve haysiyetine kast 
eden sozde yazar, Con Rifat'i, Islam dini dii$mam olarak gBstermekte ve bunu 
yaparken de merhumdan almtiladigi bir yaziyi biitiin olarak degil, yaziyi 
pargalayip bir yerlerinden almtilarla aktarmakta ve o pari^alar iizerine kendi 
yorumunu in$a etmektedir.

Con Rifat, Islam dinine ve bu dinin Kutsal kitabma ili?kin bir yazismda, duygu 
ve du§iincelerini §oyle aktanr4:

"... Anladik ve kanaat da hcisil eyledik ki dini hiikiimlerimiz Arap 
lisaninda yazdi olduklarmdan Tiirk 'tin ruhima, ruhdni din qevki asla niifuz 
edememi$ ve daima dinin yabaneisi kalmiftir.

Tiirk 'tin, bu asirda kabul edecegi din hukiimleri yalm z tek bir kitaptan 
ibaret olntah; kendi lisaninda yazilmah, sade ve agik bulunmali; uydurma 
masallardan, sagmasapan sozlerden temizlenmeli;... ve bu gok ya§li din bu 
suretle genqle§tirilmelidir. ” 

i§te, islam dini du§mam olarak gosterilmeye <?ali$ilan Kibrisli bir Tiirk aydmm 
90k net ve a^ik olarak soyledikleri:

- K uran’i Kerim Arapga yazildigindan, Arapga bilmeyenler bu kitaba yabanci 
kalmiftir.

- Kuran '1 Kerim 7 anlamak ve oziimsemek igin, Tiirkgele.pirilsin...
- Anla^ilabilir bir sadelikte olsun, hurafelerden anndirilsm...

Con Rifat’in bu yazisi, 17 Haziran 1933 tarihli olup, “Gen^lik ve Din” ba§ligmi 
ta§imaktadir.

Con Rifat, Kuran’i Kerim’m sadele^tirilmesini ve okundugu zaman anla^ihr 
olmasim gentler ifin istemekte ve bu nedenle de yazismi “bu 50k ya$li din, bu 
suretle gen^le^tirilmelidir” ciimlesiyle noktalamaktadir.

Bu arada, §u ger^egi de ammsamakta, yarar vardir. Bilindigi gibi Atatiirk, Con 
Rifat’m yazismdan yedi yil once, 1926 yilinda Diyanet i§leri Bajkanligi’na 
verdigi bir talimatla Kur’an’i Kerim’in Tiirkge tefsirini ister. Bu talimat iizerine 
Diyanet Bafkanhgi, Kur’an’i Kerim’i cagin gereklerine gore yeniden tefsir 
edebilecek alim aramaya ba?lar ve bu gorev, sonunda, Elmalih Muhammed 
Hamdi Yazir’a verilir. Tiirkge tefsir <?ali§masi 1935 - 38 yillari arasmda 
tamamlamr ve 1935 - 1939 yillari arasmda da dokuz cilt halinde basilarak, 
yayimlamr.

Kibris Turklerinin ve aydmlarmm Atatiirk Tiirkiyesine ve onun devrimlerine 
olan biiyiik baghhgi ve takipfiligi dikkate alindigi zaman, Con Rifat’m da 
“Masum Millet” gibi bir gazetenin sahibi ve ba§yazari olarak Kur’an’i Kerim’in 
Tiirk^ele^tirilerek anla?ilir olmasim neden istedigi de, aipikhk kazanmaktadir.
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Kaldi ki, Con Rifat’a karji dil tecaviiziinde bulunan ki§i de makalesinin bir 
yerinde “dilinin altmda gizledigini” ortaya dokmekte, §oyle yazmaktadir:

“Peki, adadaki bu Ingiliz muhipligine ve kifiliksizlige donemin yonetici 
Kemalist kadrolarmm yakla$imi nasildi?

Tahmin edeceginiz gibi bu tavir, donemin Kemalistleri'nce desteklenen bir 
tavirdi. Aksi iddialarina ragmen Kemalistler, Con Rifat'tan daha a$agi 
Ingilizci degillerdi. ”

5. Masum Millet’in Kibris Tiirklerine Hizmeti ve Kapani§i
Bir aynaya tersinden bakarak ondeki sureti bilimsel akilla! yorumlamayi kendine 
§i’ar edinen sozkonusu ki§i Con Rifat’i ingilizci olarak gormeyi ve tammlamayi 
israrla siirdtiriirken; ote yandan, yakla$ik otuz yillik askerlik hizmeti boyunca 
gok ge§itli list diizey gorevler ustlenen, Kurmay Ba$kam riitbesinden emekliye 
ayrilan ve emekliligi sonrasmda da Tiirk kiiltiir tarihi iizerine ara§tirmaci - yazar 
ve senarist olarak yogunla§an Sn. Ahmet Akyol, “Kibris'ta Bir Asir Suren Tiirk 
Direniqi (1878- 1974)” bajlikh yazisinda5, aralannda Con Rifat’m da bulundugu 
donemin Kibnsli Tiirk aydmlari igin §u degerlendirmede bulunur:

“Atatiirk’iin kurdugu Tiirkiye Cumhuriyeti’ni ve devrimlerini biiyiik bir 
coqkuyla izleyen K ibns Tiirkleri, yeni bir “Direni§ Donemi ”ni baflatirken, 
geng Cumhuriyet 'ten giig ve cesaret alirlar.

Vatan bildigi topraklari korumakla kararli K ibns Tiirkii ’niin direni$inden 
ve Kemalist hareketten biiyiik bir endifeye kapilan ingiliz Somiirge idaresi 
algakga ve gok girkin komplolarla ‘Tiirkiye ile Birle^me Orgiitii6’ liderlerinden 
Dr. B ehig 've Hasan Karabardak ' i  katleder ve onlarca direniggiyi hapseder. 

Ama Tiirk direnipni durduramaz.
Yeni kadrolar, kisa zamanda olu^turulur.
Gazeteci Remzi Okan9, Con Rifat ve Hakim R a if Bev10, bu yeni donemin 

direni§ liderleridir. "
Cengizzade Mehmet Rifat Bey (Con Rifat), 11 Nisan 1931’de, “Masum Millet” 
gazetesini yaymlamaya ba§lar. Bu gazete iizerine, yazm ar^ivlerimize aym isim 
altmda bir ba$vuru kitabi kazandiran ara^tirmaci yazar, Tiirkolog Harid Fedai, 
gazetenin adi igin §u agiklamada bulunur11 :

“Hangi Masum Millet? Somiirge doneminde haklari elinden alimp da 
gagdifi bir ya§ama itilmi$, oteki topluma oranla ikinci s in if yurtta$ 
muamelesine uygun gdriilmii§, lidersiz kalmasi igin elden ne gelirse yapilmig, 
kendi alinyazisiyla ba§ ba§a birakilmi$ bir toplum. K ibns Tiirk Toplumu. Hem 
de higbir giinahi ve sugu olmadan.

Bu durumdaki bir toplumu savunmak, ugrunda ugra$ vermek her §evden 
once kendi gocuklarina dii$er. Aydinlar bir adim one atilip somiirgenlerin 
kar§isma dikilmeli, kendi toplumlarmm haklarmi savunmaliydilar. Gergek 
aydin olmamn gorevlerindendi bu. ”
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i^tc; bu ko§ullar altinda yaijamaya, nefes almaya vc ayakta kalmaya Qali§an 
Kibns Turk Toplumu ifin Con Rifat, aydm bir insan olarak bir adim one geijcr 
ve ingiliz Somiirge Yonetimi yillari iijerisindc ve yine kendi deyimiyle “siingiilti 
sansiir barikatlarindan” ge^erek ya da gelmeye galiijarak Masum Millet 
gazetesini yaymlamaya baijlar.

Atatiirk Turkiyesi’nin kurulu^u vc devrimleri, Kibris Tiirkleriyle dcvrimlerin 
ili^kisi ve yine bu eksende Masum Millet gazctesiyle Con Rifat'm  Kibris 
Turkleri adina tarihsel onem ve gabalari. akademik bir arastirmada $u sozlerle 
yer aliru :

"Kibns Turkleri, Turkiye ’deki laiklik hareketinden etkilenmekte 
gecikmemi$lerdir. Oncelikle, 1928 yilm da din i.flerini Turkiye’de oldugu gibi 
Evkaf yonetimi altinda Muftuliige baglanwjlar vc Fetva Eminligi haline 
ddnii$tiirmii$lerdir. E vkaf ybnetimindeki Muftuliigiin yaptigi ilk viiriitme, 
Turkiye 'deki gibi ezanm Tiirkge okunmasini saglamak olmw$tur. K ibns 
Tiirklerinin laiklik konusunda attiklan en onemli adimlardan birisi de medrese 
ve tekkelerin kapatilmasi yoniinde tavir takinmiiflardtr. Nitekim bir sure sonra 
Lefko^a'daki Mevlevi Tekkesi kapaUlaruk miize haline getirilmi^tir. 1931 
yilmda Menemen'de irtiea olaylan sonucit ogretmen subay Kubilay’rn $ehit 
edilmesi dc Kibris Turkleri arasmda $ok etkisi yaratmif ve hu olayi biiyiik bir 
nefretle kanjilami^lardir. llerici ve Atatiirkgii Kibns Tiirk hasmi bir irtiea olayi 
olarak nitelendirdigi Menemen 'deki Kubilay olayim biiyiik bir dikkatlc 
izleyerek biitiin ayrmlilanni vermi^tir.

Laiklik Kanununun ve Atatiirk’iin gergekleqtiidigi dini reformlann 
Kibns ’taki en hizh savunuculanndan olan Masum Millet gazetesi sahibi 
Cingizzade Mehmet Rifat Bey ’de (Con Rifat) din politika islerinin birbinnden 
aynlmasi, dinde reform yaptlmasi, dini esasta qah^an §er 'iye Mahkemelerinin 
kaldirilmasi, Medeni Kanunun gikanhp Miras Hukukunun degi.stirilmesi igin 
israrh miicadele vererek vazilar yazmiftir. ”

Yine Con Rifat ve Masum Millet gazetesiyle ilgili yapilan bir ozctlemede, ^u 
bilgilerc dikkat fekilir13:

"Cengiz Mehmet Rifat (Cingizzade ya da Cingizoglu Mehmet Rifat da 
denmektcydi; dogumu 1878, oliimii 6 Mavis 1956 Lamaka) “sdmurgeciligin 
aleyhine gahsmak, esnafi, rengberi ve i^g ileri korumak ” amaglanyla 11 Nisan 
1931 Cumartesi gi'mii Masum Millet 7 yayimlamaga ba^ladi.

Halk arasmda Jon ya  da Con Rifat olarak bilinen, ayni zamanda avukat 
da olan Mehmet. Rifat Efendi, Masum Millet 7 ilkin eski yaziyi a ve kimi yazilan  
Ingilizce olarak, sonraki sayilannda da Latin harfleriyle yayimladi.

"Evkaf in Tiirk Cemaati’ne devri" igin ilk ve yontemli savapm (miicadele) 
veren Masum Millet 1933 ve 1934 yillarinda haftada iki kez gikti.

Donemin somiirge yonetimi aleyhinde oldugundan, hukiimetin kimi 
agiklama ve yalanlamalanni (tekziplcrini) yayimlamamak igin iki kez (ikincisi.
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29 Agustos 1934) gazeteyi kapatan Con Rifat, 10 Ekim 1947'de Masum 
Millet 7 yeniden, haftahk ve tek yaprak halinde yayimlamagi siirdurdu.

Masum Millet 1947 oncesinde 43+1+159=203 sayi yayimlandi. "
Masum Millet gazetesi 90k daha uzun soluklu ya^ayabilirdi. Ya^ayamadi. £iinku 
Kemalist devrimleri ve Kibris Tiirk halkmin varolu? kavgasim kendine bayrak 
edinen bir gazetenin 203 sayi yayimlanabilmesi bile, deyim yerindeyse, tam bir 
mucize idi.

- (Harid Fedai’den) iginde bulunulan ortam en ufak bir yanli§lik sonucu insani 
harcayan bir ortamdi. Ne ki Con Rifat iyi bir hukukgu idi ve “stingiilu sansiir 
barikatlarmdan” sizip gegmesini ba$arabilmi?tir. Ama bu gergek, Con Rifat’in 
her istedigini gonltince yazabildigi anlamma gelmiyor. Ayak vermemek igin gok 
dikkatli davrandigi, zorluk gektigi, somiirge yonetiminde kovu§turmaya ugradigi 
bir gergektir. Omek verelim:

''Muhterem okuyuculanmiza:
Ceziremizin (Adamizin) vaziyet-i hazinesinden (§imdiki durumundan) 

matbuat sansiire tabi bulunduruldugundan yazilarimizm hususi ‘gram erinde' 
tadilat (degisjiklik) yapmaga mecburiyet hasil olmu§tur. Ahval-i memleket 
(iilkenin durumu) hal-i sabik-i tabiisine (eski normal dtizenine) avdet eyledigi 
zaman iktisadi silsile-i makalatimiz (yazi dizimiz) devam ettirilecektir14"
- (Harid Fedai’den) Gazetenin 30. sayisi 7 Te?rin-i Sani (Kasim) 1931 

tarihlidir, iki yapraktan tek yapraga indirilmi§tir. Bu hal 14 Mart 1932 tarihli 43. 
sayiya dek surer. Tek yaprak 28.5X52.5 cm boyutludur. 18 Agustos 1932 
tarihinde ise salt ‘Masum M illet’in ilavesi’ yayimlamr. Sayi 44 ve giinlerden 
£ar§amba.

Masum Millet be§ ayi a§km bir stiredir gikmiyor. Con Rifat bu kesintiyi bir 
miinasebetle $oyle agiklayacaktir:

“idare-yi hiikumetle (hiikiimet idaresiyle) alakasi (ilintisi) olmavan 
mesail-i millivemize (ulusal meselelerimize, sorunlarimiza) ait vazilanmiza 
sansiir miidahale ettiginden (kari§tigmdan) protesto mahiyetinde ne$ri (yayimi) 
Nisamn ilk haftasinda tatil ettik ve 3 Kanun-u Evvel (Arahk) 1932 tarihine 
kadar yeni Vali ’nin gelmesine intizar evledik (gelmesini bekledik)15 ” 

ingiliz somurgesinin basma yonelik baski, yasak ve sansiiriin ne denli agir 
oldugu, Masum Millet gazetesinden yapilan bu omeklerle gok net bir jekilde 
goriilmektedir.

Nihayetinde, Masum Millet gazetesi 29 Agustos 1934 giinii son sayismi 
yayimlar ve Kibris Tiirk basm tarihinde saygm, onurlu ve derin izler birakarak 
yaym yajammdan ayrilir.

Con Rifat, “H ayf Ki, Masum Millet Ba$kalanm Yaratmaga Qalissirken Yarm 
Kendisi Oliiyor” ba§hgi altmda ve yine “Muhtasarm  (Olmek Uzere Olanm) Son 
Sdzleri ” diyerek, gazetesinin kapani^ma ili§kin olarak duygularmi, §oyle aktarir: 

"Masum Millet'in siyasi hayati yarin tarihe kan§acagindan; yazilarimizm  
muhitin duygu ve zihniyetine uygun olmadiklarini teeriibeden sonra §imdi biz
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de itiraf ederiz ki bu memleketin havassi (iist tabakasi) He avami (halk tabakasi) 
arasindaki lisan birligi, fik ir  yeknesakhgi (tekdiizeligi) bozalmadtkga, 
keselerimi: paralanmadtkga yenile.fmek ve venile§tirmek iimitleri hep bevhude 
(bo$una), nafile (yararsiz) yorgunluk ve kendi kendimizi aldatmaktir. Hatatmzin 
cezasmi gok pahah odemekle beraber Cemiyetin (Toplumun) bir azasi (iiyesi) 
sifatiyle vazife-i igtimaiyemizi (sosyal gorevlerimizi) ifa ettigimizden (yerine 
getirdigimizden) mesuliyet-i maneviyeden (moral soramluluktan) da kurtulduk. 
Bu istirahat-i vicdaniye (if rahathgi) bizim igin biiyiik saadettir. Biitiin vatan 
karda.'flarwnzi mukadderatin (yazginm) merhametine (acimasina) emanet 
eyleriz16. ”

Degerli biiyugiimtiz Harid Fedai, gazetenin kapanmasi sonrasini ve Con Rifat’in 
toplum sorunlarina duyarhhgimn devamini da, §oy]e aktanr17:

“Gazete kapamnca ne oldu?
Con Rifat yazm ay i, toplum sorunlartvla ilgilenmeyi siirdurdu.
Yazmak, Con Rifat ’ta bir tutku, bir tiir gorev haline gelmifti.
Masum Millet giinlerinden ya$amim yitirene dek durmaksizm yazdt. 

Yazacak gazete bulamadigt zaman bildiri yayim ladi... "

6. Din istismarcilari ve Yoksula Yardim (^agnsi...
Kimi gevreler; ya^adigi yillardan bugiine degin Con Rifat’i islam dini 
kar^itligiyla suglamakta, ‘dinsiz’ oldugunu savunmakta ve bu yakla§imlanyla da 
onun inanevi yoniinti ‘gamur at izi kalsin’ mantigmin sefil ve $erefsiz 
diizenbazligi igerisinde orselemeye, karartmaya gah^maktadirlar.

Kaldi ki savunuldugu vc savlandigi gibi ‘dinsiz’ olsa bile, Kur’an’i Kerim’in 
bizatihi kendisi (Bakara Suresi, 256) 'Dinde zorlama yoktur’, demiyor mu?

Ve yine bu ayetten hareketlc, ‘dinde zorlama yok’sa; kendini dindar, dini 
biitiin, tam bir Miisltiman sayanlar neden Kur’an’i Kcrim’in ogretileri aksine 
tutum ve davram^lar igerisine girerek, ba$ka insanlann igdunyalanna ve onlann 
inanglarma yonelik saldrn ve zorlama gafletinde bulunmaktadir?

Boyle bir saldiri, oziinde, Kur’an’i Kerim’e: ‘Sen bilmiyorsun biz biliyoruz’ 
demekle, ejdeger degil midir?

Ku^kusuz, Kur’an’i Kerim’in ogretilerine karjin Con Rifat’a yonelik bu 
orseleme ve karartma histerileri de sebepsiz degil, aslmda, sebebin ta 
kendisidir...

Sebebin kendisidir, giinkii, Con Rifat’a saldiranlann, Con Rifat’in bayraktan 
oldugu iki dii$iinceye kar§i gok biiyiik ofkeleri vardir. Bu du^iincelerden biri 
‘egitim sistemindeki kalitesizligin' ele alinmasi, digeri, ‘dinde reform’ 
yapilmasi...

Ve Con Rifat, bu diijiincelerinin hayata gegirilmesi yoniinde de tek engel 
olarak, E vkaf 1 gormektedir...

Hani; Kibris Tiirk Toplumu’nun varoluj siireci igerisinde ingiliz somiirge 
yonetimine kar?i biiyiik kavgalan verilen, sonunda kazamlan ve aradan gegen 55
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yil sonrasmda hala her 15 Nisan giinii geldiginde ‘Vakiflann Tiirk topluma 
devri” denilerek torenlerle kutlanilan Evkaf!

I§te Con Rifat’in guniimiize degin tartisjilagelen ‘dinsizligi!’, doneminin Evkaf 
yoneticilerinin rahatsizliklanyla ba^layan bir ‘dinsiz’liktir. £unkii Con Rifat, o 
yillar igerisinde varolan yoklugun, yoksullugun, cehaletin ve iiretime dontik el 
becerisinden uzak olmanm tek suglusu olarak ‘her derdimizin anasi’ dedigi 
E vkaf 1 goriir... Toplumsal milli gelir E vkaf m kasasma akmakta fakat Evkaf 
yonetimi bu geliri iyi yonetmedigi, ‘yeyip yuttuklari’ nedeniyle de yoksulluktan 
kurtulmak mtimkiin olmamaktadir.

Oysa Con Rifat, Turk toplumunun Osmanli Vakiflanndan gelen guslis bir gelir 
kaynagmin bulunduguna dikkat 9eker ve ‘Yoksulluk Ulusal Bir Felakettir’ 
ba§hgi altinda $oyle yazar18:

“...gayeye vasil olmak igin de fukiir olsun vesait-i mukteziyeden (gerekli 
araglardan) hala tamamiyle mahrum degiliz. Baba mallanmn varidat-i 
mebzuleleri (bol gelirleri) bizleri adam etmeye bulgan-ma-bulg (yeterince) 
kqfidir; yalm z husn-ii idare lazimdir, milletin iyi varis olmasi leap eder.

Iyi ta>1ilmi$, saglam dlgiilmii§, muvazenesi miikemmel hesap iizerine husn-
ii idare edileeek (milletin ipirakiyle) Evkafimizin senede tam 6 bin lira fazla-i 
varidati (gelir fazlasi) olaeaktir. Bizim gibi fakir bir millet igin bu §ayan-i 
ihtiram (hatin savihr) meblag pek biiyiik bir servettir; Cezirenin (Ada ’nin) alti 
kaza merkezine biner lira tahsis olunur ise kiigiikten ba$lamak tizere gok igler 
gormily oluruz ”

Peki... Kibris Tiirk Toplumunun Rum komjularma e§degerlikte ekonomik 
kalkmmasmi hizlica saglamasi ve bireylerinin kendi i§ alanlarma bir an once 
sahip olarak iiretici kimlik kazanmalarmm aciliyeti bu denli ortada dururken, 
milli geliri elinde tutan Evkaf yonetimi, ne yapmaktadir?

Con Rifat, bu sorunun yanitim su sozlerle verir19:
“Fena firsattan istifade ederek baba mallarmm varidatini b e l’eden 

(yutan), banker hayati ya$iyan Evkaf biitge-horlan, dostlanmiz degillerdir; 
giinkii igtimai derdimizin Hag parasim israf ve te le f ediyorlar; milletin hayat-i 
maneviyesine su-i kasd eyliyorlar”

Con Rifat’i ve onun Masum Millet gazetesinin her sayfasmi irdeleyerek bir 
kitaba donii^tiiren Harid Fedai, su bilgileri aktarir20:

“Toplumun geri kalmasinda katkisi olan bir de din konusu var. Bu da 
tutucu, bagnaz kifilerin ellerinde. Con Rifat onlara ‘muhterem pederler ’ ve de 
‘din bezirgdnlari ’ deyi^lerini yaki§tinr.

Bu takimin ipleri ise yine, E vka fin  elinde.
Dinde reforma gereksinim vardir.
Tiirk irkinin dine oldum olasi yabanci kalmasinm kokeninde tutueularin 

olumsuz etkileri yatar. Bir kere, din dilini anlayamazken genglerin camilere 
dolmasi nasil beklenir? Yazara gore gergek anlamda dindar bir ku$ak
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yeli§tirmenin tek yolu, ancak iginde buhmulan gagin gereklerine gore 
hazirlanmi$ bir din reformundan geger. "

Con Rifat, Islam dininde pagm gereklerine uygun bir reform ister ve bunun 
kavgasmi verirken, giiniimuzde bile hala dinsizlikle suglanmasma neden olan 
duijiince ve goru§lerini yillar oneesinin bir makalesinde ‘bizleri dinsizlikle itham 
edecekler’ diyerek, §oyle a k ta n r1:

"<^ok korkanz ki bu makalemizde istimal edilecek (kullanlacak) sozler de 
iicretli dincilerin hoflarina gitmeyecek ve milletin zararma devam ettirilen 
kulfetsiz bo! kazanglarma kesad gelecegi vesvesesiyle haksiz olarak bizleri 
dinsizlikle itham edeceklerdir.

Fakat biz, mukaddes dmimizin ali menfaat ve yiiksek ?erefini diifiinmeye 
mecbur oldugumuzdan; cadi medreselerin on dort asirdan beri igtimaivatimizi 
(sosyal ya§antimizi) zehirleyen kargabuken (meyvesi zehirli bir agag) 
lakirdilanna kiymet verecek ihtiyatsizlardan da degiliz.

Manevi bir §irketten ba§ka bir $ey olmavan dinin zarar ve kdnna hissedar 
bulundugumuzdan zayiflandigini da gormeve tahammul edemez ve takvivesini 
emel ederiz,

Agiktan soyleyelim ki asnn terakkiyat-i fikriyesiyle Mukaddes Pederler'in 
ahkam-i diniyeyi husn-ti idare edememeleri itikadimizin iizerine gok tesiri 
oluyor. Genglerimizi camilerimizden uzaklaftinyoruz; fikrivat ve igtimaiyatla 
memzuh (kanqtirilmi§) yeni bir unvan ile ‘iktisadi din im am ' halk evlemek 
(yaratmak) luzumu hissediyoruz.

Nurlu zekalar bu yeni irnanin vaat edecegi saadet merkuresinden hayat-i 
dimyeviyemize gok biiyiik fa ide gelebilecegini limit ederlcr.

Dinin Turkler arasindaki derece-i muhabbetinin zayifiamasmin esbabmi 
(nedenlerini) taharri eyledik (araqtirdik). Anladik ve kanaat da hasiy eyledik ki 
ahkam-i diniyemiz Arap lisamnda yazih olduklarindan Tiirkiin ruhuna, Ruhant 
din $evki asla niifuz edememi§ ve daima dinin yabancm  kalmi$tir.

Tiirkiin bu asirda kabul edecegi ahkam-i din (din kurallari) yalniz tek bir 
kitaptan ibaret olmali; kendi lisamnda yazilmah, sade ve agik bulunmali; 
esatiri masallardan, pestenkerane (uvdurma) sagmalardan tenzih edilmeli 
(armdinlmali); akl-i selime <sagduyuya) miilayim (agik) olmali; resul ve 
havariyun silsilesi veladat-i harik-iil-adelerle (olaganiistii olay ve hikavelerle) 
taglid edilmemeli (§a§irtilmamali); yani yabancisi bulundugumuzu itiraf 
eyledigimiz tabirat-i fenniyeyi iktibasen (bilimscl terimleri alintilayarak) bir 
ilm-i kimya miiderrisi takrirlerini (bir kimya profesorii derslerini) cevher-i fe rd  
sikletlerinden (atomoc weights), nev-i hararet (specific heats) karnjikliklardan 
tecride (aymnaya, soyutlamaya) say eyledigi (gaba gosterdigi) gibi vazth 
(agik) ve tevile (ba§ka anlamlara gelmesine) miisaid olmamalarma dikkat 
olunmah ve bu sal-horde (ya$li) din bu suretle gengle^tirilmelidir.

Ba$ka daha muhtag-i islah (duzeltilmesi gerekli) $u noktalar vardir:
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Genglerimiz dinin cecher-i asliyesine (dziindeki cevhere) karfi samimi 
olduklanndan dinin bir niza-i menfaat (gikar gati$masi) $ekline sokuldugunu 
tasvip etmiyorlar; dinin §eref ve faziletini. vahdet-i ahlakiye ve maneviyesini 
(ahlak ve ruh birligini) mutaazzir eden (sarsan) sozleri begenmiyorlar.

Din ruhi ihtiyacimizdan oldugundan; bilgi esasati iizerine irnal edilmi$ 
hakiki bir dindar nesil yeti^tirmek igin zamamn ihtiyaglanyla miitenasip yeni 
kavaid-i diniye (dinsel kurallar) vaz eylemek (koymakj; ve bu yeni ahkama 
(kurallara) iktisat ve marifet diisturlan (formiilleri) dere etmek (katmak) 
zannederiz ki sahib-i kudret her Tiirk miitefekkirinin (diifunuriinun) vazifesidir. 
Aksi takdirde dinimizde aks-iil-amel (tepki) tehlikesi vardir. ”

Bu makale, Con Rifat’in neden dinsiz(!) olduguna en guzel omeklerden 
biridir.. .Soylenenler son derece net, a9ik...A ncak bu denli a?ik olmak, 
‘E fkaftan  beslenenleri’ rahatsiz etmeye bolca yeterli olmaktadir... £iinkii onlar: 
"Con R ifa t’a gore E vka f gevresinde goreklenip Toplum'un eamna okuyanlar 
gergek dindarlar olmayip salt din istismareilandir” ki, Harid Fedai §u 
degerlendirmede bulunur22:

"Efkaf’eilar da bo^durmayaeaklardi elbet. Bagnaz dineiler marifetiyle 
Con R ifa t’i dinsizlikle damgalarlar ve A d a ’dan siirgiin edilmesi igin imza 
toplamaya batjlarlar. Bu uygulama ba§artyla sonuglanirsa, Hiikiimet ve 
E vka f cilar kendilerine balta olan bu ‘beladan’ kurtulabilirlerdi. Ama her dar 
gegitte oldugu gibi bu imza toplama girifiminde de Tiirk Toplumu'nun 
sagduyusu iistiin geleeek ve istenilen sonug ahnamayacakti. ”

Ya§ami boyunca din istismarcilarma kar$i sava§ a?an Con Rifat’in ne dcnli 
‘dinsiz’ oldugunu, Masum M illct’in 144’iincti sayismda yer alan §u ciimlesiyle 
noktalayalim:

- Bayram miinasebetiyle Hayir Cemiyetlerine (Yardim Kurumlarma) yardim 
ediniz”.

7. Bir Dinsizin (!) Vasiyeti ve Unutulmayan Con Rifat
ingiliz somiirgesinin Kibns topraklan iizerinde egemen olmaya ba^ladigi 1878 
tarihinde dogan Con Rifat, kendi kendini yetijtirmenin kazandirdigi hayat 
deneyimi, hukuk bilgisi, toplumsal konulara ve sorunlara yogun duyarliligi, 
gazeteci yazarligi ve btitiin bunlann toplammda Kibns Turk sosyal ya§am 
tarihine kattigi onurlu yajamiyla, 6 Mayis 1956 giinii aramizdan ayrilir.

Zattirreye yenik dii§en 78 yillik omrii; bir aynaya tersinden bakarak ondeki 
sureti gordiigtinii ya da dogru yorumladigmi savlayan kimilerinin yazdigi gibi bir 
ya§am, hif olmamijtir.

Hele, " Kibris'ta Islam'a, Makarios'tan daha ziyade diqman ku^aklar yaratma 
projesi” iferisinde ne uhrevi, ne dtinyevi bir zihniyetin temsilcisi olarak da, asla 
yer almamifjtir.
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9 Mayis 1956 tarihli Halkm Sesi gazetesi, aramizdan aynlmasi iizerine 
yaymladigi haberinin sou iki ctimlesinde, onun, yajarm boyunca verdigi onurlu 
kavgasim joyle ozetler:

“Merhumun irade ve iman kuvveti her zoru yenmiq ve higbir tehdit 
kar^isinda cevap vermekten aciz kahnami$tir. Merhumun maruz kaldigi tehdit 
ve tazyike, az kalp tahammul edebiiir"

Doneminin onemli §airlerinden biri olan Ahmet Esat da Con Rifat’in aramizdan 
aynlmasi iizerine yazdigi §iirine “Merhum Cingiz Oglu Rifat Efendi 'nin Ebedi 
Hatirasma ithaf"  ba^ligmi kullanir23 ve Rifat Efendi’nin aydin ki§iligi ile 
medeni hukukun temelini olu^turan kadm erkek arasindaki e§itlik konusuna 
yakla§immi, §u dizelerle aktarir:

Ey seyfi kalem, iqt'm $arabi mevti 
Desti ecelden bir leyli mubarekte24 
Yumdurt gdzlerini diinyaya,

siikunette...

Bir elinde livayt hiirriyet25,
Dedin; kapanmaz Babi iq tihat6 
Aqtin yalmzca bir tivayi e ihdC .
Yillarca yazdm, didindin bihadt*,
Fakat, beklemezdin ne bir takdir,

ne de imdad...~v

Sorardin muhatabma,
“Kaf cilt kitap okudun?”
Bulurdun insan kiymetini okumakta...
Felsefendi senin o,
Anlar insan cehlini3n okumakla...

Seninle butdu kadin hakkwi 
Bu topraklarda,
“Neden kadm daha az miras alsm 
Neden kadm ile erkek miisavi31 olmasm!?”
Sendin ilk bayraktari bu igtihadin...

Yine sendin isteyen,
Hiirmet, musavat3', hak bulsun kadm,
"Benden bo§ olsun” demekle33 
Neden sefil olsun kadm!...

Con Rifat’a Islam kar§iti bir dinsiz diyenin, belli ki onun vasiyetinden ve kabir 
yerinden de haberi yoktur.
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Con Rifat. vasiveti iizerine Lefko§a’daki evinden ahnmi? ve Musliiman alemin 
biiyiik deger verdigi, Lamaka’da, Hala Sultan Tekkesi14 avlusuna gomiilmti^tur. 
Kabri, hala orada ve bugiin de ziyaret edilen kabirler arasmdadir.

Kibris Tiirk halki bu 90k degerli aydimn emekierini higbir zaman unutmamijj 
ve onun onurlti adim "Gazeteci Con Rifat " olarak Lefkosa - Gogmenkoy’dc. bn 
sokaga vermi$tir.

Mekani, cennet olsun.

Notlar
I islam Din’min insan icin Geiyekleftirmek Istedigi Faydatar hakyolislam.com-'
... islam Hukuk
'  M ustafa jslam oglu. Yeni ijafak M akaleleri, 3 hviui 2005.

Harid Fedai, K ib m 'ta  M asum  M illet Olavi. KKTC lu rizm  ve Kultiir Bakanligi 
Yavmlari 1, istanbul 1986, s. 15

4 Con (M ehm et) Rifat, M asum  M illet gazetesi, Genglik ve Din, 17 Haziran 1933.
'  Klin us 'ta B ir A sir Siiren Tiirk D iren ifi  (1878 -  1974), ww w .ahm etakyol.iiel
6 Tiirkiye ile Birle$me Orgutii: Birinci Diinya Sava$i yillarm da Qanakkale, Hicaz \ c  

Kanal cephelerinden ingilizlere esir diisjen ve K ibris’taki Karagulos (Karakol) Esii 
Kampi'na getirilen O sm anh askerlerini esaretten kurtarm ak ve yeniden Turkiye’ye 
gonderm ek igin olu^turulan gizli orgut. Ancak bir ihbar scmucu orgut iiyeleri (Dr. 
Behig, Dr. Esat, H asan Karabardak) yakalamr ve Gime Kalesi’ne hapsedilirler.

Dr. Bebig: G im e K alesi’ndeki hapisiigi sonrasm da siirekli olarak takibe alm ir ve daha 
sonralari da ingiliz  lstihbaratm in yaydigi bir dedikodu nedeniyle kiskangliga kapilan 
Dr, Behig Bey, evinde, av tiifegi lie e$ini vurarak oldurih. Bu einayet iizerine ingiliz 
Somiirge Yonetim i tarafmdan tulnklam r, biiyiik b ir hizla yargilam i ve asilarak ldani 
edilii.

* Hasan Karabardak: Asil mcslcgi kasaplikti. A ncak donem im n ka;>aplanyla hamai 
esnafim n da lideri olarak milliyetgi b irk im lig e  sahipti.

° Mehmet Remzi Okan: SOZ gazetesi sahibi ve ba$yazan (d. 1885 o. 1942)
10 Hakim R a if Bey: KKTC Kurucu Cum hurba$kam  R auf R a if D enkta$‘m babasi,
II Harid fe d a i, K ib n s ’ta M asum M illet Olayi. KKTC Turizm  vc Kultiii Bakanligi 

Yavinlari 1, istanbul 1986. s. 13.
A ry G8r. Sibel Akgiin, Ataturk like ve in h la p tu rim n  K ilm s'a  ve K lbnn Turk 

K adin larm a Yansim alan, Atatiirk A rastirm a Mcrkezi Dergisi. Sayi 64-65-66. t i l l :  
XXII. Mait-Tcmmuz. - Kasim 2006. ; Sabahattin ismail - Ergin Birinci. Ataiitrk  
Di'meminde Tiirkiye Kib/ i;, llifk ileri, 251 - 259.

L’ Bener Hakki H akeri. K ibns gazetesi. 18 M ayis 2009.
14 M asum  M illet. 31 T ejrin-i Evvel - Ekim - 1931. s. 29.
l~ H irsiz Feneri M isali Soz’cuniin Terbiyesiz ve Muzui Yazilarindan. M asum  M illet. 25 

Te$rin-i Evvel - Ekim - 1933, s. 120.
H, Fedai, a.g.e. Ek-39.

' '  H. Fedai, a.g.c. s. 45-46.
!x M asum  Millet, Yuksulluk Bir M ustbet-i MilUvedir, 31 M ayis 1933. Sayi: 78.
' ’M asum  M illet. Yuksulluk Bir Musibei-i Milliyedir. 31 M ayis 1933, Savi: 78.
J  Harid Fedai. a.g.e.. s.35-36.
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21 M asum  M illet, tie n q h k  ve  D in, 17 H aziran 1933. Sayi:83 
Harid Fedai, a.g.e., s. 17.

2’ H alkin Sesi gazetesi, 27 M ayis 1956, sayfa 2.
' 4 ‘’Ey kalem m i kilig gibi kullanan, igtin oliim $arabim ' Ecelin destism den bir m ubarek 

gecede”  (BF)
~5 Liva: Sancak. “ B ir elinde hurriyetin sancagi”
"6 Babi iptihat: (Ozetle) Dine dair varolan hukuki sorunlann diisiince, g5ru§ ve kanaat 

o larak tarti$ilmasi. H ukuk kurallarini a^iklayici olmak ancak yeni hukuk kurah 
ge tirm einek ..

" Cihad: islam'in yiikselm esi, korunm asi ve yayilm asi igin her tttrlii fa lijm a , ugra?, gayret 
ve ?ahada bulunmak. "Sen. islam’m yukselm esi ifin bir bayrak (sancak) a?tm” (BF)
Bi had: Sonsuz, sinirsiz. [Bu ugurda] “ Y illarca yazdin. sonsuz em ekler verdin”  (BF)

” iindad: Y ardim  dilem ek, beklem ek, destek aramak.
11 (. ehil: B ilgisizlik, bilm ezlik, cehalet.

M iisavi: E§it olm ak, ayni denklikte bulunmak.
Musavat: Efitlik.

,3 M edem  Kanun oncesi. M iisliim an b ir erkegin, e$ine iif kere “ Benden bo? ol” [Bo$an, 
ayril] denies! durum unda, kadinm  erkekten bojanm i? olm asi hali.

34 H ala Sultan Tekkesi K ibns'in  en iinlii tekkesidir. L am aka’da Tuz Golii yakm larm da 
bulunan ve K ibris’in yedinci ve onuncu yuzyillar arasm da Islam  (A rap) askerlerince 
adaya diizenlenen seferler sirasm da H z.M uham m ed (S.A .V )'in  bir akrabasi olan Hala 
S u ltan 'm  (U m m u H aram ) vefat ettigine m anilan noktada, m uhtem elen 647-649 yillari 
arasm da in ja  edilmi^tir.
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Con Rifat (1878-1956)

A llay SAYIL*

Esas meslegi avukatlik olan C’engizzade Mehmet Rifat Efendi (Con Rifat D: 1878 
-0:1956) Kibns Tiirk halkinin yeti$tirdigi onemli jahsiyetlerden biri olup Ingiliz 
Somiirge Yonetimi altmdaki Kibnsli Turkleri ?c^itli siyasal ve sosyal haklanmn 
elde edilmesi igin verdigi miicadele ile bilinmektedir. Masum Millet (1930) ile 
Kibns (1949) gazetelerim yayinlami? olan Con Rifat aynca Halkin Sesi, Hiirsoz 
gibi gazetelerde de ge§itli makaleler yaymlanmi^tir.

Bu fali^mada Evkafla ilgili miicadelesi ve Aile llukuku i§lenmektedir.
Bugiin (25 Kasim 2010) gergekle$mekte olan 6 . iz Birakmij Kibnsli Turkler 

Sempozyumu’nu diizenleyen DAU-KAM'a $u sebeple dc te^ekkiir etmek isterim 
ki gimumiizde Use ogrencisi oldugu halde sempozyumda hakkinda bildiriler 
sunulan ki^ilere ilijkin higbir bilgisi olmayan genglerimizin oldugu gergegi 
benim igin gergek bir tiziintQ konusudur. Bu eksikligimizin nedeni acaba nedir?

Bu soruyu dujiindugtim zaman ‘tarih kitaplannnzm yetersizligi’, yamtina 
gidiyomm. Bizler tarihimizde yer almi§ ki$ilikleri ogrencilerimize iyi ve kotii 
vanlan ile ama tam bir gergekgilikle anlatip onlan gunumuz nesillerine 
anlatmali. onlar hakkmdaki yargiyi da ki^ilerin kendine birakmaliyiz.

Dogu Akdeniz Univershesi Kibris Ara^tirmalan M erkezi'nin (DAU-KAM) 
tarihimizde yeralmi? bu ki^iliklerin hatirlamnasi ve tamtilmasmda 2 yilda bu 
yaptigi bu etkinligin daha da yogunla§tirilmasi beklentisi ile bu gtinkii 
ugra^larma da takdir ve tejekkurlerimi sunuyorum.

Gegmi:?te iz birakmij K ibnshlann ya^amlarmi bilmek, kayit altma almak 
gelecegimiz agismdan onemini tekrar vurgulamak isterim. Bu vesileyle Dr. Fazil 
Kugiik’iin, Halkin Sesi Gazetesi’nde 8-9 Haziran 1974 tarihinde yazdigi iz 
birakmiij Kibrishlar igin genel dii§unceleri:
"Neden K ibns Turku yiizyila yakin bir zamandir biitiin zindeligini, giicunii, 
imanim, moralini bozmadan §erefli insanlar olarak ya$ayabilmi$tir? Bunlari 
arapirdigimiz zaman gorecegiz ki, bu miibrem ihtiyaqlan verebilen eller toplum 
iizerinden eksilmemi^tir. Kimlerdi bu besleyiciler? I$te bunlari bilenimiz yok, 
Bana kahrsa 1878'den bit yana birqok fedailer, vatanperverler, bayrak ve millet 
a$ki He yanan kimseler, kendilerini her tiirlii tehlikeye atarak ugra$mi$, didinmif 
ve onlann dnciiliigii bugiinkii toplumu meydana getirebilmipi, Bunlar 
miicadeleye atihrken, bir kahraman gibi ortada dola§mak istemedi. Boy 
gostermedi. 'Ben yaptim, ben yapvyorum' diye de baginp qagirmadi. Onlar sessiz 
sedasiz sukunet iqinde vazifelerini yerine getirdiler. Yanibaflarindaki 
yardimcilanna bayragi teslim ettiler. Onu teslim alanlar ayni yolda yiiriidii. 
lstikamet degi$tirmedi. Ve bunlann sonucudur ki dimdik bir toplum ayakta
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duruyor bugiin. Kimlerdir bu isimsiz kahramanlar? Bilen yok. I$te bizler i$in yiiz 
kizartia bir ihmal, bir sue; oldugunu kabul etmek yerinde ohtr.

Milletler tarihleri ile ya$ar. Tarihi yapan vine milletin, toplumun gosierdigi 
feragai. kahramanhk ve fedakarhktir. Bun/ari vapanlan da nesillere duyurmak. 
larutmak, yine o milletin mensuplarmin gorevidir. Kibns Turku olarak bttnu 
vaptik int. maalesef haytr. Ne aeidir ki 307 sene irk. din, mezhep gdzetmeksizln 
adalet ve miisavat dagitan ecdadinnzin yaptiklarim bile dile getiremedik. En 
ufak bir eseri e$ dost gozleri oniine seremedik. Kendi evlatlanmiza Kibns 
tarihini ogretmek zahmetine katlanmadik, neler vaptigimizi sovlevemedik.

...Bu vatan in bir ferdi olarak, her vatanda$in hissettigi actyi ben de 
duymaktayim. Bu topraklar iqin en mukaddes varhklarini feda  edenlerin mezar 
ta$lan ortadan kalkar, na^iz viicutlan bir avuq toprak ohirken. onlann  
isimlerinden bile habersiz kalmak, katlandiklan miigkilatin biiyiiklugii kartpsinda 
onlara minnet borcumuzu odememek her halde §erefli, medeni bir cemaat iqin 
yiiz karasuhr.",
Benim bugiinkii sempozvumda irdeleyecegim iz birakmi^ Kibnslilardan Con 
Rifat (John Rifatj'tir.

Con Rifat Kibris Ttirklerinin onemli dii§un adamiydi. Kibns Turk halkimn 
gegmi§ini 90k iyi bilirdi ve gelecekle ilgili kaygilan vardi. Gelecegi ticaret ve 
ekonomi pah^malarmda gormekteydi. Egitim gorenlerin yiiksekokul bitirenlerin 
meraur olmalarma kar§iydi.

Ekonomik ve ticaret apisindan gupsiiz olan haklann yikilmaya mahkum 
oldugunu, fe?itli zorluklara kar$i koyamayacagma inamr ve yazilannda 
savunurdu. Bugiinkti bildiride ise Con Rifat’in Yeni Fikirler Mecmuasi'nda, 
Mayis 1946, Sayi: 1 ve Harid Fedai’nin K ibns’ta Masum Millet Olayi, Istanbul 
1986, s.202-215 adli eserlerde yeralan “£ar$i inkilap Miizesidir" adli yazisina 
yer verilecektir.

Con Rifat. 90k okuyan biriydi. Gunliik olarak yabanci dilde bir iki gazete 
mutlaka okurdu. Bunlar; Neos Demokradis ve Yeni Cyprus Mail gazeteleriydi. 
Qok iyi Ingilizcesi vardi. Orijinal ingilizee kitap okurdu. Ayrica Rumcasi da 
vardi. Her giin hukumetin galijmalarim gazetelerden izlerdi. Halk aleyhinde 
yaziianlar hakkinda, cesurca yazar ve ele§tirirdi. Gazeteleri: Kibns, Masum 
Millet, ayrica Soz ve Halkm Sesi Gazeteleri’nde yazilar yazdi.

Dr. Fazil Kiigiik, Con Rifat’i anlatiyor: 
Avukat Con Rifat Kimdir? 

Dr. Fazil Kiigiik
Bunun yanmda Masum Millet Gazetesi'nin sahibi merhum avukat Con Rifat idi. 
Birka9 kelime ile de biiyiik hizmetleri gepen bu vatanda^imizdan bahsetmek 
kadir§inashk olur kanaatindeyim. 1878 yilinda dunyaya gelen Con Rifat, bir 
debbagm ogludur. Lefko^a'da tahsi lini bitirdikten sonra babasi. oglunu kendi
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meslcgine en yakm olan kunduraci ustasinm yanina girak olarak vermi^ti. Bir 
tiirlii lsmamiyordu bu meslege. Mahallesinde kendi yamnda ba$ka bir arkada^i 
lie ozel dersler alarak ingilizce ogrenmeye ba^ladi. Fransizca, Rumeayi da ihmal 
etmiyordu. 18 yamnda hiikiimet imtihanlarma girdi. O zamanlar biraz ingilizce 
bilmek rneniur olmaya kafi geliyordu. Zaten liseler mevcut degildi. Tek yiiksek 
okul olarak bulunan, ortaokul tahsili bile yapanlar pek azdi.

Con Rifat 18 ya§inda mcmur oldu. Ilk once Tapu Dairesi'nde, daha sonra 
Komiserlikte gosterdigi ba^arilar onu Larnaka Mahkemesi Ba§mukayyitligi’ne 
kadar getirdi. Burada hergiin elinden gegen kanunlardan istifadc etmeye 
gah§iyordu. Ortada higbir sebep yokken bu mevkiye goz cdenlerden birinin 
gctirilerek kendisinin dc Lefl<:o§a Komiserlik Dairesi’ne tayin edilmesine 
tahammtil edemeyen Rifat Efendi. 1921’de istanbul'a gidcrck hukuka gmniij, 9 
ay gibi kisa bir zaman iginde eline diplomasmi almi$, Ada'ya donmiij, avukatliga 
ba§lami$ti.

Memuriyet devrinde Tiirkiye'de zamanin miistebit (zorba) idaresine tahammtil 
edemeyip miicadele eden geng gruplar vardi. Bunlardan birgogu Fransa'da 
ingilterc'de yeti§mi§ miinevverlerdi. Hiirriyet havasi ile yillarca cigerlerim 
dolduran bu kimseler, kendi oz vatanlarma dondiikleri zaman. binbir haksizlik. 
ezgi ve cefa iginde ezilen vatandaijlanmn tahammul edilemez hallenne isyan 
etmi§, padi^aha baij kaldirmi^lardi. Bunlara munevver Turkler manasma gelen 
"Jon Turkler" deniyordu. Yalmz bunlann pe^lerini de hafiyeler btrakmiyor, adim 
adim takip ediliyor, yakalananlar ya dcnizlerde boguluyor, yahut da zindanlarda 
eriyip gidivordu. Kurtulabilenler ya Kibns'a yahut Avrupa'mn herhangi bir 
verinde tekrar vatanlarma donmek igin firsat dujiinceye kadar muvakkat bir 
zaman igin siginak anyorlardi. l^te Kibns'a da ugrayan bu gileke:? insanlar, kendi 
hallerine birakihnadi. Onlar kadar htirriyete susaim? olan genglerinnz kendilerim 
bagirlanna basmi§, her tiirlii istirahatlanm temine ugraijiyorlardi. Bunlarla gezip 
eglenen, yivip igenleri gorenlere de Jon Tiirk demeye beceremediklerinden 
"Con" diyorlardi.1

Con Rifat’in Medrese Ogrenimine Tepkisi
Medreselenn canlandmlmak istenmesi kar^ismda halkin tepkismi tahmin 
kolaydir. Geng Tiirkiye Cumhuriyeti’nm ilke vc devrimlenne siki sikiva bagli 
Soz Gazetesi ile. vamsira, dinde reformu en kagunlmaz gereksinnn olarak goren 
ve bunu her vcsileyle vurgulayan Masum Millet Gazetesi sahibinden boyle bir 
giri$im kar^isinda sessiz kalmasi beklenemezdi. Toplumun egitimine el atanlar, 
bu dufjiincelerinde samimi iseler, en onde neden Liseyi istenilen diizeyc gikarma 
gabasi gostermiyorlar da ‘ilmiye mcktebi’ kurmaya sivamyorlar? (Dogru Haber 
Kitmirda, Masum Millet Gazetesi, 3 Ekim 1931. Sayi:25)
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“Mimar Olsam...”
Rifat Efendi'nin miadmi doldurmu? medrese ogrenimi hakkmdaki du^uneeleri 
cok ilginptir. Onun, “Mimar Olsam...” ba^likh yazismda bakmiz neler var: 

“Mimar olsam apligi tercih ederek medrese in$asma nezaret etmeyecek idim. 
Ressam olsam parasiz kalmagi iistiin tutarak medrese hocalanmn resimlcrini 
tersini eylemeyecek idim. Harigte mektep bulunmasa cehaleti seve seve kabul 
edecek idim. Gorii§ulecek adam bulamadigim zaman dilimin agzimda §i§mesinc 
razi olarak medrese hocalariyla konu§mak degil, hatta selamlajmayacak idim. 
(^iinku bizleri riyakar yapan, fikirlerimizi izlal eyleyen (golge veren), ruhlanmizi 
tesmim eden (zehirleyen); gozlerimiz apik iken uyutan. maneviyatimizi korleten; 
inkijaf ve tekamuliimiize mani olan; hayatm zevklerinden mahrum edip 
benligimizi kaybettiren; kuvvete kullugu talim eden hep medreselerdir.”

Ve yazi boyle yakmmalarla surer: "Medreseleri canlandirmak toplumu 
oldurmekle e$anlamlidir. Ba§ka uluslar ahiret komisyonculuguna agir agir son 
verme a§amasina girmi^lerken, bu kurt ve tilki yuvalari bize son kur^unlanm 
sikmaga cali^iyorlar. Bu muhtaf giinlerimizde din bezirganlanm yeniden 
silahlandirmak bindigimiz dali kesmek anlamina gelir.”

Yazinm ozii olmak bakimmdan §u satirlann altini fizmek istiyoruz: “...dine 
kar§i imammiz kuvvetlidir; dine hurmet ve merbutiyetimiz (bagliligimiz) 
saglamdir. Dinden bizc zarar yok. Iktisadi kismim mutazamr eden, 
maneviyatimizi tahrib eden din vasitaciiarmdan mii§tekiyiz (§ikayetpiyiz).”

Ve de hizim alamayan Rifat Efendi goniil avuntusunu §u tiimcelerde bulur: 
“Bizlere zulmeden medreselerin temellerini, ha§arat oyarak cezalarim veriyorlar. 
$tiphe yok ki adil tabiat bunlan layik olduklan derecede terbiye edecektir. 
Bunlar ipm bir fivi, bir helik isjtirasi millete zarar-i fahi^tir.”

Yazi ilgililere yalvarmak vc bir oneri ile sonuplamr: “Hiirmetkar bir lisanla 
Hukumct ve Evkaf idaresinden rica ederiz ki, hakikaten medrese in§asi 
tasaw urlan var ise liitfen ve merhameten feragat ctsinler. Bu parayi Lefko§a 
$ehri dahilinde Sarayonii Meydam’nda Hiikiimet Konagi kar^ismdaki vakif arsa 
derununa sarfederek Cemaate kiymetli bir kara meydana getirerek bizleri 
memnun etsinler.” (Mimar Olsam, Masum Millet, 24 Ekim 1931, Sayi:28)”2

£ar§i inkilap Miizesi’dir
Yazan : A vuka t J.M . R IF A T

Yeni Fikirler, Mayis 1946, Sayi: 1 
Inkilap dilin ucunda degil, par^idadir. (^ar§i hayat kaynagi, fikir ocagi, ilim ve 
fen yuvasi, asalet haliki ve rcfah vahibidir (mutluluk kaynagidir). Kavil ve dava- 
mi ispat etmek ipin iptida uzaklara gitmeyecegim, Adamizda yapacagim hayalT 
goz tetkik seyahatinde takip edilmekligimi rica edecegim. Hareket noktasma 
avdet eyledigimizde piyasadaki fikir adamlannin, hayir sahiplerinin, manevi 
zcnginlerin refah mahbublarmin (mutlu ki§ilerin) hepsinin par$i yetijtirmeleri 
olduklarim kabul edcceginizden eminim.
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p,ie i’d> ct yokiur ki be^crin latcikatsnda hissi takiit ve kadnru teiiiu 
i y. iv ’ t mKseitme) eir.eli palip ve kuvvetli eldm’undan gai:jidak! her insan 
t ► K hi iiii.sn re lab sc ,, ’ len Kiskam., taklit evlemeyi du$iimir, ve
uha il it „ u.,k arzu eder, *e bunyesi Jc”amh i?ler, gar;;- inkiiabma

<..!v .,’'.iuiaj, mucadeicden vilmaz, gar:jidan firar cimcz, her giin kazamr, 
, 'cuklarina ameii hayat terbryesi .en r, kizlanna kiifuv (denk) olan gii.-'cl bavlar, 
ra iiin< vine guzel bayanlar buiur, iniiriyetini islah eder, i^gal eyledigi 

ina ba:jka dairi dukkanlar ilave eder, dogdugu evrn hududunu genijietir, kat 
Katlar kurar, ba^ka semtlere kol atar, banka gekleri kulianrnaya ba§lar. o 

pes ufciidir ki arkasiuda axnlet mhu hisseyler, etrafindakiieri artik kiiguk goriu, 
K.ui<Jugu aile saltanaum tamttirmak igm mtihaplara i§tirak eyier, nihayet gel gun 
an gun, zaman la dunlin kolesi bugiiniin degil mirzasi, tacsiz bir $ehin$ahi olur. 
rrrasyedi efendisinin, poeuklaum yanma u§ak ahr, fazla kuvvet peyda eder. 
bsT>9» olur ve iccaviize eeger.

•Vtilletlerm mcdeniyet dedigimiz refah seviyesinin mikyasi yar$idir: insani 
V'vrnetien; i§gal eylediklen diikkani arm adedi ve muhtevivati lie miilenasiptir. 
Rft'm; dii$unmiye, okumaya vakil kazandinr, zeka melekesim mki§af eUirir, 
Tuiisen de zengm oimaya fejebbiis edorier ve coklarinda inuvaffak da olurlar.

■ ;gili:< isgalinden tvvcl gar^idaki alaka nisbetimiz muhte§em Rum vaian 
kj.' da'jlanimzmkindaa dun mcrtebede (alt diizeyde) degildi, izah edeyim : 

FJasmacihk, yemenieilik. kazazhk, Osmanli terziligi, kiirkgiiliik, ailarlik, 
sajayiik., riifenkgiiik, debbaglik (§imdi bu da makine ve kimvadan soiime 
‘.ehiikehi karjisindadir), yazmaeihk, eski sistem olelcilik, nalbantlik, kasaplik 
kamilen, manifaturaeilik ve bakkallik yan yanya bizlerde idi; inkilap oldu, 
kunduraeilik zuhur etti, goremedik, eczacihk ziihnr etti goremedik. terzilik zuhur 
etti goremedik, fabrikacihk zuhur etti goremedik, gatp ticareti ba?ladi 
goremedik, matbaaeihk zuhur etti goremedik, gazetecilik zuhur etti goremedik, 
taklide te?ebbiis etmedik, mevkiimizi tedrici kaybettik ve bugunku dereoemiz 
e-.e.f olunur Ki istihza mevzuu (alay konusu) te§kii etmektedir.

Avukatlik, doktorluk, operatorliik ve ebeiik de bizlerde idi... yunkii bizde 
rnektebli cerrah Mehmet Efendi vardi. Bizde kinkgihk vardi, bizde pratik goz 
doktorlari vardi, bizde avukatlaim tarihi Kibns'ta tam dort asir ew elinden ba§lar 
vc ben soylerim ki muhterem Rum vatan karda§lamnizda bunlar yoktu, 
soiuadan Yunanistan' dan geldiler. Bunlardan ilk gelenlerden birisi de Lefko^a 
Fkiediye Reisi Dr. Dervis’in babasi idi. Bugiin mevcut olanlar bunlara karsi hasil 
olan taklit ve gipta hisierinin mahsulMur.

i .ila ismini haUrlayamadigim eski zamamn bir Tiirk mutasamfi (Osmanli 
donemmde Sancak yonetieisi) takriben 75 sene ew el Uzengicizadc Bakkal 
H.isan Aga’mn kom§usu Sucit Salih Aga mu oglu Hakki Beyi hekimlik tahsili 
•tm Istanbul':! gondermij, fakat ne yazik Ki mektebini bitirdikten sonra Kibns'a 
I'/det cLiucuiij ve $am’daki tip mektebine mualiim tayin edikni$ ve iirninden 
•. itandaks 1 uik milled istifade edcuicmi§tir
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ingiltcrc'ye 7 deniz hakimiyetini kazandiran Robert Owen'in iplik ve bez 
fabrikalari ve diger makine mamulati da bizim parjimizi 90k miiteessir etmi§tir, 
bilhassa basmaciligimizi.

Son senelerde goriiyoruz ki idarelerin hakiki hakimleri <;ar§ilardir. Kuvvet-i 
lcraiycler (hiikumetler) bunlarm iradelerine tabidir. Miivekkillermin (kendilerini 
sepenlerin) dillerinin, kalemlerinin nzasina muhalif mevkilerini muhafaza 
edemezler. Car§inm menzil silahi intihaptir ve gayet muessir ve 90k korkunptur.

Amerika’da bugiinkii diinya bankerligini par^iya, bilhassa Edison ile Ford 
gibilere borpludur. Birincinin iki binden fazla patentlerinin (ihtira beratlannin) 
birkapim ingilizee olarak aynen iktibas edelim :

“Among his many inventions are the phonograph, magcphone, 
cinematograph, incandescent electric lamp, electric light, microtaximeter for 
estimating temperature changes, carbon telephone transmitter, multiplex 
telegraphic system, gold and stock printing telegraps, electric railways; has 
improved electric traction, and though adverses to working on war implements, 
has invented a submarine torpedo. During the Great War (in 1914-18) he turned 
his attention to the invention o f  processes for making dyes, medicinal and 
chemicals other in United States, America. ”

Ford hakkinda da birkag soz :
1917 de giinde 3000 otomobil imal ediyor idi. Bugiin 3 misli fazladir. Harp 

silahlari da yapmaktadir. $irketin basjmiihendisi olan Mr. Ford Amerika 
Hiikiimetine gepen harpte §ahsen 5 milyon ve $irket namina da ayrica 5 milyon 
ianede bulunmu§tur. Harpteki hizmeti sitayi?lerle zikredilmektedir.

Hissi §iikranla (goniil borcu ile) hatirlayahm ki bu Adada lptida bizleri 
alakadar eden tehlikeli iktisadi hastahgimizi tejhis eden pek muhterem Dr. Hafiz 
Cemal (Lokman Hekim) Bey’dir. 1904'te vatana avdetinde biitiin kaza merkez- 
lerini, koylcri dola?ti; sanata olan ihtiyacimizi anladi, ve kesesinden bir 
Polytechnic tcsis eylemi§ idi. Fakat netice ne oldu? Lefko?a'nm hep iyi insanlan 
(!) ayaklandi, her sokakta kitmir sesleri ijitildi, her ko^e bajinda baykujlar ottu, 
her ta?m altmdan bir akrep gikti, e^ekarisi delikleri apildi ve “kadara okuyarak” 
Cezireyi terk eylemeye mecbur olmu^tur.

Bata'nm (Rum ayakkabi kurumu) canma ot tikayan Muharrem Efendi’nin 
biiyiik kunduracilik miiessesesi, mektebin bizlere kiymetli hediyesidir. 
(Muharrem Efendi Turkler arasmda ilk kez kunduraciligi kurumla§tirip 
toplumun gereksinmelerini kar$ilayacak diizeyde ayakkabi yapmuni ba$armi§tir. 
30'lu yillarda kurdugu yapim evinde 40 kadar Tiirk i§gisme ekmek kapisi 
apmi^tir) Rifatlar ve Haci Sadikiar da bu mektebin yeti§tirmesidir.

Bir kabare a<pmi§ olsaydi hem yardim hem hiirmet gorecegine acaba $imdi 
§iiphe edenimiz var mi?
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D em ag o jw  M ck te iK ilik  ' am  (D eniiijyvnk O k u lc m u k  l;'« ryasi)
. v-riben 40 u i' ri , ,01 tidvoL H Kibns'ta aa “K itan”, “ !$ an 1 ^
.chditkar iiau iv *r» devam u iiy o r  her koylu. her nmele, nei ,
?f>*.ukSarr>i vuksek mwktepk’rde tahsude ister. bu avamfinpane nsa.m.
tujiyai!) ; 'I’dati’iaca cgsmu c irvasi) ecmaatk; Ltisadiyatm! rusi!;r ediyor. M aai,..
, pave olarak kabu! ‘'dersek cd:F̂ r> usul zaman:1 pore uvgun r>i; '•■•■jc'tn

s.............. i c 'riibeler burnt netgl'm isbat ediyor. Her venn liseSennw g ir’n her genp
! (sonunda) kjynnc g e n  donrnnyo- babasmm i: hii beeenmiyor, alra?
1 y 1 e  mcinur v e  mek*<-pjt.i rsuallim o l m a k  :«r^u cdiyorlar, hayatta
(va$am ugrastnda) d a u n a  >»■) oluyoriai miskin mevkimde ka l ,  o n u  

h a k i m i v e t e  (yonct’ulei snasiria) i!‘ihak (katilma) i le  b e r s e v  olup 
z a m i i  .it ’ n  t - e  bu adada ne de k ar § t  y u k a d a k a  b e k i e i c r u e  b u  k a d a r  kv n  1 

(cok. 1 1 nuaiiini izdihanvna (v i i m m a i i n a )  ibtivac yokiui.
Itirai «.u.i 1.- ali taiisii (yiikr.ek ofirenim) rniiste-n" kabiliyeik (a7 H'tunur 

vclcnekte.) /jng in  pocuklarnurs akil mciekk-nnir> kuvve-i irzaK'havvile-s 
icadi>c::ini ^varatma gucuni?) inki^af ettirir (pelistirir) ve bu raM ie aiielerinu, 
scrvetlermden hem kendiiori. hem de vatan istifade eder. Servetsir ali tahsu 
insaiilana ^ahsi hiirriyetierini n hm ozgiiiluklerini) kavbeUiiir, aklipj ve 
metanet- 1 ah’akiyesini (morai &. <’iicunu) rrvdtcf’ssir eacr, tn.: b'rnkn.
ku.wete tesiiin-i ry'fis ederler v& h 1 "  e tcslim oiuilar), vabanciiuia v. Mlirlar, 
mensup 1 ! k 1ui eemaaia karsi muhalif (aykirt) du^unukye bnslariar,
meinlekt zhktan tcik ederier, gntiklen yer'erde lrkta^iara yuk ohir-
iar. Bunun 1 t e tcsiri !?udur ki iffeT-i u'kiyeini/k ("ovurnuzun ieinizl'-gi’i:^
■nuztanp p i ’ u u

I ' i i t c e h a r i i K  ( u u G g e t n n n n i s m )  saiiuti d a  i f i a s  tchiikc.sind’n a z a d e  l u z a k ’ l ;i

n e v i  s c r m a y e : , i z  tirarcttir, boi vc z a h m e t s i z  para k a z a n m a k  v a s i i a - - d i r .  Htr
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istirahatta (dinlencrek) gegirmekteyiiif' sozleriyle farkin hikmetini izali eylemi§. 
Bu izahattan bir defa daha anla§ilabilir ki, bundan sonra hayat i^leyenlere has bir 
hak olacaktir ki iijlemiyenlerin yemeyeceklerini bizlere yakmda haber 
vermelerinc intizar etmeliyiz.

ingiltere’de Amele Mektepleri
Ingiltere'de Amele Mekteplerinin siir'atle terakki ettiklerini, gengleri hem okutup 
hem de harigte bedeni say ve gayretleriyle karmlarim ne suretle doyuracaklarim. 
el izleri ogrettiklerini, talim ettiklerini gazetelerinde okuduk; hatta kendi 
devrinde fikir diinyasmin hakim-i mutlaki taninmi$; ve Ingiltere'yi 15’inci asirda 
ziyaret eden ve iptida Oxford Oniversitesini gormek istiyen Hollandali Erasmus 
$imdi diinyayi ve tekrar ingiltere'yi ziyaret etse yalmz amele mekteplerini 
gormeyi arzu ve ilan eylemijlerdi.

Mubadele-i muamelat, mubadele-i hayat manasinadir; diger milletlerin 
yaptiklanni bizler de yapmaga mecburuz. M aarif vereminin ilaei Ingiliz amele 
mektepleridir. Bu tiirlii te$kilatla hayati sigorta edecegiz. Her smiftan erbab-i 
marifet ve sanatkar eller lazimdir. Her mcslegin, her mejgalenin jeref ve itibari, 
kazanci nisbetinde olgiiliir; tartisi altm okkasidir. Ba§ka milletler arasmda kazang 
telakkisi goktan degi§mi§tir. Kazancsiz veya az kazangli bir meslegin ve 
me§galenin $erefi oiamaz. Ba§ka yerlerde biiyiik otellerde ehliyetli bir a§gi, 
biiyiik ekmekgiler §irketinin bugday rantmi tahlil eden tecriibeli bir amelesi, 
agirligi kadar her ay ba$i altm yiiklenerek evine gider.

ingiltere XIX. asirdaki azamet ve mesut kuvvetini sanatkarlarma borgludur. 
Tam zamamnda college vc iiniversitelerini memleketin siisii saydi, 
sanatkarlanna kiymet verdi, adetlerini tezyide (artiiTnaya) dikkat etti, harice 
gitmclerini men eyledi, tejvik edip di^ariya gotiirenleri agir cezalarla tecziye 
eyledi. (5 Geo, 1. Chapter 27 and 23, Geo. 11. Chapter 13)

Gegen Biiyiik Harp'ten sonra maarifle sanayinin tevhid edilmesinden 
(birle§tirilmesinden) cihanda tarz-i mesayide (gahjma yonteminde) biiyiik 
inkilap (geli?me) husule (meydana) gelerek daire-i tesiratmdan (etkinlik 
alamndan) higbir beldeyi istisna etmemi$tir (di§ta birakmami^tir); ve bu Diinya 
Harbinden evvel buhran-i iktisadi (ekonomik buhran) ismini verdigimiz 
mii^kilati bu inkilap dogurmu§tur.

Zaman durmadan yiiriiyor ve kendisine mahsus yeni yeni ihtiyag ve fikirleri de 
birlikte getiriyor. Bunu gormeyenlerin sonu aglik, kiigiikliik ve ^erefsizliktir. 
Sanatsiz, iktisadi oliim muhakkaktir. El iijler, mide dolar, kafa gida alir. Mideleri 
bo§ olanlar aym bo§ bir varile benzerler ve kafalari da bo$alir. Biz de biliriz ki 
para her$ey degildir. Fakat parasiz da diinyada higbirjey yapilamaz. En dogrusu 
paranm kiymeti, kiymetli ellerdedir. Kiymetli elde servetin kiymeti biiyiikttir. 
Bu temel de el i§lerinin kari ile vazedilir. Parasiz kiymetli insanlar da yok 
degildir; bunun da mesulii (sorumlusu) tabiatm yanli$ mevhibe olgiisiidiir 
(Yaratili$tan gelen e§itsizliktir).
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Sanatsiz bir milletin fertlerinin ekserisi birbirini dolandirarak ya^arlar. 
Ahlaken tcreddi ederler (gerilerler) ve bunlarda ali fikirler (ytice dii§iinler) 
olamaz. insani haklarini tammazlar, daima koituk deynegi ile ya^arlar, 
lanilerden mabutlar aralar; ba^kalannm fikirlerini, ba^kalannin §ereflerini, 
ba§kalarinm $an ve $6hretlerini galmagi du^iiniirler, bu gibilerle tokala§mak bile 
tehlikelidir. giinkii elinizin rengi a§irilmak zararma ugrar.

iktisadiyati bozuk bir milletin din rabitasi (baglihgi) da zayiflar ve dini himaye 
(koruma), akil (akilli) dinsizlere intikal eder (geger); bunu da tecriibe ettik; 
hayattan umumi bir bitkinlik, bir yorgunluk, bir uyu^ukluk hissedilir. Ve 
ihtiyarlamadan geng giinlerimizde ihtiyarladiklarma karar verirler. iktisaden aciz 
mevkiinde bulunan insanlar geginmek igin istemeksizin entrikaciliga, 
casusluklara, gammazhga, tezvirata, §ahsiyata ba§ vururlar; tufeyli (asalak) 
hayati ya^arlar, giiniin istedigi §ekle, rcnge girmege gayet miiste'id (yatkin) 
olurlar; gocuklarmi da evlerinde bu sefil hayat igin hazirlarlar vc buna "iktisat 
hastahgi” derler ki muamelatta agiga vuruyor ve zamana gore ismine “inkilap" 
ve “harita kafalihk” vasfi verilmektedir. Yani riyakar politikaci, dalkavuk inhina 
(ba$egme) usuliinde pratiklik, yalandan giiniin kuvvetine sadakat gostermek, 
efkar (gorily) ve ara (oy verme) mesailinde (konularinda) gok sehi (dogru) 
olmak, “Kor talihin adami” dedirtmek manalarim jamildir (igerir).

iktisadiyati diizgtin insanlarin oldukga ahlaki diizgiin, oldukga lisani diizgiin, 
oldukga etvari (davram§lari) diizgiin, i§i diizgiin, evi diizgiin, yattigi yer diizgiin, 
gittigi yerler diizgiin olur. £ar§i meselesi an'anatimizda (gelenek- 
goreneklerimizde) tekamii! etmelidir (geli§tirilmelidir). Bu tiir eksiklikten 
dolayidir ki avamimizla havasimizm (yiiksek tabaka ile halk tabakasimn) dille- 
rmde fark goriilmiiyor. Orta smifi gar§i yeti^tirir. Bizde yalmz e§raf simfi vardi, 
bunlar da resmi sandalye i§gal edenlerdir, bunun da mesulti “atavism" 
hastahgidir. Bazilanmiz faidesizligini, yanli§ligim anladilar ve hayat yolunu 
degi$tirdi!er.

Deha Mektepte Degil Yaratihftadir
Amel? (pratik) hayatm zengin semereleri kiigiiltulmemelidir. Mektep muhteri 
(yaratici) yeti§tirmez, okuma yazma usuliinii ogretir. Franklin, Shakespeare 
(kendi ismini bile dogru telafuz edemez, birbirine zit iig muhtelif suretle 
agzindan gikanrmi?). Strathcona, Stevenson, Stalin, Mehmet Ali Pa§a, 
zamaniyle Tiirkiye'nin ders naziri (bakani) ibrahim Flakki, basm piri (ustasi) 
ibrahim Flilmi, Zaharof, Averof, Robert Owen gibi dahileri hatirlamahyiz. 
Buradaki yerli mallanmiz da az degildir. Victor Flugo'nun ezbercilikten uzak 
ya^iyan gar$i aleminden ilham aldigim okuduk. Qar§mm, maneviyatm temeli 
olan maddi kiymeti biiyiik, nimeti boldur. insanlara feyiz (bolluk) ve §eref 
oradan gelir; hayatta muvaffak olmayanlann son gareleri hiikiimet kapisma ba§ 
vurmaktir, bir biitgeharm (kamu gorevlisinin) milyarder oldugu i§itilmemi$tir.

185



A lta y  SA Y/L

Tiirkiye’de Hayat Maarifi
1932 Mart’mda Anadolu'da yapmiij oldugum tetkik seyahatmda tesadiif 
eyledigim bir ameli (pratik) hayat maarif numunesi hakkinda malumat 
verecegim: Tiirkiye'de maarif te^kilati (egitim orgiitii) tam bir babanin evladim 
himaye usulii esasatina (koruma yontemi ilkelerine) gore tatbik edihnektedir. 
Hiikiimet vatanin gocuklarim okutuyor, yediriyor, giydiriyor, ikmal-i tahsilden 
sonra da genglerin mukadderatini sokaklarin merhametine ve kendi iradelerine 
terk etmiyor; i? veriyor, efendi yapiyor, bir hem$ehrilik (citizenship) vazifesi go- 
ruyor, hem kendisi ya§iyor hem de gocuklarim ya$atiyor. Bu tiirlii pederane ve 
himayekar usul tahtinde maarife hala o eski hizmetinden higbir §ey 
kaybettinnemijtir. Ecnebi memleketlerinde bu tarz-i maarif ohnadigmdan 
hiikiimetin gengleri bu siyanet liitfu, her tiirlii medih ve senantn (ovgiiniin) 
fevkindedir (iistiindedir). Bununla beraber miibtezel (a§agihk) riyakar 
(ikiyiizluluk) lisamndan uzakla^arak ifade-i meram edecegim (du^iincelerimi 
soyleyecegim). Kendi mesarifini (harcamalarmi) karli hasilatiyle (geliriyle) 
koruyamayan ve hiikiimet biitgesine agirlik olan higbir maarif istifadeli ve sinai 
inki§af makinesi telakkisine lavik goriilemez. Her mektep mezununun hissasma 
isabet eden masruf (sarfolunmu§) paralann miistahsil olarak millet sandigina 
bilvasita iade iktidarim iktisap eylemesi lazimdir. (Devletin okuttugu ogrenciler, 
harcanan paralan devlete odemekle yiikiimlu kilinmalidirlar). Ba§ka tiirliisu, 
tekrar sovlerim ki genglere yalmz igi bo§ bir kibarlik vazifesi goriir. $ayan-i 
memnuniyettir ki gegen Harb-i Umumiden (II. Biiyiik Sava§'tan) sonra maarif 
inkilabimn cihan iktisadiyati iizerine yapmi? oldugu tesiratm faidesi Tiirk 
karde$lerimizin de nazarlarmdan kagmami^tir. Turkler de hayat mekteplerinde 
ameli bilgi ile me§gul olmaga ba^lami§lardir. Bu mekteplerden birisi Mersin'de 
tesis edilmi^ti. Ziyaret ettigimde §u notu almi$tim: Bu mektep Maarif Vekaleti 
ve Mersin Belediyesi ve hususi muessesatm (ozel sektoriin) himayelerinde idare 
olunup “Mersin Halk Ticaret Mektebi'’ ismi verilmi$>tir. Ziya Pa$a Gazinosu 
kar^ismda kain (bulunan) Ticaret Odasi altinda hususi (ozel) salonlarda her ya§ta 
erkek ve kadinlara, herkese her gece meceanen (parasiz) iki?er saat meslek 
dersleri verilmektedir. Ayrica hususi (ozel) lisan ve daktilografi kurslan da var
dir. Buraya devam edenleri ticaret, iktisadi bilgi sahibi, ameli (pratik) meslek ve 
i$ adami olarak yeti§tirmeye gali^maktadir.

Bu mektebin hin-i tesisinde (kurulmasmda) M aarif Vekaleti’nin (Egitim 
Bakanligi’mn) gok biiyiik hizmeti sebkat etmi^tir (gegmi§tir). Briiksel Mesleki 
Teknik ve Tesis Tedrisat Miidiir-ii Umumisi (Genel Miidtirti) Mosyo Omer 
Byse’yi celbederek (getirterek) ders programlarmi gizdirmi^tir.

Dersler ijehrin umumi mesai zamam haricinde (genel gah$ma saatleri di§mda) 
her gece iki saat devam eder. miidavimlerin (ogrencilerin) giindiizleri kendi 
i^lerinde ve miiessesatta (diikkan ve atolyelerde) bilfiil galijmalanna mani 
olmaz. Bu suretle hayatlarini harigte (di- §arda) kazandiktan sonra mekteplerde
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edindikleri nazari malumatla (kuramsal bilgi ile) ameli muktesabatlarim (pratik 
i§ ilijkilerini) hakiki hayata tatbike (uygulamaya) vakit buluyorlar.

Buraya devam edenlere gali§kanliklarmdan memnun oldugu, mesleki 
kabiliyetlerinden emin bulundugu talebenin (ogrencinin) i$ bulmalanna vasita 
oluyor, resmi ve hususi miiesseselerde giindiizleri i§ bulmalari igin yol 
gosteriyor ve tavsiyenameler veriyor.

Mersin Vilayet Makami, Ticaret Odasi, Halkevi, Belediye Tacirler (Tuccarlar) 
Kuliibii mektebin tabii (dogal) hamileridir (koruyucularidir). Belediye yardimi 
ile levazinn (yiyecek giyecek gereksinmeleri) tedarik edilmektedir.

Bu mektebin tekamul-u zihne (aklin gclijmesine) hadim (yardimei) 
programmin kutret-i gunayesi (gok yonlii etkileri) gok biiyiiktur. Zirdeki 
(a^agidaki). dersler mtidavimlerin (ogrencilerin) fikri seviyelerine (us du- 
zeylerine), anlayi§ kabiliyetlerine gore muallimler (ogretmenler) tarafindan her 
bahsin (unitenin) hayattaki tatbikat ve ameli (pratik) kiymetine en musait (uy
gun) §ekillerde telkin olunmaktadir (ogretilmektedir). (Yazar bundan sonra 
Mersin Halk Ticaret Mektebi'nde okutulan konulari birer birer sayip doker ve 
uzun yazisim $oyle baglar):

Qar§i Hayatina Avdet
Ameli (pratik) hayat bilgimin gar$i mektebinde (okulunda) bajladigini bilenler 
vardir. Car?'> gah§anlari bol bol doyurur; hem de gocuklanna miras birakir. Kii- 
giik bahtiyarlarmdan (mutlulanndan) birisi de benim. Ticarette kazamlan 
ailemden mevrus (miras kalmi§) bir buguk asirlik ufacik bu diinyaligi 
'Karakapli'da hala muhafaza ediyorum. Yine bilirler ki bu fikirler diyarinda derd- 
i mai^etten (gegim derdinden) §uktlr olsun asla muzdarip (§ikayetgi) degilim. 
"Bu ne hirsdir ki mezar ba§inda saray kurmak istiyor!” diyeceklere cevap olarak 
Kirli Naili Efendi’nin konaklanm zaman ile i$gal eden (o konakta oturan), 
ihtiyagtan tamamiyle mustagni (uzak) 90 ya§larmdaki Mr. Young'un Rumca 
ogrendigini misal gostcririm.

Beni yeniden garjiya, ticarete tejvik eden yazihanemin sagindaki Barclays 
Bank ile solundaki Telgraf ve Postanelerde gordiigiim hiddetli hareketler ve 
canliliklardir. Bir de £an?icilik mezhebindeki bagliligimm samimiyetini bu sinni 
piride (yajlilikta) ahlaken isbat mecburiyetidir.

Bu hususta 9 aydan beri harigle muhaberem (yazi^mam) devam ediyor. 
Hayatimm yeni inkilap (atilim) kopriisii yapilmi§tir. Ingilizee ticaret kiitiiphanem 
hazirlanmi^tir. Burada i^sizlikten jikayet eden genglere niimune-i imtisal (omek) 
olmaga gah^acagnn. Mani zuhur etmezse (gikmazsa) onumiizdeki birkag ay 
zarfinda Tiirkiye'ye tetkik (ara§tirma) seyahatina (gezisine) gikacagim. Fakat bir 
yer tedarik edilinceye kadar her tiirlii ihtimale kar§i yazihanemi bozmiyacagim.

Biitiin emelim bu garik giiriik vticudu Tiirkiye'de siiriikleyerek birkag giin igin 
olsun bir insan, tabir-i digerle (ba$ka deyi^le) jerefli bir insan hayati ya^adigimi 
hissetmek ve zevkyab olmaktir (mutluluk duymaktir). Bu son ibarenin
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(cumlenin) hakiki manasini orada (Turkiye'de) yerle§tikten sonra siyasi 
gazetelerde izah edecegim.

Notlar
1 Birinci kurucu C um hurbajkani R auf Denkta?.

Con R ifat’m torunu bankaci ve emekli kam u gorevlisi A hm et Evrensel ile yapilan 
roportaj var. B izzat kendisi ile birlikte ya$adi. Soyle$i: D eniz Yakar.
3 Ara$tirm aci-Yazar Tiirkolog E debiyatfi H arid  Fedai ile s6yle$i yapildi.

Avukat J.M. R ifat’
Ek Bilgiler
Halkin Sesi G azetesi'nde haftahk olarak yaym lanan M iicadele E k i'n d e  Con R ifat’in 
ya$atni, m iieadelesi yer almi§ti.

Gazetede onu tam yanlarla onunla birlikte yafayan  A hm et Evrensel ile dc soyle?iler 
yapilm ijtir.

Bugflne de hakkinda yazilanlar b ilincnler di§mda 4 ki§i ile gazete roportaj yapildi. 
(M iicadele eki, sayi: 22)
Bunlar:
1. Birinci kurucu Cum hurba$kani R au f Denkta§.
2. Con R ifa t’m torununu bankaci ve em ekli kam u gorevlisi A hm et Evrensel ile yapilan 
roportaj var. B izzat kendisi ile birlikte ya$adi. Soyle^i: D eniz Yakar.
3. A rajtirm aci-Y azar T iirkolog E debiyatfi H an d  Fedai ile soyle§i yapildi.

Yazili Kavnaklar arasmda
-Kizi $ifa D izdar’in babasm in hayati ile ilgili yazdiklari.
-A ra§tirm aci-Y azar A hm et A n ’m, C on Rifat ile ilgili K ibris Tiirk basm m da fikm i§ olan 
bilgileri ve d iger onem li §ahsiyetlerle derledigi “K ib n s’in Yeti§tirdigi D egerler” adli 
eserinden yararlanildi.
-Harid Fedai’nin M asum  M illet adh  eserinden yararlanildi.
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Cemal ve Sadi Togan’in Kibns Tarihindeki 
Yeri

Ali Efdal OZKUL* 
Gul<?in KELE$ZADE*‘

Girif
Kibris tarihinde 1950 yili ve sonrasi giiniimiizii de etkileyen 90k onemli bir 
donemdir. Diinya Sava^larimn da etkisiyle artan milliyetgilik, Kibris’taki 
toplumlan da etkilemi$ ve Kibnsli Rum ve Tiirkler arasmda gerginlikler 
ya^anmasma neden olmu§tur. Bu gergin ortam gerek ekonomik anlamda, gerekse 
sosyo-kiilttirel anlamda iki toplumu da derinden etkilemi§tir. Bu sancili donemde 
meydana gelen olaylan birgok zorluga gogiis gererek Kibrisli Tiirklere yansitan 
gok az sayida gazete vardir. Bunlardan bir tanesi Bozkurt gazetesidir. Gazete 
1951, 1988 yillari arasmda yaymlanmi^tir. Sozii gegen zorlu donemde, gazeteyi 
gikarmayi ve kusursuz bir fjekilde yayinlamayi ba§aran, gazetenin sahibi Cemal 
Togan ve yazi i§leri mudiirii Sadi Togan’dir. Ozellikle konulara yaklasjiminda 
tarafsizligiyla bilinen gazete, Kibrisli Tiirklerin ozgiirluk miicadelesine destek 
verirken, politik bir taraf segmemeyi yeglemi§tir.

Soz konusu gali$mada Bozkurt gazetesi sahibi Cemal Togan ile yazi i§leri 
mtidiirti Sadi Togan’in, karakterlerine ve ya$amlarma deginildikten sonra, zor 
§artlar altmda Bozkurt gazetesini nasil gikarmayi bajardiklari ve bu gazetenin 
Kibnsli Turkler igin onemi aktanlmaya gah$ilmi§tir. Bunlarm yam sira Togan 
ailesinin, Kibris Tiirk Gazeteciler Cemiyeti ve Birligi’ndeki konumuna da yer 
verilecektir. Bu konulara deginilirken ayrica Togan ailesinin Kibns tarihindeki 
yeri ve onemi de tarti§ilacaktir.

Ilgili ara$tirmada Bozkurt gazetesi ba§ta olmak iizere donemin gazetelerinden 
elde edilen bilgiler, sozlii tarih ile donemi aktaran yerli ve yabanci kaynaklardan 
elde edilen verilerden yararlanilmi^tir.

Cemal ve Sadi Togan’in Karakterleri
Karakter, sozltik anlamiyla, bir bireyin kendine ozgii yapisi, onu bas?kalanndan 
ayiran temel belirti ve bireyin davrani§ bigimlerini belirleyen, iistiin ana ozellik' 
olarak agiklanabilir. Kisaca karakter, bize ki$ilerle, ya$amlariyla ve i$ 
hayatlariyla ilgili gok fazla ipucu verir.

Cemal ve Sadi Togan igin soylenebilecek karakteristik ozelliklerin ba§inda, 
diiriistliikleri, galifkanhklan, yenilikgi olmalari ve miitevaziliklari gelmektedir. 
Bu ozelliklerindendir ki, sifirdan Bozkurt gazetesini yaratmi^lar ve onu yiiksek 
tirajh bir gazete haline getirmi^lerdir. £ok biiyiik riskier goze alarak, donemin

D 09. Dr., Y akin D ogu U niversitesi. Tarih O gretm enlig i Bolum ii 
** Y akin D ogu U niversitesi. Tarih  Bolum ii
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onemli baski makinelerini adaya getirtmeyi ba§armifjlardir. Uzun yillar birlikte 
cahijtiklari, gazeteci Bilbay Eminoglu. ki^ilikleriyle ilgili, “sakin, efendi, sevgi 
ve saygi dolu, soylu insanlardi" demektedir.~

Togan ailesinin bir diger ozelligi de titizlikleridir. Gerek giyim ku^amlannda. 
gerekse meslek hayatlannda 90k dikkatli vc litiz insanlardir. Sadi Togan'in 
busuk kizi Fatma Tunar, dedesi Cemal Togan’i hatiralannda, temiz, modem 
giyimli, her zaman takimmi giyen kravatmi takan, bir beyefendi olarak 
ammsamaktadir.' Fatma Hamm babasimn da gok titiz oldugunu vurgulamakta ve 
ozellikle bu tiiizligini Bozkurt gazetesinde gikan yazilarda da kullandigim 
soylemektedir. Ornegin, gazetede gikaeak olan her yazi Sadi Togan’in 
kontroliinden gegmekte ve Sadi bey her kelime iizerinde bile, dakikalarca 
du§iinmektedir.4 £ali§kanliklariyla bilinen Togan ailesinin, bu ozellikleri 
Bozkurt gazetesinin her savfasinda goze garpmaktadir.

Siyasi ki^iliklerine bakildiginda ise soylenecek en onemli ozellikleri 
tarafsizhklandir. Tabi ki, her Kibrisli Tiirk gibi 1950’li yillarda Kibnsli 
Tiirklerin varolu§ miicadelesini desteklemi^lerdir. Ancak gazetelerinde herhangi 
siyasi ki§i veya partiye digerlerine gore daha farkli bir ayricalik tammamiijlardir 
denilebilir.3

Bu Ozelliklerinin yam sira Togan ailesi, lisan konusunda da oldukga 
yeteneklidirler. Cemal Togan, gok iyi Rumca ve Ingilizce bilmektedir. Bu 
ozelligi sayesinde, birgok elgi ve Birle$mi§ Milletler temsilcisiyle birebir 
goru$me imkam bulmu$tur. Sadi Togan da Ingilizceyi gok iyi 
kullanabilmektedir.6

Cemal Togan ve Bozkurt Gazetesi’nin £iki$i
Cemal Togan, 15 Nisan 1912’de Lefko§a’da dogmu^tur. Egitimmi Lefko?a’daki 
Ingiliz okulunda tamamladiktan sonra, once bakkal, daha sonra ise tuhafiye 
diikkam agmijtir. Cemal Togan’in babasi Sadi Bey, Biiyiik H an'da a^gilik 
yaptigindan dolayi, Cemal Bey de ilk diikkamm Biiyiik Han’in ko^esinde 
agmijtir. Cemal Bey tuhafiye i§ini geli$tirebilmek igin 1943 yilmda Beyrut'a 
giderek, adaya oradan ge$itli tuhafiye e^yalan getirmi^tir. Aynca iyi ingilizcesini 
kullanarak 0 donemin jartlarma gore neredeyse imkansiz olan bir olayi ba§armi§ 
ve diinyanm bir ucu olan Japonya’dan da K ibns’a ge$itli mallarin ithalatim 
gergekle$tirmi$tir. Cemal Togan, bitmek bilmez enerjisine ragmen 1945 yilmda, 
ikinci Diinya Sava^i’mn da etkisiyle tuhafiyecilik i$ine son vermek zoranda 
kalacaktir, Tuhafiyecilik i^inden vazgegince Kibns Turkleri igin ilk defa adaya 
diizenli olarak Tiirkiye’den filmier getirtmeye ba§lami$tir. Bu gorcvi, daha sonra 
Bozkurt Gazetesini de gikartmasim saglayacak olan, matbaaciliga girmesine de 
sebep olacaktir. Cemal Bey, gosterime girecek sinema filmlerini halka duyurmak 
igin renkli afi^ler bastirmak istemij, fakat o donemde Kibnsli Turkler arasmda 
bunu yapabileeek matbaa veya matbaacilarm olmamasmdan dolayi afi§ler igin
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Rum matbaalanni kullanmak zorunda kalmi§tir. Zaman igerisinde ba$ka 
matbaalara muhtag kalmamak igin kendi matbaasim agacaktir.

Cemal Togan, 1947 yilmda, Biiyiik Han’m ko§esindeki diikkanma birkag tane 
baski ve keski makinesi koyarak i§e bajlar. Ozellikle bir Rum matbaasmda 
gali^an, arkada$i Dogan Sonug’ta Cemal Bey’i bu i$e te^vik edenlerdendir.8 
Cema! Bey’in kurdugu matbaada sadece afi§ degil, okul yilliklari, dergiler, 
takvimler ve hatta diigiin davetiyeleri bile basilmaya ba§lanmi§tir. Bu matbaanm 
geli$mesi, gazete gikarmak isteyen k ille r  iginde onemli bir geli^me olmu^tur. Bu 
ki§ilerden ilki Ahmet Muzaffer Giirkan’dir. Bu sayede Toganlarm matbaasi ilk 
kez gazete basmaya ba§lann$tir.9 Boylece film afi§leri basmak igin matbaa agan 
Cemal Bey artik yaptigi i$ler arasina matbaaciligi da eklemi§tir.

Cemal Bey’in tek gocugu olan Sadi Togan 7 Kasim 1934’de Lefko^a’da 
diinyaya gelmi^tir. Sadi Bey kendisiyle yapilan roportajlarda, gocukluk 
yillarindan itibaren hep babasmm yanmda oldugundan soz eder. Omegin, 1950’li 
yillarda, okul di$indaki zamanlanni hep matbaada gegirdiginden 
bahsetmektedir.10

Yurt di^mdan yeni makineler getirerek, matbaaciligi geliijtiren Togan ailesi, 
Halkm Sesi ve Hiir Soz gibi gazeteleri de basmaya ba$lami§tir. Getirilen 
makineler geli§mi§ oldugundan dolayi, gok daha fazla basim giiciine sahiptirler. 
Bummla birlikte, Togan ailesi sadece teknik olarak degil, igerik olarak da, o giin 
basilan diger gazetelerden gok daha iyi bir gazete gikarabileceklerini fark 
etmi§lerdir. Boylece, 26 Ekim 1951 giinii, Cemal Togan’in yazdigi ba^yaziyla, 
Bozkurt gazetesinin ilk sayisi gikar." 1953’e dek giinliik yayimlanan Bozkurt, 
bundan sonra 1957’ye dek haftahk olarak yayimlanmi§, 21 Agustos 1957’dc 
yeniden giinliik yayimlanmaya ba$lami§tir. 31 Ocak 1985’ten 14 $ubat 1986'ya 
kadar tekrardan haftahk olarak gikmijtir.12

Bozkurt Gazetesi
26 Ekim giinii gikan ilk Bozkurt gazetesi sayismda, gazetenin sahibi Cemal 
Togan “Q karken” bajligiyla bir ba^yazi yazmi§ ve gazetenin amaglarmi 
belirtmi^tir. Bu amaglar arasmda $unlar dikkat gekmcktedir; “Gazetecilikte takip 
edecegimiz yol ciddiyet ve diiriistliiktiir, Gazetemizi higbir zaman kirli ellere 
teslim etmeyecek; kin ve garazh yazilara yer vermeyecegiz”.L’

Bozkurt gazetesinin isminin belirlenmesi, diger gazetelere gore farklilik 
gosterir. §oyle ki, gazetenin adi belirlcnirken bir anket gergekle^tirilmi? ve 
Kibnsli Tiirklere birkag isim sunulmu§tur. Bu isimler arasmdan en gok oyu alan 
“Bozkurt” ismi olmu§ ve gazeteye bu ad konmu$tur.14 Gazetenin ilk sayismda ki 
ba§yazida da bu anketten soz edilmektedir. Anketin sonucunda, Bozkurt isminin 
en fazla oy almasi, aslmda o giin igin Kibnsli Tiirklerin duygu ve dii^iincelerini 
aktaran bir omek tc$kil eder. Bunu iki sebebe baglamak miimkiindiir. Birincisi, o 
donemde, Kibnsli Tiirklerin kurtanci giig olarak tammladigi Tiirk Mukavemet
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Te$kilati’mn ba^kamnm da “Bozkurt” lakabmi kullanmasi veya ikincisi 
toplumun “Bozkurt”u Turkliigiin simgesi olarak benimsemesi.

Bozkurt gazetesinin sayfa sayisi gtiniine ve donemine gore degi^iklik 
gostermi^tir, ancak gazete genellikle 4-6 sayfa arasi degi?mektedir. Gazetenin ilk 
sayfasmda, giincel haberler aktarilmakta ve onemli man§etler atilmakiadir. Ilk 
sayfada, hemen hemen her gun "'Bozkurt'im G5rii$ii” adli koje yazisi 
yaymlanmaktadir. Bu ko?e yazisim genellikle Cemal veya Sadi Togan yazmakta, 
bazen ise gazetenin diger yazarlari da bu yaziya eklemeler yapmaktadirlar.1' 
Bozkurt’un diger sayfalarinda Tiirkiye’den ve Dunya’dan haberlerin yamnda, 
bulmaca, giiniin fall gibi eglencelik ko§eler de bulunmaktadir.

Gazetenin goriinu§iine ilk sayfasindan ba§layarak bakildiginda, junlar 
soylenebilir; “Bozkurt” ba$liginm solunda tarih ve tarihin yamnda gazetenin 
adim simgeleyen kirmizi renkli bir kurt ve altinda '"Yarin bizimdir” yazisi 
mevcuttur. Ba^hgin altinda “giinliik miistakil siyasi gazete” yazisi okunmaktadir. 
Gazetenin basildigi ilk yillarda ba§ligm sagmda bulunan sayi, yil, fiyat16 gibi 
detaylar daha sonra ba§ligm altma ahnmi$ ve sag tarafa reklam almmaya 
ba$lanmi$tir.17

Gazete. yaym hayatma ba$lar bajlamaz, gok biiyiik bir bo§lugu doldurmuijtur. 
Bu gazetenin sati$lariyla belli olan bir gergektir. Gazetenin tiraji, o gunlcrin 
ko^ullanna gore yiiksek bir rakam sayabilecek, 5000 adete kadar gikmi$tir. 
Gazetenin sati§i dort §ekilde gergekle$mektedir. Birincisi; gazeteyi satan bazi 
bayiler vardir, buna omek olarak Vedia Barut verilebilir. ikincisi; koy otobusleri 
sayesinde koylere ula^tiriliyor ve koylerde de satiliyordu. Ugiinctisii; seyyar 
saticilar gezerek satiyorlardi ve dordiinciisii; gazeteye gelenlerde oradan 
alabiliyorlardi.18 Boylece, gazete neredeyse turn adaya ula§tirilabiliyordu. Daha 
sonraki yillarda. Hazim Remzi ile bir ania^ma yapilmi? ve gazetenin dagitimi 
ona birakilmi?tir.19

Bozkurt gazetesinin en onemli ozelliklerinden birisi tarafsiz olmasi ve miimkiin 
oldugunca, biitiin haberlere yer vermeye galijmasiydi. Gazete birgok ilke de imza 
atmiijtir. Omegin; 1963 yilinda ilk defa K ibns’tan bir gazeteci ismet inonii ile 
roportaj yapmayi ba§armi§tir. Bu roportaji yapan, Bozkurt gazetesi yazarlarindan 
Bilbay Eminoglu’dur. Eminoglu o giinti §oyle aktarir; “Cemal Bey bana, 
“Ankara’ya git ve ismet inonii ile roportaj gergekle§tir” demiijtir. O giinlerde 
bunu gergekle$tirebilmek gergekten zordur. §ansim bana yardim eder ve Aralik 
1963 "de Esenboga havaalamnda bir arkada§imm yardimiyla, bu roportaji 
gergeklestiririm.” inonii ve Eminoglu arasmda gok kisa ama gok onemli detaylar 
igeren bir konu^ma yapilmi?tir. Konu§manm genelinde, inonii Kibrisli Tiirklerin 
sabretmesi gerektigini vurgulami§tir. Eminoglu’na gore, ismet inonii’niin son 
ciimlesi gok onemlidir; “30 milyon Turk sizinle beraberdir.” Bu ciimle, 1963 
yilmda, zorluklar igerisindeki Kibnsli Tiirklerin yiiregine su serpmi§tir.20 
Gazetenin bir diger yazan, Ahmet Tolgay, Bozkurt’un ilklerini joyle siralar; ilk 
kur^unlu dizgi makineleri, ilk kli§e cihazi, foto muhabirleri igin ilk karanhk oda,
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ilk renkli baski, ilk renkli magazin ekleri, ilk spor sayfalan ve ilk reklam ahm ve 
diizenleme boliimleri.21

Bu olumlu olaylarin yam sira, Bozkurt gazetesi bazi olumsuz olaylar da 
ya§ami§tir. 1959 yilinda, Tiirkiye’de gikan gazetelerin bir tanesi, “Yorgacis, 
EOKA’nm lideridir” bajlikli bir haber yayimlami^tir. Bozkurt gazetesi de, bu 
haberi, diger gazeteyi referans gostererek yaymlar. Bunun iizerine, Yorgacis, 
Bozkurt gazetesi aleyhine dava agar. Yorgacis, EOK.A lideri oldugunun ispat 
edilememesi durumunda, on bin Kibris Lirasi tazminat istemektedir. Bozkurt 
gazetesi adma avukathgi Rauf Raif Denkta§ iistlenir. Denkta§, savunmasmda 
Tiirkiye gazetesini referans gosterse de bu yeterli olmaz ve Bozkurt gazetesi 
davayi kaybeder. Avukatin yapabilecegi tek §ey, oziir yazisi kar^iliginda ceza 
parasim dii§iirmek olmu§tur. Ancak buna ragmen, meblag gok yiiksektir ve 
Togan ailesi iki evlerini satarak, bu parayi odeyebilmi^lerdir.22

Bozkurt gazetesinin bir diger onemli ozelligi ise, yenilikgi bir gazete olmasidir. 
Ornegin. “Ingiliz Kemal’in hatiralari” ba^likh yazi dizisi yeni bir soluktur. Bu 
yazi dizisiyle, Kibrisli Turkler, diinya §ehirlerini ogrenmektedirler. Gazetenin, 
yenilikgi ozelliginin olumlu taraflari yanmda olumsuz taraflan da olmu$tur. 
Yajanan olumsuzluklardan bir tanesi $oyledir; Sadi Togan, gazeteye bir 
degi§iklik olabilmesi igin, Tiirkiye gazetelerinde var olan bir boltim 
olu$turmu$tur. Bu boliimde, Kibrisli Turkler, ramuz kullanarak, mektup arkada$i 
bulabileceklerdir. Her $ey yolunda giderken, bir giin gazeteye mahkemeden bir 
teblig gelir. Buna gore, bir doktor, gazeteyi, evine siirekli mektuplar gelmesinden 
rahatsiz oldugundan dolayi, dava etmi^tir. Doktor savunmasmda, adresinin 
izinsiz olarak verildigini beyan eder. Dava uzun surer. Aslmda gazeteye rumuzla 
basvuran. doktorun kizidir. Mahkeme sonucunda herkes kendi avukatim odemek 
zorunda birakihr ve dava kaparnr. Bu olaydan sonra, gazeteden o boliim 
kaldirilmi§tir.23

Bozkurt gazetesini, diger gazetelerden ayiran bir ba§ka ozellik ise, verdigi 
eklerdir. §oyle ki, matbaada bulunan geli^mis makineler sayesinde, gazete renkli 
basimi rahatlikla yapabilmektedir. Bundan dolayi, ozel giinlerde, gazete, diger 
gazetelerin aksine renkli basilmakta ve posterler verebilmektedir. Bunun yam 
sira, matbaanm bu ozellikleri sayesinde, Togan ailesi, aktiiel dergicilikte de, bir 
ilke imza atmi§ ve “Haftalik Akttialite” ve “Ayna” adinda iki dergi gikarmayi 
ba$armi$tir. Haftalik Aktiialite dergisi, 1967-71 yillari arasmda yayinlanmi§tir.24 
Ayna dergisi ise, 1 Temmuz 1972 tarihinde yaym hayatina bajlam ij ancak uzun 
omiirlii olamami§tir.25

1974 sonrasmda, adaya Tiirkiye gazetelerinin de gelmeye ba§lamasi, siyasi 
partilerin gikardigi gazetelerin artmasi ve televizyon, radyo gibi diger yaym 
organlarmm gelijmesi gibi sebeplerden dolayi, Bozkurt gazetesinin satijlari 
du$meye ba§lami§tir. Bundan dolayi, gazete maddi sikintilar ya^amaya 
ba§lami?tir. O donemde, Londra’da yasamakta olan Mehmet Torun isimli i§ 
adami gazeteye ortak olur. Bu destekle, Sadi Togan, gazeteyi geli?tirebilmek
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igm, modern makineler satin alir. Ancak, gazeteciligin 90k kar getiren bir is 
olmamasmdan dolayi Mehmet Torun ortakhktan vazgegerek verdigi maddi 
destegi geri almi§tir. Bu olay iizerine, zaten kottiye giden maddi durum daha da 
kotiile^miijtirr6 20 Agustos 1988 giintt Bozkurt gazetesi yayin hayatina son 
vermi§tir. Gazete, 1990 yilimn ba^lannda Mente$ A ziz'e satilmi§tir. Bu olaydan 
sonra sadece iki defa basilan gazete, daha sonra Mente$ Aziz tarafmdan Asil 
Nadir’e sanlm i^tir/'

Bozkurt Gazetesinin Oneini
Gazeteler. halkin bilinglenmesinde, milli birlik ve beraberligin olu§masinda, 
fikirlerin aktanlabilmesinde gok onemli bir yer tutar. Televizvon, radyo gibi 
diger yayin organlannm yaygm olmadigi donemlerde, bu onemi ikiye katlamr. 
Bozkurt gazetesi, i§te boyle bir donemde Kibrisli Tiirklere i^ik olmu§tur. 1950Ti 
yillarda, Togan ailesi sayesinde, Bozkurt gazetesi, gazetecilige farkli bir bakij 
agisi getirmi$tir. Gazete, sadece K ibns’ta ya^anan geli$meleri degil. 
Tiirkiye’deki ve Diinya’daki haberleri de, toplumuna ula^tirmaya gali$mi§tir. 
Bozkurt, birgok ilke imza atmi^tir. Bagimsiz durujuyla, gok yiiksek tirajlara 
ula^mayi ba§armi§tir. Bunlann yam sira gazete yazarlan, Kibrisli Tiirklerin milli 
mticadelesini de kalemleriyle desteklemi§lerdir. Gazete, bugiin araijtirmacilar 
igin de doncmi aydmlatan bir kaynak gorevi gormektedir.

Bunlann yam sira gazete, Kibns gazeteciliginde soz sahibi olan, onemli ki^ileri 
de yeti§tirmi§tir. Bilbay Eminoglu, Ahmet Tolgay, Ozker Ya?in, Osman Tiirkay. 
ve Cevdet Ertiirk verilebilecek omeklerdendir.

Togan Ailesi ve Kibns Tiirk Gazeteciler Cemiyeti
1950Ti yillann sonunda, Kibnsli Tiirk gazetecileri, birbirlerine destek olabilmek 
igin, Kibns Tiirk Gazeteciler Cemiyeti "ni kurmu^Iardir. Ancak 1960 yilimn 
ba§larmda, cemiyetin uyeleri, (^etinkaya Spor Kuliibii’nde yapilmasi beklenen 
yilhk genel kurula gelmemi$ler ve cemiyet dagilmi^tir. Bunu goren Sadi Togan, 
bu sorunun goziilmesi gerektigine inanmi$ ve cemiyetin tekrar toplanabilmesi 
igin gahijmalara ba§lami§tir. tlk once, meseleyi, o donemde Kibris’ta Tiirkiye’nin 
basm ata§esi olan Selahattin Sonat’a aktarmi?tir. Onun da destegiyle cemiyet 
yeniden canlandmlmi^ ve ilk toplantida gazetecilerin oy birligiyle Cemal Togan 
ba^kan segilmi$tir. Cemal Bey, iki donem ba§kanlikta kalmi^tir. 1980’lere 
gelindiginde, cemiyette farkli fikirler ortaya gikmi§ ve iiyeler boliinmeye 
ba§lami$tir. Bu boliinmeyi ho? kar^ilamayan Sadi Togan, bunu engelleyebilmek 
igin elinden geleni yapmi§tir. Ancak ba$anli olamami? ve sonugta boliinme 
gergekle§mi$tir. Sadi Togan ve on iig arkada^i 1982 yilmda yeni bir olu§umda 
toplanmi^lar ve adim Kibris Tiirk Gazeteciler Birligi kovmu^lardir. Bu Birligin 
ilk ba?kam Sadi Togan olmu§tur.2S Aynca Sadi Togan, Kibris Tiirk Gazeteciler 
Birligi temsilcisi olarak. Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti kurucu meclisi uyeleri 
arasmda bulunmuijtur.29
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Degerlendirme
1992 tarihinde Cemal Togan ve 8 Mayis 2007 tarihinde Sadi Togan ya§ama 
gozlerini yummu$tur. Sadi Togan’in oliimuniin ardmdan Bilbay Eminoglu, 
yazdigi ko§e yazisinda, §oyle der; "Bozkurt 'un yavm  ya$ammm sonu, belli ki 
yiireginde der in yaralar aqan ogul Sadi Togan'in, 20 y d  daha siirecek sikintili 
ya§amimn ba^langici oldu. O gazete, sevgili Sadi'nin iqinden bir $eyler 
kopararak gomiildu tarihin karanlik sayfalarma. Ilerleyen yillarda pe^ini 
birakmayan ciddi saghk sorimlariyla miicadelesinden birkag kez galip 
qikmasina kar$m, yorgun ve giiqsiiz bedeni daha fazla  direnemedi... ” Bu sozler, 
bir ozettir, Togan ailesi igin, Bozkurt gazetesinin ne kadar onemli oldugunu 
anlatan.
Aile igin oldugu kadar, Kibns tarihi igin de gazete gok biiyiik bir oneme 

sahiptir. Tabi ki Bozkurt gazetesini gikarmayi ba§aran ve geliijtiren Cemal ve 
Sadi Togan’in da degeri ve onemi tartiijilamaz. Ya^amanm bile zor ba^arildigi 
bir donemde, gok biiyiik zorluklan ajarak, hig yoktan bir gazete gikarmijlar ve 
onu en gok satan gazete haline getirmi§lerdir. Bunlarm yam sira gazete, birgok 
ilk denebilecek ozellige sahiptir. Matbaacihk igin gok biiyiik oneme sahip olan 
makineler, Togan ailesi sayesinde adaya gelmi^tir. Bunlarm yam sira gazete 
sayesinde, birgok ki§i gazetecilik ogrenmi§ ve mesleklerine devam ederek 
Kibrisli Tiirklere birgok haber ula^tirmi^lardir.

Notlar
I Tiirk Dil Kurum u.
http ://tdkterim .gov.tr/bts/?kategori=verilst& kelim e=karakter& ayn=tam , 15.11.2010. 
"B ilbay Em inoglu ile Kibris G azetesi bm asinda 08.10.10 tarihinde yapilan gorii^me.
3 Fatm a Tunar ile kendi evinde 27.09.2010 tarihinde yapilan gorii^me.
4 Tunar, agg, 27.09.2010.
5 Tunar, agg, 27.09.2010
6Fatm a Tunar ile kendi evinde 13 Kasim  2010 tarihinde yapilan goru§me.
' Nerim an Cahit, ik inc i H am ur. I$ik K itabevi, 2006-Lefko^a, s. 97. 
xTunar, agg, 13 Kasim  2010.
9 Cahit. age, s. 98.
10 Cahit, age, s. 99.
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16 Soz edilen donem de fiyati 15 mildir.
1' B ozkurt Gazetesi, 1957-1963.
ix E m inoglu agg..
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Togan Ailesi ve Sinema

Yurdagiil AKCANSOY*

Ailenin Ticari Faaliyetleri
Togan Ailesi, bugtin toplumumuza mal olmu$ Bozkurt Gazetesi’ni Kibnsli 
Turkler ile bulu§turan, onlann sesi, gozii, kulagi olan bir ailedir. Togan Ailesi 
bahsi gegerken ku^kusuz Cemal Togan ve oglu Sadi Togan’1 saygiyla anmak 
gerekir.

Cemal Togan deyince aklimiza ilk once Bozkurt Gazetesi gelmektedir. Fakat 
gazetecilik yamnda Cemal Togan babasmdan aldigi ticari bilgileri 
degerlendirmi? ve 1940’h yillarm Lefko$a’smda en onemli giri^imcilerden biri 
olmujtur. Cemal Togan’in babasi Sadi beyin lokantasi vardi. Bunun yamnda 
Asmaalti denilen bolgede Biiyiik Han’daki diikkanlarin ijletmeciligini uzun 
yillar iistlenmi§ ve oglu evlendigi zaman ona onceleri bakkal olarak kullandigi 
sonradan tuhafiyeciye d6nii§tiirdugu bir diikkan agmi^tir.’

Tuhafiyecilik ile ugra^irken Cemal Togan diikkamnda inci, boncuk ve mum 
gibi §eyler satmaktadir. Bunlann bir gogunu kendisi Turkiye’ye gidip 
getirmektedir. Bozkurt Gazetesi yaymlanmadan once Turk Sinema $irketi 
kurulup Halkin Sesi Gazetesi’ne sinema ilanlan verilmeye ba^landiginda, bilet 
satij yerlerinden biri olarak, Bozkurt satif yeri adi kullamlmaktadir.: Sonradan 
gazetenin adi halk tarafmdan belirlendiginde de Bozkurt admin on plana gikmasi 
bu yiizdendir.

Togan Ailesi ve Sinemacihk
K ibns’a, ilk film gosterme aygitim Mustafa Ali isimli biri 1913 yilinda 
getirmi^tir.3 1920’li yillarda Belig Pa§a Sinemasi’nm in§asi, yine 1920’li yillarda 
Ahmet Cemali’nin sinema miidiirii4 olarak anildigi yazilara, kitap ve gazetelerde 
raslanmakla birlikte Tiirk filmlerinin adaya geliri 1930’lu yillardadir. Donemin 
ingiliz somiirgesi olan K ibns’a, Tiirkiye’den degil Arap iilkelerinden (Filistin, 
Suriye vb.) filmier getirilmi§tir. 1930’lu yillarda K ibns’a gelen tig Tiirk film 
Milyon Avcilan, Karim Beni Aldatirsa ve Leblebici Horhor Aga’dir. O donemde 
bu filmier Magic Palas ve Papadopulos sinemalarmda gosterilmijtir.5 
1934-1945 yillari arasmda K ibns’a ne Ttirkiye’den ne de Arap iilkelerinden Turk 
filmi gelmemektedir. Sinemalarda yabanci filmier gosterilmektedir. Kibris 
Turkleri bu filmleri gormek igin sinemalara gitmektedir.

1945 yili biitiin diinyada oldugu gibi Kibris’ta da ikinci Diinya Sava$i bittikten 
sonra ekonomik sikmtilann ya^andigi bir yildir. Cemal Togan da bir esnaf olarak 
bu sikmtilari ya^amaktadir.

T arih  O gretm eni, A ra§tirm aci,Y akin  D ogu  U niversitesi, K ib n s  T arih i Y iiksek Lisans O grencisi.
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Ekonomik sikmtilar ya^ayan her esnaf gibi Cemal Togan diikkamm kurtarmak 
igin yeni giri§imlerde bulunur.Tuhafiye diikkamna e§ya almak igin gittigi 
istanbul’dan Kibris’a Turk filmleri getirip pazarlama karari alir; bu o donemin 
§artlarinda ve ekonomik sikmtilarmda hem yeni bir seriivene atilma hem de i§e 
varayacagi pek belli olmayan bir girijimcilik omegidir. Kibns Turklerini iyi 
tamyan Cemal Togan, Tiirk sinema filmlerinin i§ yapacagim du^iinerek 
Tiirkiye’den film getirip pazarlama i$me ba?lar. Bu diijuncesinde kisa bir siire 
sonra hakh gikar.

Cemal Togan’in Kibris’a ilk getirdigi film, Aysel, Batakli Damm Kizi filmidir. 
1934 yapimi olan filmin yonetmeni Muhsin Ertugrul’dur.Talat Artemel ve 
Cahide Sonku ba$rollerini iistlenirler.6

Filmi Kibris’a getirmek hayli gup olmu$ ve Cemal Togan tarafindan film igin 
500 Kibris Lirasi harcanmi§tir.7

Kibris’a, Aysel filmi ancak 1946 yilinda ula$ir. Aysel, soru i§aretleri ile 
hazirlanan gazete ilamnda ne oldugu belirtilmeksizin oncc ilgi gekici yolla 
duyurulmaya gali^ihr.8 Gazeteye verilecek ilanlan Cemal Bey kendisi hazirlar vc 
Fikri Bey ile Akif Bey’in matbaasinda ve Rum matbaacilarda bastinr.9

18 Nisan 1946 tarihli Halkin Sesi gazetesinde bir ilan yer alir. Bu ilanda 
Aysel’in nc oldugu agiklanmi§tir. ‘Aysel Filmi Sahnede’ ba^hgi ile ilan gazetede 
yer alir. ilanda §u metin dikkat gekmektedir: “Senelerden beri ozlediginiz Tiirkge 
sozlii ve §arkih Tiirk sanatkarlari tarafmdan gevrilen Aysel filmini en nihayet 
temaja etmeye muvaffak oluyorsunuz; Tiirk filimciliginde jaheser sayilan bu 
olmez eseri saym halkimiza takdim ederken iftihar duymaktayiz.”

1946 yilmda Cemal Togan’in giri^imciligi ile gergekle^en bu olay gergekten 
gazetedeki ilandan anla$ildigi iizere gok onemliydi. O giine kadar gelen Tiirk 
filmleri ya da K ibns’ta filmcilik seyyar §ekilde yapihrken Aysel filmi ile ilk kez 
sinema salonlannda seyircisiyle bulu^uyordu.10 Cemal Togan’in e§i Emine 
Togan ile yapilan soylejide kendisi de bu filme gittigini ve filmin ilk gecesi 
sinemamn hayli kalabalik oldugunu hatirlamaktadir."

Halkin Sesi gazetesindeki ilanlardan Aysel filminin adamn her yerinde bir yili 
a§kin bir siire gosterildigini goriiyoruz. Lamaka, Limasol, Gime, Baf, Magusa, 
Lefke sinemalarmda gosterildigine dair Halkm Sesi gazetesinde bir gok ilan yer 
aliyor.

Aysel filminin ba^ansi iizerine Hasret, Giinahsizlar, Allahin Cenneti, $ehvet 
Kurbani filmleri getirilir ve Kibns Turkleri bu filmleri gormek igin Magic Palas, 
Papadapullos sinemalanni doldurar. Sinemalarm devamli dolu olmasmdan 
cesaret alan Cemal Togan yeni film sipari§leri verir.12

1946 yilmda Kibns Turkleri bu filmleri izlerken Cemal Togan yatinmi igin 
ortak arayi§indadir. Kisa siirede bu ortaklari bulur. Once kendisine ortak olarak 
Necip Mustafa Bey’i alan Cemal Togan, jirketi biiyiitmek igin Bedevi Kardejleri 
de(Halil ve Cahit Bedevi) ortak alir. Boylece Tiirk Sinema §irketi 25 Ekim 
1946’da kurulur.
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Tiirk Sinema $irketi adi verilen bu §irketin kurulmasi yanki uyandirinca Halkin 
Sesi gazetesi yazarlarmdan Yavuz, 2 Kasim 1946’da yaymlanan Giiniin Cilveleri 
adli ko§esinde, Neeip Cahit ile soyle^isini yaymlar. Bu soyle^iden, film getirme 
iginde fazla kazang olmadigi esas kazanci sinema sahiplerinin kazandigi 
anla$ilmaktadir. Kurulan §irketini sinema binasi yapmak istedigini fakat evkafin 
bunu uygun gormedigi soyle^ide belirtilmektedir.

7 Ocak 1947’de Halkin Sesi gazetesinde yer alan ilan ile Tiirk Sinema 
§irketi’nin kuruldugu duyrulur. $irketin ilk getirdigi ‘Siirttik'isimli filmdir. 1940 
vapimi filmin yonetmeni Adolf K.6rner’dir. Ba^rollerde: Zehra Yumsel, Refik 
Kemal Arduman, Halide Pipkin, Avni Dilligil ve Muazzez Argay yer alir. Bu 
filmi Yilmaz Ali, Kerem ile Ash, 13 Kahraman, Toros (gocugu, Akasya Palas, 
Tosun Pa§a gibi filmier izler.lj

Halka en iyi $ekildc hizmet vermek isteyen Tiirk Sinema $irketi, sinema agma 
giri$imleri olumsuz sonuglanmca 1947 yilmda yeni agilan Lukudi Sinemasi ile 
anla$irlar. Lukudi sinemasmin igerisindeki sinema gosterme makinesi diger 
sinemahanelerden daha modem oldugundan bu sinemayi tercih etmi?lerdir.

Tiirk Sinema §irketi adaya, filmlerden ba§ka, sanatgilar, miizik topluluklari da 
getirmi§tir. Ozellikle 1947 yilmda ses sanatkari Munir Nurettin ve keman iistadi 
Sadi I§ilay ve arkada§larinm adaya gelmesi biiyiik bir olay olmu§tur. Bunun 
yamnda Halk Sinema §irketi, Kent Sinema $irketi 1947 yilinda kurulan diger 
§irketlerdir. $irketler arasmda rekabet ortaya gikmi§ ve yeni filmlerin K ibns'a 
gelmesi devam etmi^tir. Tiirk Sinema $irketi’nin en fazla kar ettigi filmlerden 
biri de Leyla isimli film olmu§tur.14

Cemal Togan filmier igin renkli afi^ler hazirlanmasi gerektigini dii$iinerek bu 
konuda matbaalarla anla^malar yapiyor, zaman zaman afi§leri basmak sorun 
oluyordu. Bunun iizerine yine bir girijimcilik ile 1947’de Asmaalti’ndaki Biiyiik 
Han’in ko§esinde bulunan diikkani bozup teknik makineler getirip matbaacihga 
ba$ladi. 1947’den sonra Turk Sinema §irketi ve filmier ile ilgisini azaltmi? ve bu 
gorevi ortaklan ustlenmi§tir.

1948 yilinda Barbaras Devrinde Venedik, Damga, Pirlanta gibi filmleri sirket 
adaya gctirir. Bu arada Artik programlarmin bir kismini Lefko^a’daki Belig Pa$a 
Sinemasi’nda yapmakta ve haftahk programlar gikarmaktadirlar. 1947’den sonra 
matbaa i§ine yonelen Cemal Togan kendi istegi ile Tiirk Sinema §irketi’nin 
ortakhgindan 1949 yilmda ayrilmijtir.15

Cemal Togan 1945 yilmda II. Dunya Savaji sonrasmda ekenomik sikmtilarm 
siirdugii bir siiregte kimsenin cesaret edemeyecegi giri^imcilik ile tuhafiye 
diikkamndan film ithalatgiligma bajlami^tir. 1945 yili sonrasmda K ibns’a Tiirk 
filmlerimn gclmesini ve izlenmesinde, K ibns’a ge^itli sanatgilann ve 
topluluklann gelmesinde onemli rolii olmu^tur. Tiirk Sinema $irketi Kibnsli 
Tiirklerin sinema, sinemacilik seriiveninde onemli bir donemegtir. Vc bu §irket 
Cemal Togan'in giri^imleri ile ortaya gikmi§tir, Bundan sonra kurulan $irketler, 
sinemalar onun giri^imci ruhunun takipgisi olmu§tur. Ya$ami boyunca bu
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giri^imciligi siirdiiren, kivrak zekaya sahip olan Cemal Togan sinema iginde 
renkli afijler hazniamak igin matbaacilik ijine girmij ve 1951 yilinda yillarboyu 
siirecek Kibns Tiirk basminda onemli izler birakan bir gazeteyi, Bozkurt 
Gazetesi’ni gikarmayi ba$armi§tir. O yiizden Cemal Togan, oglu Sadi Togan ve 
Togan Ailesi gegmi$e lzlerini birakan, damgalanm vuran ailelcrden biridir.

Resimler

A Y S ! . ; S Y S E I . . .
T>irk 'C '  *1

m B H N n p

i N H u n

A ysel film inin gazetede yer alan ilam.
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MUij L W A S O L l U !  . - f t i .

jj M U J 0  L ——  I lailir V t a . r H . W ,  A\S|| ;
J A Y S E L  *4u»N«»14ft| * T \ 'Z '* n  ' h,;' ■ -,'ll*,< -,!-

A>:>el filini 1946 >ilinda adanm  hoi \a m n d a  gostcrilm i^ti. O nunla  ilgili liaberm  yer aldigi gazete 
ilan lan .

IlNl vr 4'IVMf Tttrh lii-lkm,,

2 Eyliil 1946, H alkin Sesi G azetesi.
G iinahsizlar film i. 1945 yapim i b ir  film di. Y onetm enlig in i Faruk K erij’in yaptig i film de O ya Sensev, 
Sadri A lijik , N uriye ince, Em in K alayci ve Tevfik Ince basrol oyuncu lanydi. C em al T ogan 1946 
y d inda  filmi bir yil sonra K ib n s ’a getirm i^ti.
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H A S H f J  "

* x, ' • »

7 A gusios 1946, H alkin Sesi G azetesi.
H asret Film i ( I L>44i, Y onetm enlig in i Faruk K e rs ’in  yaptig i film de ba§rol oy im cu lan  O ya  Seven, 
M unir N urettin  Sel^uk Talat A rtem el, M iifit K iper, E m in K alayci ve V edat Karaokipu.

ALLAHIN CENNETI
T O i m  r  i L i w c f L i C J M K , !  t ;4 u u y u k  ; a h ! n

A ' : ■ w : ; ; ! ; f - :  J

IO  I , I : L* o .  •> .n« .ii < ionftViMW ................r.) cu .ia%* .. cijMAun-.t
* i  I t  i  T  ^

tt.nh,' ...................... ,  .....................   .
/.’u .  i I f- > . . . i 

« fc«»cc*J<urmiK« v o f c f im ! * *  « n g o | «  .

y Eylul 1946, H alk in  Sesi G azetesi.
AUahin C enneti (1939). Y onetm enlig in i \1uhsm  E rtu g ru l’un yaptigi film.
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$ E H V E T  K U R B A N  I
at*

A V I M K I ' l t l  r/ i i l l i l » N i n i aImI»sbI» ji I n  w . - i i
24  Ekim Bu Ak^cim ycilmz <,ea«ii 9 do.
M A J i K  P A L A S 1 A

- - r<wxr;
I k i  s a h e s e r  F i l m  b i r  g e c o d o

$ i <:h v i :t  k c K K A ^ i
AvrujJ4* fi!:nl« ♦ i ii» i . t r-. '■ .1 !■ • ■ ■

B u y i'u H m lf • M o .Imi . • l2a-l*»f|«*M0
vi* «; a  as t i» e-:
ti'o*'' ls!«u

M lssurl'n ln  Istcm bulu 
z iy a re t i

!ji-iv!li I'mi k . 1. 11.. m -
m n  tnuu its .i * isl k iii  li <I -
gc*ili T u s k  P o v l '- l  ud*iiiilu-
I'liiiii n i l ' :ifi 1 I.mii i1
f’tts iv l d:l<;<. H u 1 *• l<t im 
V o k  1 ,  M  **»»ui i *

m d i n m  N tfiiih iiJ  vc  A n U m . -  
y i  / i y / i r c ! 1. vo clwliM b i r  
tfut t ih u e f tc  d e ^ c r  s.i!i ru d e r .

NOT : itfi {ntiia rtita'k iaiujA'nh'i'
1 s o t ■ * ■' h'nn 1 1 /. ■ 1 • 1 j*.

12 Ekim  1946, H alkin Sesi G azetesi.
Aysel film indcn dolayi K ib ris 'ta  taninan C ahide S onk u 'n u n  §ehvet K urbani film i de biiyiik ilgi 
cekmi$ ve ICibn^'m  bir $ok yerindcki s inem alarda gosierilm i$ti.

TURK SfNEHA SiRKETi
/if: asr-'n^a fmra Hahifieri, «T0rk Sinema Sir- 

ketiv icinii -jUinda bir xii'uf kiirdii^uniuzu turn 
bit program duhilinde yeijycni Tu;K<.i; !■ ilmi.: !■ r/ns- 
krmek K(>n>erli.h, B a li. illk  ve T iw ii-.ruK  haznii- 
mak mere ;*A‘ yaktnda fciaiiyeie baAnjn>"a>iiim:t 
mer&kai .vrcnhalkimtza lebsir etmekk sevirs duyan: 

B e d e v i  K a r d e § l e r  Tetefon: 429  
X e i i p  M u s t a f a  » 508
C e n t a l T o g a n  Posta Kutusu : 432

7 O cak 194", Ila lkm  Som Cia/ciesi.
Tiirk S inem a § irk e ti 'n in  ku ru lduguna  dair gazeteve v c r ik n  ilaii.
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tt t r i i  > m e i n u  5 < r k * h  6l<-j»«ci H u f ; o
F i i r i i i c r  r*< w^« i« n i4no

SU R T uK  * iiniiii' i»a«iin(»r
.H O rfu** .

J* M , n r  t  ■ . 1 .. ;  , . « , f .

UjfcUULs,n «ina»ndu

l i ’ ' T

6 M art 1947, H alkin Sesi G azetesi.
Tiirk Sinem a § irk e ti’m n adaya ilk getird ig i film  S u ituk  lilm i idi. 
Film  o giinlerde yeni a9ilan  Lukudi S ine inasi’nda gosterim e girdi.
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Gazeteci Togan Ailesi

H useyin  KABA*

Yaratilmi§ olan Kibris sorununda Tiirk basmi toplumun aydmlanmasmda her 
zaman oncii bir goreve sahipti. Bu oncii gorevleri Somiirge ve somiirgecilige ve 
onun yerel organlardaki ingiliz yanhlanna kar$i toplumun haklarmm 
savunulmasi, bilgilendirilmesi yonunde ve Ada iizerine oynanan getrefil 
oyunlarm sis perdesinin kaldirilmasma yonelikti.

Bir ba§ka deyi^le “Ulusal Direni$in” sesi soluguydu yazili basm o giinlerde. Bu 
giinkii kitle ileti^im (gorsel ve yazili medya) araglarimn yapmij olduklan 
gorevleri onlar biiyiik bir ozveriyle ilkel sartlarda zorlukla yerine 
getirebiliyorlardi. Bu yazili basmdan biri de yakm gegmi^e kadar uzun soluklu 
iki gazeteden biri olan Bozkurt gazetesiydi. O giiniin teknolojik imkanlariyla 
yadsinamaz biiyiik bir gorev yerine getiriliyordu. Onceleri bu gorevi somiirge 
doneminin baskilan altmda Masum Millet, Kibns, Hiirsoz. Halkin sesi. istiklal 
gibi ve daha yakm zamanlarda da Devrim, Akin gibi ba§ka gazeteler 
iistlenmi^lerdi. Fakat somiirge yasaklan, baskilan ve diger nedenlerden dolayi 
uzun omtirlii olamami^lardi. Ko^ullarin dayatmasiyla bu gorevi baijka gazetelerin 
devralmalan gerekiyordu ve Bozkurt bu gorevi iistlenecek son iki gazeteden bin 
olmu$tu 1950’ li yillarda.

Gegmiije bir goz attigimizda yakm gegmi^imize damgasmi vuran iki gazetenin 
giiniimiiz medyasma da oldukga biiyiik yararlan olmu$tur. Ornegin birgok 
gazeteeinin alayli olarak yeti§mesindeki katkisi yadsinamaz. Altmiij yaijini a§mi$. 
yetmi$ine merdiven dayami^ gazeteciler arasmda da bunun yadsinamaz bir 
gergek oldugu kabul edilmektedir. Bugiin hala koije yazarligi yapmakta olan 
arkada$lanmizdan: Bozkurt’tan Ahmet Tolgay, Bilbay Eminoglu, Hasan 
Hastiirer, Hasan Kahvecioglu, Halkin Sesinden Akay Cemal, Ozer ve Yiicel 
Hatay karde^ler, Erten Kasimoglu. Osman Guvenir akhmiza gelen bazi 
isimlerdir.

Bozkurt Gazetesi ve sahipleri Cemal vc Sadi Togan biiyiik bir gorevi ba^armi^ 
olarak basm tarihimizde yer almi$lardir. Gazetenin kumcusu ve imtiyaz sahibi 
Cemal Togan lie yazi i$leri mudurliigiinii yapmi§ olan ogul Sadi Togan gazetenin 
adiyla 6zde§le$mi§; bu giin Bozkurt denince Toganlar; Toganlar denince de 
Bozkurt akla gelmektedir. Ahmet Tolgay ve Bilbay Eminoglu da Miitemmim ciiz 
olarak hatirlanmaktadir Bozkurt gazetesiyle birlikte...

Cemal Togan Kivndir? Ula$imm hayvanlarla saglandigi yillarda konaklama 
yeri olarak kullamlan vc bir Osmanh eseri olan Biiyiik Han’in uzun zaman 
pansiyon olarak da kiralandigi yillarda: ulajnn araci olarak insan hayatmda 
otobiisler de yer almaya ba$lar. Han odalan pansiyon olarak kiralanmaya

A r a ^ t i r n i a c i .  y a z a r



Iliisevin  K.ABA

ba^ladig! bu zaman dilimi iginde (1930-1957) han; han olma ozelligini yitinr. 
Boylcce hamn bati giri^ kapismm onundcki genij alan koy otobiislerinin 
konaklama yeri olur. Buraya da Biiyiik ilan denmeye devam edilir. Ancak 
i^letmecisinden dolayi hamn adi ile birlikte buraya Galoyiro Ham vc de ozellikle 
Lefke Ham da denmeye bajlamr. Cemal Bey; hamn bir yerlerinde lokantacihk 
(kebapgihk)1 yapmakta olan Sadi Efendi'nin ogluydu...

Cemal Togan, Emine hammla evlendiklerinde; Emine 16, Cemal da 22 yanmda 
olduklanm Emine hanimdan ogreniyoruz. Buna gore Emine hamm 1918 yili 
dogumlu oldugu sonucuna, Cemal Bey'in dogum yihndan hareketlc 
evlendiklerindeki ya^larmdan ula$iyoruz. Evliliklerine muteakip aym yil iginde 
ikiz gocuklari olur. “Emine hamm, kiz olan gocugunu yitirir. oglan da gelimsiz 
oldugu igin gok zahmetler geker bir iki ya§ma varincaya kadar.” Cemal Togan 
babasmin adim verdigi Sadi ismindeki oglu 9-10 ya$ma geldiginde di$ diinyada 
ve Adada geli$en olaylar Kibris Tiirk toplumunu da etkilemektedir. Toplum 
arayi$ igindedir ve bunun sonucu olarak orgiitlenme giri^imlerinde 
bulunulmaktadir. Cemal’m 1943 yillarmda tuhafiyecilik yaptigim bu orgiitlenme 
gah^malarmdan biri olan KATAK’m kurulu$ gali§malanndaki kayitlarda 
rastlamaktayiz. 18 Nisan, 1943 Pazar giinii, Evkaf dairesi salonlarmda Yapilan 
KATAK kurucu toplantisma her meslektcn davet edilen 76 esnafm arasmda 
isminin ve mesleginin “Cemal Sadi Togan (Tuhafiyeci)”2 diye gegtigini goriiriiz. 
Temiz diizgiin kiyafeti, kibar konu^masi, karjisindakine oldukga saygili 
davram§lan ile i?ine olan baghligiyla, tuhafiyecilik ve kitapgilik5 yaptigi o 
giinlerde oglu kiigiik Sadi de babasma ticarethanede yardim etmeyc ba§lami§ti! 
ileri g6rii§lu Cemal, elde avugtakim gar gur etmeden daha iyi gelir elde 
edebilecegi bir ba§ka i§ mtmaya karar verir...

Sessiz filmlerin oynatildigi zamanlardi o yillar; Amerika’dan film makinesi ve 
sessiz filmier getirilir ve: “Bu sessiz Filmier, §imdiki Evkaf Dairesi kar^isindaki 
“Mutallip Ham” (irfan Bey Sokak. H. K.) adli biiyiik bir hamn iginde bulunan 
biiyuk bir kahvehanede, sinema ijleten Mustafa ismindeki birisi tarafindan 
gosterilirdi. Bundan otiirii olacak ki oglu Kemal, Sinamacioglu sovadim almi§ti. 
Mamafih, Lefko§a’nm Tiirk kesiminde yazlik sinema bulunmadigim ke§feden 
Cemal Efendi isminde bir diger ki$i ki halk arasmda “Cemali” adiyla 
tamnmaktaydi. O zaman geni§ bir arazi halinde duran jimdiki Sarayonii Merkez 
Postahanesinin yerini, hiikiimetten kiralayip da, tahta duvarlar ile gevirip 
pekittikten ve bir sinema perdesi in$a ettirdikten sonra, orayi yazlik sinema 
olarak gali§tirmaya bajlar. Lefko^a’mn ilkyazlik sinemasi addedilen bu 
sinemaya, zamamn valisi, yiiksek riitbeli Ingiliz memurlari, hatta Rum gengleri, 
dedem ve babam ilc biz, sik, sik gider ve gosterilen sessiz filmleri zevklc 
scyrederdik. Hele dedem Belig Pa$a bu sessiz filmleri seyretmenin pek 
miiptelasiydi4. Bir omek olarak sundugumuz Dr. Fikret Rasim’in anilannda 
bahsetmi? oldugu “Cemali”nin Cemal Togan olma ihtimali kesinlikle yoktur. 
Yoktur giinkii Dr. Fikret Rasim’in anlattigi yillarda Cemal Togan da onun kadar
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kiigiik bir gocuktu. Hatta o Dr. Fikret Rasim’den iki ya§ kadar daha da kugtiktii. 
Dr. Fikret 1910 yilinda dogmu$ 1998 yilinda da 6lmii§tti. Cemal Togan ise 1912 
yilmda dogmu? 1992 yilinda hem iki ya§ kiigiik olarak hem de alti yil once 
olmii^tii.

Cemal Togan sessiz filmlerin oynatildigi yillarda; Amerika’dan film makinesi 
ve sessiz filmier getirip gostermeye ba§layan Mustafa Ali (Kemal 
Sinamacioglu’nun babasi) den esinlenerek. Bir arkada§i ile birlikte sinemaciliga 
giri^ir. (§ekerci Necipler’in Selguk ile de gali^tigini i§itmi§tik biivuklerimizden.) 
Tiirkiye’den Soz Bir Allah Bir, Bir Millet uyamyor, Damm Kizi, Duvaksiz 
Gelin, Ate^ten Gomlek, Leblebici Horhor, Kahveci Giizeli gibi filmier yamnda 
ilk defa Hintli yildizlann rol aldigi Tiirkge Dublaj filmleri ithal eder ve oldukga 
hatiri sayilir paralar kazanmaya ba§larlar. Cemal Togan sonradan hayatmda 
gergekle^ecek ilklerin birincisine imza atmi? oluyordu Tiirkiye’den Tiirkge sozlii 
filmier getirmekle. Cemal Togan daha sonra 1947 yilmda Biiyiik Han in asma 
altma nazir kuzey dogu ko$esinde kendi kirasinda olan kirtasiye ve tuhafiye 
diikkamm idealindeki iijin ilk a§amasi olan inatbaaya donii^tiirerek burada ithal 
ettikleri filmlerin reklam afi$leri ve el ilanlarmi basmaya ba^larlar.

Babasinm adim ya§atmak igin ismini verdigi oglu Sadi 7 Kasim, 1934 yilmda 
diinyaya gelen ikizlerden hayatta kalan tek gocuguydu. Ikizi olan kiz, bebekken 
olmiifjtu. Yalmz kalan Sadi’ye Annesi Emine ve babasi Cemal tarafmdan a^iri bir 
titizlik gosterilip korunarak, el bebek giil bebek biiyutiiliir. Matbaa 
kuruldugundan 13-14 ya^larmda bir delikanli olan Sadi okula giderken babasinm 
bu yeni iginde de yardim etmek igin biiyiik bir coijkuyla Asmaalti'ndaki bu 
kiigiiciik matbaasina adeta ugarak giderdi. Cemal Bey atasina kar§i duydugu 
saygidan otiirii kendi ogluna babasinm adi olan “mutlu, ugurlu” anlamlanna 
gelen Sadi adim vermi§ olmaktan hayatmm sonuna kadar hep mutluluk 
duymu?tu... Sadi Bey de tipki babasi gibi du$iinmii$ olmahdir ki o da erkek olan 
iigiincii gocuguna Cemal adim verir.

Cemal Togan ba^langigta esnaf olarak i$ hayatma atildigim ve daha sonralari 
bir arkada§i ile sinema i^lerine giri§tiklerini, Tiirkiye’den ilk Tiirkge Film gctiren 
ki^i olma onurunu da elde ettigini yillar once bir sohbetimiz esnasinda 
kendisinden i§itmi$tim! Sinemacihktan sonra da 1947 yilmda matbaa i§lerine 
daha geni? giri^tigini: “Asmaalti’nda. bildiginiz o yerde; Biiyiik Han'm 
ko$esinde... ‘Bozkurt Basimevi’ ismiyle kendime ait bir matbaa kurdum’’ ... "iyi 
ki Sadi de vardi!” $eklinde ve Sadi’ye kar§i olan du§kunliigimii de; her cuma 
gar§iya ah§ veri§ igin ugradigi vakitlerden birinde sohbetimiz esnasinda dile 
getirmiijti.

Her cuma giinii erkenden "bandabuliya” da mii^terisi oldugu ve siirekli ah$ 
veri§ ettigi kaympederim manav Esat efendiye ugradigi zamanlarda zaman be 
zaman karjilajirdik! Adimla hitap eder “gel bir kahvemi ig” diye de kahveye 
davet ederdi. Bir defasmda da arabasma kadar e§lik ettigim bir giinde bana 
kompozisyonumun nasil oldugunu sormuijtu. Kafasmda benim igin uygun goriip
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tasarladigi bir §eyler oldugunu sezinlemi$tim! Sorusuna kerameti kendinden 
menkul olur diye gekinmi§, yanli§ bir §ey soylememek igin “eh §oyle boyle!'’ 
diyerek kagamak cevap vermeyi uygun bulmu§tum... Qocuklann dogum ilanlari 
ve ya? giinleri davetiyelerine “bizden kiigiik bir hediye!" diyerek ne Cemal bey 
ne de oglu Sadi bey para talep etmezlerdi. Isranmiza ragmen “paranin lafi mi 
olur?! Bu defa!” diyerek gegi^tirirlerdi. Bu davram^lari onlarm ne kadar gozii 
gonlii tok insanlar olduklarmin agik belirtisiydi. Bu konuda; Kendisini ziyaret 
ettigimiz Cemal Togan’m e§i ve Sadi Togan’in annesi Emine Cemal Togan 
hammefendi de sohbetimiz esnasmda “higbir ahbabmdan oyle ufak i§ler igin para 
almazdi!” demi^ti.

Bozkurt basimevi kurulduktan sonra Sadi Togan gocukluktan delikanhhk 
evresine kadar babasi Togan’a matbaasmda yardim eder. Sadi Togan ortaokula 
ba^ladigi o yillarda matbaa ile ilgili en ince ayrintilari ogrenir. Ortaokul, sonra 
Liseye, daha sonra da Lamaka American Academy’ye giderek gerekli egitimini 
tamamlar. Egitimini tamamladiktan sonra da Sadi babasiyla matbaa i^lerini 
birlikte yuriiturler. Bu birliktelikleri oliinceye kadar baba, ogul Bozkurt 
Basimevi’nin hem emekgileri hem de sahipleri olacaklardi. Cemal Togan 
kafasmdaki dii§iincesini gergekle$tirmek igin kolladigi uygun zaman artik 
olgunla§mi§tir, yeni bir gazete gikarmakti aklmda yatan ve o giin gelip gatmisjti. 
Cemal Togan heniiz 39 yanmda olgun bir adam Sadi Togan da on yedi yanmda 
dinamik bir delikanliydi gazete yaym hayatina ba?ladigi zaman.

Bozkurt Gazetenin yayinlanmasina yakm yapilan kamuoyu ara§tirmasinda 
gazetenin isminin ‘Bozkurt’ olmasi sonucu ortaya gikar. Boylece ara$tirmaya 
uygun olarak; iizerinde bozkurt logosu bulunan “Bozkurt” isminde yeni bir 
gazete 26 Ekim, 1951 yilinda dogmuj ve yaym hayatina ba?lami§ oluyordu. 
Gazetenin yayma biiyiik boy dort sayfa olarak bajladigi tarih olan 26 Ekim, 
1951 ’de ilk sayismda gazetenin yayma ba$lamasi ve ismiyle ilgili olarak Mustafa 
Ozker Ya§m (K ibns’h Tiirk $air Mehmet Ya§in ve §air Ne§e Ya$in’m 
babalandir.) imzasiyla: “Tarihimizde Ug Bozkurt” imzali bir makale ile 
gazetenin adinm bir anket sonucu bulundugu ve ankete katilan Kibns Tiirklerinin 
biiyiik bir gogunlugunun “Bozkurt” ismi iizerinde israr ettikleri (...)”5 bigiminde 
bir makaleyle kamuoyuna duyuruluyordu.

Neden Bozkurt? Tiirk Mitolojisinde: “Bozkurt Tiirklerin A tasidir...” “En eski 
Tiirk efsaneleri ‘Kurt’ ile bajlar. Kurt Tiirk Mitolojisinin ba§langici ve ayni 
zamanda en onemli semboliidiir.” Bozkurt’a “Gok Kurt da denmektedir.” 
“Sirius; Samanyolu galaksi sistemlerinin maddi ve ruhsal koruyucu ve 
gelijtiricisi olarak direk sorumlusudur. Biitiin peygamberlerin ilk giki§ yeri 
Sirius’tur. Gokyiiztinde giiney kutbundan gozlenen Biiyiik Sirius takimyildizlari 
“Kurt Ba§i goruniimiindedir”6. 62 Ayetten olu^an K ur’an’m 53’cii Necm Suresi 
(Necm yildiz). 9. ve 49’cu Ayetlerinde (Sirius) § i’ra diye gegmektedir 
Diinyamizdan yalmgozle goriildiigii son tarih 7 Eyliil, 2010 Sail ak?amina
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rastlami$ti. Sirius yildizimn "Diinyamn Ruhsal Idare Merkezi." Olduguna da 
inamlmaktadir.. ,”s

Tiirk Mitolojisinde“Tiireyi§” dcstamnda bir kurdun kimsesiz gocugu emzirmesi 
vc hayatini kurtarmasi ayni zamanda kurtla olan evliliginden Tiirklerin 
gogalmalarma. Han-Name’deki Cengiz Han'in biiyiik, biiyiik annesi Alan- 
koa’nin gadirmda yattigi bir zamanda, gadirin ttinliigiinden igeriye parlak bir ay 
ifjigi huzmcsi ?eklinde girmcsiyle Alan-koa'mn hamile kalmasma. Ay ljigmin 
gadirdan giderken kadmm gozlenne kurt ve aslan §eklinde goriindiigunii yazar9..

Ayni kaynakta gadirm tiinliigtinden ay i§igi iginde, etrafa i§ik sagan san^in ve 
mavi gozlii bir adamin ginnesi ve kadimn karmm ok^adiktan sonra bir kopek, 
^ekline btirtinerek, ay i§rgi huzmesine tirmamp gitmesi konu edilmektedir. Han- 
name bir Ozbek ve Tiirk kaynagidir. Yorede onemsenen hayvanlar olarak kurt ve 
aslan dikkat gekmektedir10. Bir Baijka soylence ise kurt ba§i goriiniimtindeki 
"Sirius takimyildizlarmdan” bazi Galaktik varliklarin diinyada Tiirklerle de 
temas kurduklan ve yol gosterdikleri jeklindedir..."11. Bunlar Tiirk mitolojisinde 
yer alan kurt’la ilgili rastladiginuz bazi bilgilerdir.

Mitolojik Bozkurt’un Tiirklere; eritilen dagdan giki§ yolu gostcrmiij ve diize 
gikarmi§ olmasi dii^iincesinden hareketle gazete ile ili^kilendirilip onciiliik 
ruhunun Bozkurt gazetesinde yeniden hayat bulacagi vc topluma yol 
gosterecegine olan inangtan kaynaklanmiij olabilecegi dii§iincesi oldukga 
yiiksektir! Bu sebeple Bozkurt 37 yil bu onciiliik gorevini yazarlariyla birlikte 
basjariyla surdiirmii§ olduguna inamyoruz!

Her ne kadar Kibns Tiirk Toplumunun kiiltiir ve biling diizeyinin yiiksek 
oldugu dogruysa da; vine de halkin bozkurt ismini segmesinde gtidtimleme 
vontemi (yonlendirme-takiyye) kullamlmi§ olmasinda dogruluk payi yiiksektir. 
ismi bulma konusunda fazla uzaga gidilmemiijti; i^letmenin adi zaten Bozkurt 
Basimevi idi. Tiirk Mitolojisinden kaynaklanan ve bize yabanci olmayan 
Bozkurt logosu daha sonralan ayni inang ve dii$iincenin iiriinii olarak giydigimiz 
miicahit §apka vc iiniformalannda da yer alacakti.

Bozkurt gazetesi yayinlanmaya ba^ladigi 1951 yilinda "Bozkurt Basimevi’ nin 
Biiyiik hamn Asmaalti’na nazir kuzeydogu ko§esinde, bugiin kahvehane olan 
yerin kar§i tarafinda Kiigiigiin Ham ittisalinde Halkin sesi matbaasi ile yan yana 
olan bir de kagit deposu ile Gazete idare merkezi bulunuyordu.

Bir Osmanli eseri olan Biiyiikhan’m ko§e bajindaki bu kiigiik diikkanciginda; 
Hurufat kullamlarak yazilar elde diziliyor, kaliplamyor ve tipo baski makinesi ile 
dc basiliyordu. Ileriyi gorebildigi igin yalmz kendilerinde bulunan ve bir ilk olan 
Inter-type (sicak kur?un iizerine) dizgi makinesi de o yillarda ithal edilmi^ti. 
Halkin Sesi Gazetesinin de matbaaci M. Akif tarafmdan kendi i§ yerindc 
dizilerek Bozkurt matbaasinda basilmaktaydi. Bu konuda yillar sonra miiessese 
sahibi olarak 11 Temmuz, 1983 yilmda “Basimn Sesi’’ isimli gazetede; “Kibns 
Tiirk Basimna onur Verenler” ba§likli Miilakatta Cemal Togan: matbaamn ve 
gazetenin iginde bulundugu duruma §oyle agikhk getiriyordu:
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“ 195rde  gazetecilige ba^ladigim devirde, Turk basimnda bir tek later-type 
dizgi makinesi vardi. O da Bozkurt’taydi. Mevcut diger gazeteler el dizgisi ve 
basit diger yontemlerle yapihyordu. Bozkurt gerek dizgi, gerek otomatik baski 
makinesinde bir gigir agti. Daha sonraki yillarda diger meslekta$lar (Halkin Sesi 
kastediliyor), bizi takip etti ve gegirilen evreler sonunda bugiinku gagda$ diizeye 
gelindi. Off-set’e donii? Kibns Tiirk Basini igin ileri bir adimdir. K ibns'ta Tiirk 
Basini 1955’lerde EOKA devresinden baijlayarak bu giine kadar toplum 
miicadelesinde kendine dii§en gorevi ba§anyla yerine getirmijtir.”

Aym yazida geng gazetecilerin dikkatini o giiniin $artlarinda daha fazla 
gah§masi gerektigine dikkat gekerken, yerel gazeteleri bekleyen tehlikelere kariji 
da uyarmayi kendine gorev bilmi§ti:

“Bugiin Kibns Tiirk Gazeteciligi getin ?artlar altmda yayinlarmi siirdiirmek 
zorundadir. §oyle ki, giinliik Tiirkiye gazeteleri, radyo ve televizyon, gazetelerin 
tirajlarmi artirmalarma olanak vermiyor. Giinliik gazetelerin artmasi (Yaymlanan 
Gazetelerin sayi goklugu. H.K.) da tiraji etkilemektedir.” l2diyecekti...

Cemal Togan kendini ve baski makinelerini yenilemi? olarak 1988 yilma kadar 
Bozkurt matbaasi ve en gok satan Bozkurt gazetesini 37 yil biiyiik bir ba^anyla 
ya§atmi$ti. Ancak belli bir siire sonra kendi iradesi di§inda geli§ecek olumsuz 
ko^ullara ayak uyduramayacakti. Nedeni ise; kendi dedigi gibi yaymlanan 
gazetelerin gokluguna; yiiksek maliyet, 74 sonrasi olu$an toplumsal yapiya, 
uygun olarak siyasi parti gazetelerinin de yaym hayatmda yer almalan, Tiirkiye 
gazetelerinin daha gok satmasi, okuyucu kaybina neden olacak ve zamana yenik 
dii$mesini engelleyemeyecekti. Gazetenin okuyucu sayismda arti? 
saglayabilmesi igin Yeni teknolojiler: buna paralcl olarak maddi olanak; para ve 
yeni teknolojik bilgi sahibi k ille r , “Know-how” (bilgi) gerektiriyordu...

Di§ iilkelerde teknoloji goktan geli§mii?; kirk elli sayfa gazete gok kisa bir 
zaman dilimi iginde milyonlarca basilabilmekteydi. K ibns’ta da gok sayida 
gazeteyi kisa zamanda basacak geli§mi§ Rotatif baski makinelerine ihtiyag 
duyulmaktaydi. Tam bu vakitlerde i§ adami Asil Nadir Yellow Stone §irketini 
kurarak “Kibris” gazetesi diye yeni bir gazeteyi devreye sokmu§, Mehmet Ali 
Akpmar’i gazetenin genel yayin yonetmeni olarak atami§ti. Diger yandan Re§at 
Akar'in Genel yaym yonetmeni oldugu bir ba^ka gazeteyi; Yeni Giin gazetesini 
daha devreye sokmu§tu. Bu iki gazeteden sonra da telif hakkim aldigi Bozkurt 
Gazetesini uzunca bir gah§manm ardmdan hayata gegirmi^ti. Bozkurt ilk yayma 
ba$ladigi 1951 yillanndaki gibi biiyiik boy olarak okuyucuya sunulurken Yeni 
Giin ve Kibns Gazeteleri de kiigiik boy olarak yeni teknolojilerle renkli olarak 
rotatif baski makinelerinde binlerce basilmak suretiyle yaymlanmaya 
ba$lami$lardi.

Sadi Bey’i; geng bir delikanh oldugu ellili yillarda bir gar§i merkezi olan 
Asmaalti’ndaki o kiigiik diikkancikta tammi^tim! Daha sonralari Bozkurt 
gazetesinin dort sayfahk biiyiik boy olarak yaymlanmaya ba$ladigi yillarda o’nu; 
satmak igin 10 adet Bozkurt gazetesi almaya ugradigim her giin daha sik gorme
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tir.sati buldugum kisa sohbetlerimizin adresi olacakn Girne Caddesi'udoki yeni 
binalan...

Gazete sekiz sayfahk kiigiik boy olarak yayinlandigi 37’nci yiima iki ay vedi 
giin gibi az bir zaman kala 19 Agustos. 1988 tarih vc 12448 sayisi ile son bulur. 
Bozkurt gazetesinin Miidut ve imtiyaz sahibi olan baba Cemal Togan Be\ 
gazetenin yayimna non verilmesinden 4 yil kadar sonra ileri ya?tnda \a^ama veda 
etmi^ti! 1

Cemal Bey “Basinin Sesf'ne verdigi miiiakatta tehlikelerc dikkat gekmesi i$ 
adami Asil Nadir’i harekete gegirmi?; Kibns Tiirk Basm fna onciiliik etmi$ uzun 
soluklu gazetenin ya$atilmasi dii§tincesiyle isim v e  telif hakkini satin alarak 
tescil ettirnii§ ve yaymlanmasina olanak saglamiijti... O giinlerde Sadi beyle bii 
rastlanti sonucu gazetenin kapatilmasi iizerine uzun bir sohbetimiz olmu$tu. Ne 
var ki gerive donii§;ti zor ve imkansiz olan sorunun, goziimii igin biiyiik paralar 
gerektirdigini her ikimiz de biliyorduk. Bunun da Asil Nadir tarafmdan 
basanlabileceginde hemfikir olmu^tuk. Ama o, en fazla isminin ya$atilmasina 
sevinmi§: '"sizler gibi geng insanlann gazete\e sahip gikmasj beni mutlu etti!" 
dense nezaketini gostcrmi$ti.

Benim de gah^anlan arasmda oldugum; Asil Nadir tarafmdan satin ahnan 
Bozkurt gazetesi genel miidiir ve genel yayin yonetmenligine Dr. Dogan 
Harman’in getirilmesini; Sadi beyin biiyiik bir sevmg ve mutlulukla dile getirmi? 
olmasi; beni de derinden etkilemisti o giinlerdeki sohbetimizde!

Sadi bey ile ikili dostlugumuz; ona gazetenin en giiglii oldugu yillarda kah 
idare binasinda, kah fotograf makinesi boynunda di^anda bir muhabir gibi 
habere giderken rastla^tignniz giinlerde, ele^tirilere agik sohbetlerimizde 
ilerlemitjti. Onu, verilen davetlerde gazeteci olarak gortirdiik. Yurt di$mu 
Bozkurt gazetesini temsilen gittigine tanik olmak; ayni zamanda gazete binasimn 
bir bodrum katinda bir list katta, bazen kli§e makinesinde bazen inter-type dizgi 
makinesi ba^inda dizgi yaparken rastlamak miimkiindii. Geng ve dinamik haberci 
Ahmet Tolgav’in mulakatlarinm gazeteye ayn bir renk kattigi o giinlerde, Sadi 
beyin mutluhik gozlerinden okunurdu. Aldigi istihbaratlara acar Foto Muhabiri 
Bilbay Eminoglu. Mehmet All Acar ve Erdal Goklum’i yonlendirir doneceklen 
zainam iple gekerdi.

Gazetenin 1963 yihndaki bir sayismda: Bozkurt giinliik miistakil gazele. Yil
12 sayi 2519 "sahibi ve umumi nesjriyat miidiirii Cemal Togan. Mesul Yazi ijlcri 
Miidiirii Sadi C. Togan. Fiyati 15 Mil olarak goze garpmaktadir. O yillarda; 
Mustafa izzet Adiloglu ve ismet Kotak, Salih (^elebioglu, Osman Tiirkay 
gazetenin stirekli yazarlan arasindaydi14. Gazetenin kuruldugu giinlerde yazi 
izleri ailesi iginde yer almi$ olan Konetra Ortaokulu. Atatiirk Enstitiisii’niin 
kurulmasi gali^malannda bulunmu? bir ba^kasi daha vardi. Bu okullarda 
ogretmenlik de yapmi$ olan degerli insan gogumuzun ara?tirmaci yazar 
kimligiyle tanidigi bizim de Atatiirk Enstitiisii Ortaokulu’nda ogretmenimiz olan 
Ahmet C. Gazioglu idi. Gazioglu Bozkurt gazetesinden:
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“K issel Tamkligim” ba§ligi altmda, ‘Bayraktar Meydam’ konusunda Dr. 
Dervis'in takmdigi tavra bizzat tanik olmu§tum. O giinlerde yeni gikmaya 
ba§layan Bozkurt gazetesinin yazi i§lerinde gali§iyordum. Belediyenin Tiirk 
iiyesi Hasan Fahri Uzman’m protesto nitelikli istifasmi takdirle kar^ilayan, Dr. 
Kiigiik ve diger Belediye iiyelerinin de derhal istifalari gerektigini belirten 
yazilar yazarak, bunlari Bozkurt’ta yayimlami§tim.” Tiirk basini ve kamuoyunun 
tepkisi kar?isinda Rum Belediye Ba?kani Dr. Dervis Lefko^a Metaksas 
Meydam’ndaki (§imdi Eleftenya olarak amlmaktadir. H. K..) Belediye Sarayi’nda 
bir basm toplantisi diizenledi. Toplantiya katilan yerli ve yabanci gazeteciler 
arasmda ben de vardim. 1952 yilmda yer alan bu basm toplantismda, fanatik 
Rum mentalitesinin Tiirklere baki$ agismi en iyi $ekilde, ta§km el kol hareketleri 
ve hakaret dolu sozlerle sergileyen Dr. Dervis’in o giinkii hali ve davram§i 
goziimiin oniinde tiim canlihgini hala korumaktadir. Olayi her animsadigimda 
hala igun iirperir. K ibns’h Tiirk gazeteciler arasmda benden ba§ka Halkin Sesi 
adina iinlii ko§e yazari rahmetli Yavuz (Kazim Ahmet Bedevi. H. K.) ve Hiirsoz 
gazetesi sahibi Fevzi Ali Riza da vardi.”'5 $eklinde bahsederek yakin tarihimize 
i§ik tutmaktadir.

Bilbay Eminoglu o giinleri §oyle dile getirecekti bir yazismda: “Gazetenin yazi 
i§leri kadrosunun ilk mensuplanndan biri olmaktan ote, Togan ailesinin bir ferdi 
gibi... Evimiz bildigimiz o miirekkep kokulu gati altmda yan yana, birbirimizin 
sevineine ve derdine ortak olarak... Ve birbirimize sevgi ve saygida bir an olsun 
kusur etmeyerek.

Bozkurt’u, gocugumuz gibi, dogdugu andan itibaren bagnmiza basarak, itinayla 
besleyip btiyiiterek ve onu herkesin goziinde saygin bir yere getirinceye dek 
biiyiik emekler vererek.

Ilk goz agrim o gazetenin, "Kibns'm en yiiksek Tiirk tirajli gazetesi" unvanim 
yakalamasi, emeklerimizin bo$a gitmediginin gostergesi olarak bize verebilecegi 
en giizel, en degerli armagan olmu?tu.”16.

Hasan Hasturer ise 8 Mayis 2007 tarihinde $6yle anlataeakti gazeteyi ve 
Togan’lan: “Togan’larla, can dostlanm Ahmet Tolgay ve bugiin aramizda 
olmayan Tekin Ytiksel, Osman Tiirkay'la birlikte yillarca bunun onur ve 
gururunu ya^adik. Cemal bey, gazetede adeta manevi olarak vardi benim 
animsadigim giinlerde. Gazetenin sahibi olarak oglu Sadi Togan’di Bozkurt’ta 
aile adma sorumlulugu ta^iyan. Ne Cemal bey ne de Sadi bey asla kati bir gazete 
patronu olmadilar.

Gazete yayimlamak her donemde zor olmu§tur. O yillarda da mutlaka kendine 
gore zorluklari 90k daha fazlaydi. O 90k zor ko^ullara ragmen Sadi Togan’in 
sesini bir kez olsun isyan ederek yiikselttigine tanik olmadim.

Bozkurt’taki gazetecilik yillanmda Bilbay Eminoglu, Ahmet Tolgay, Ahmet 
Alper gazetede mesai yaparak gazeteye ya§am veren isimlerdi. O ortamda Sadi 
bey, asla patron davram$i iginde olmadi. Gazeteye emek verenlere gdsterdigi 
saygi bir anlamda gazetecilik meslegine gosterdigi saygiydi. O yillarda Bozkurt

218



G azeteci Togan A iles i

yok etkili bir gazeteydi. O etkinligi §ahsi amagla degerlendinnek isteselerdi 
mutlaka ciddi ekonomik kazanimlar elde edebilirlerdi. Sadi Togan, babasindan 
aldigi ciddi terbiye ile bunu yapmadi.”1' “(...) .”

V’e Ahmet Tolgay Bozkurt Gazetesi ve ToganTar igin; 9 Mayis, 2007 tarihinde 
Kibris gazetesinde kendi koijesinde §oyle yazacakti: “Bozkurt, Kibns Tiirk Basin 
Tarihi'nde baba ogul Togan'larm vizyonu ve onlann gevrelerine aldiklari 
kadrolar sayesinde pek 50k ilke imza atmi§ bir yaym orgamdir. Ilk kur^unlu dizgi 
makineleri, ilk kli§e cihazi, foto muhabirleri igin ilk karanhk oda, ilk renkli 
baski, ilk renkli magazin eklen, ilk spor sayfalan ve ilk reklam alim ve 
diizenleme boliimleri ‘Bozkurt'ta agildi. Ada gapmda muhabir agi olu^turup 
gazeteyi tiim Kibris geneline mal etme yeniligi uygulandi... Togan'lar ellerinde 
giiglii yaym organma kar§m harama asla tenezziil etmediler. Sadece toplumsal 
gikarlari gozeten diiriist yaymcihk, odiin vermedikleri ilke oldu. ‘Bozkurt’ 
okulunda yeti§enlere de en bajta bu ilkeyi ogrettiler. Sergiledikleri yigmla 
ozverinden bir omek:

Zamanin Rum tgi§leri Bakam Polikarbos Yorgacis'in EOKA'da ne denli etkili 
ve sorumlu oldugu herkes tarafmdan bilinen bir gergekti. Ama ortakhk 
cumhuriyeti kuruldugunda bunun sozunii etmek bile agir bir suga doniijtii. 
Gazete'de Yorgacis'in EOKA ile ili^kisine dair yapilan masum bir gonderme 
Togan'lan agir tazminata mahkum etmeye yetmi^ti... Benim gazetede goreve 
baijladigim giinlerde aile bunun sikintisi igindeydi. Kimseden bir kum§ yardim 
almadan o giinlerin olgeginde bir servet sayilan tazminati tikir tikir Yorgacis'e 
odediler. Ve o Yorgacis, 1963 Kanh Noel’inde diinyamn kar$isma bu kez 
Akritas Plam'nm uygulayicisi olarak gikti!..”18. “(...) .”

Bilbay Eminoglu ve Erdal Gokhan Foto muhabirleri, Tekin Ytiksel ve 
arkadaijimiz Ahmet Tolgay ise geng muhabirleri ve ko§e yazarlariydi. Gazetede 
ailesinde diizeltmen olarak “uzay §airi” Kazafanah ozan Osman Tiirkay, haber 
yazilariyla Ahmet Alper, Rum basinmdan haberler Saffet Soykal ve §inasi 
Ba$aran, tefrika roman ve hikayeleriyle Muzaffer Gokmen (Hikmet Afif 
Mapolar) yer alanlar arasindaydi. Son yillarda da “Mahkeme Koridorlan” isimli 
bir ko$e olu§turmu$ olan Ergiin Aydogan da katilmi^ti ‘Bozkurt’ ailesine. Baba 
ve Ogul Togan’in munis ve titiz karakterleri; i§lerine ve insan ili^kilerine, haliyle 
onlann gazete gah$anlarindaki tercihlerine de yansimi§ ve o giinkii ba§arilarmm 
gergeklejmesine neden olm ujtu...

‘Bozkurt’ gazetesinin basilip olaganiistii bir durum igin bekletildigi gecenin 
ilerleyen saatlerinde, gazete binasi oniinde hig unutamayacagim gok ozel bir 
tablo olujjurdu. Yaz serininde kapi e^iginde: Gazetenin tiim yazi ailesini bir arada 
gormek miimkiindu. Gazeteci Tekin Yiiksel (sonradan Tiirkiye’ye yerle^erek 
Hiirriyet gazetesinde gah^maya ba§lar ve orada vefat eder). Diinyaea unlii ‘Uzay 
Cagi Ozani’ olarak iinlenmiij Kazafana (Ozan Koy)’h biiyiik ozanlanmizdan ayni 
zamanda gazetenin diizeltmeni Osman Tiirkay, Alper Ahmet Alkan ve acar 
muhabir Bilbay Eminoglu, o zamamn geng ve enerjik makale yazari Ahmet
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Tolgay ile birlikte, baba ogul Togan’lara ve hatta K ibns’a ugradigi zamanlarda 
Mahir Adata§ ile birlikte oturup sohbet ederlerken rastlardik. Sonradan bu 
kervana bugiin aramizda olmayan Atatiirk Enstitlisii Ortaokulu'ndan sinif 
arkada^imiz avukat Ergiin Aydogan da katilmi^ti...

Gazete ellili yillarda oldukga ba$arili olan bu ekip tarafmdan yayma hazirlanir 
ve basihrdi. £ali$ma arkadajlannda en iist diizeyden en alt diizeye kadar tam bir 
ozveri hakimdi. Daha sonralan gazete eki olarak Haftalik-Aktiialite dergisi 
devreye sokulmuij bilahare gocuklara yonelik bir “gocuk dergisi” de 
yaymlanmisjti...

Sadi Togan Kibns Tiirk Gazeteciler Birliginin yaym orgam “Basm” igin son 55 
yilda “Kibns Tiirk Gazeteciligi ve Basimn Orgutlenmesi”ne ili§kin anilarmdan 
bazi kesitler ise §oyle:

(...)  “Benim 1951 yilinda girdigim Gazetecilik mesleginde durum aynen 
yukanda belirtmeye gah§tigim gibiydi. Bu §artlara uymaktan ba§ka yapabilecek. 
bir §;ey yoktu. Tek farkla ki iyi bir gazete gikarabilmek igin kiigiik de olsa bir 
kadro olu^turmak gerekiyordu. Bozkurt gazetesinde bunu denedik. Koylerde ve 
kasabalarda roportajlar yapabilecek olaylari yerinde inceleyebilecek, fotograf 
gekecek elemanlar olu§turduk. Bu dumm okurun kisa zamanda dikkatini gekmi§ 
olacak ki gazeteye ilgi alabildigine artmi§ti. Bu donemde Bozkurt ile birlikte 
Halkin Sesi, Hiirsoz ve Istiklal gazeteleri de yaymlamyordu. Ve hepsi de ayni 
potanm iginde, gok zor jartlarda toplum sorunlarma, Somurgecilige ve 
Somtirgecilere karsi miicadele ederken Rumlann sinsi emeller beslediklerim 
duyunnaya gali^iyorlardi.

Bu yavmlan o giinkii gazeteler herhangi bir yerden direktif almadan kendi 
inisiyatifleriyle yapiyorlardi. Qimkii vatan ve Millet a$ki bunu emrediyordu. (...)
O giinlerde gazetelerde profesyonelce gali^anlarm sayisi parmakla sayilacak 
kadar azdi. Herhangi mesleki bir kuruluju da yoktu. Tam olarak kurulu§ tarihini 
hatirlayamadigim, 1960 yili oncesinde Kibns Tiirk Gazeteciler Cemiyeti ismi 
altinda gazeteciler bir araya gelmi§lerdi. Bu onemli bir geli§meydi Kibns Tiirk 
gazetecileri agismdan. Ancak 1960 yillarmm basmda Qetinkaya spor kuliibu’niin 
bir odasinda gergekle§tirilmesi gereken yillik genel kurul toplantisma o giinkii 
yonetim kurulu iiyeleri katilmami§, ellerindeki yazi§malari ve dosyalari da genel 
sekreter vasitasiyla toplantiya getirip birakmi§lardi.” 1980 yilma gelindiginde ise 
Gazeteciler Cemiyeti'nin durumlarmm gok kari§tigmi kaleme aldigi amlannda 
joyle aktarmaya devam eder:

“Uyeler arasmdaki fikir aynhklan ba§ gostermi^ti. O giinkii yonetim, Cemiyet 
biinyesindeki bazi tiyelerin kar§i oldugu §ahislari iiye yaparak Cemiyetin 
kurulu§unda ongoriilen gorujlerle ters dii§meye ba§lami$, iiye adedi bayagi 
?i?irilmeye gah$ilmi§ti.”

Cemiyet arasmdaki birligin bozuldugu giinlerde Sadi Togan Cemiyet iiyeleri 
arasmdaki birligin yeniden tesis edilmesinde yardimci olabilecek isimler arar. Bu 
isimlerden biriyle yaptigi gorii^meyi de §oyle anlatir:
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“Eski gazetecilerden Tiirkiye’nin Kibris’taki basm Mu^aviri olarak gorev 
yapan rahmetli Salahaddin Sonat geldi. Onunla makammda ge§itli toplantilar 
yaptim. Benim teklifimi anlayi^la kar§ilayan saym mti^avir konu$tugumuz gibi 
harekete gegti. Ortami hazirladi ve ilk genel kurul toplantisi gergekle§ti. 
Cemiyetin ilk toplantismda Cemal Togan Balkan segilmi§ti.” “Cemiyetin ilk 
toplantismda ba?kan segilen Cemal Togan iki donem list iiste bu gorevi yiiriitur 
Cemiyet topluma yonelik olarak <pe§itli etkinliklerde bulunur ne var ki 1980’li 
yillara girildiginde cemiyetteki durum biraz kari?mi§ iiyeler arasmda fikir 
agisindan aynliklar ba§ gostermi§ti.”( ... ).

Sadi Togan bazi iiyelerin yonetim kurulu tutumuna kar§i gikarak farkli bir 
orgiitte toplanma egilimleri kar§ismda kendi fikrine miiracaat edildigini soyler. 
Uzun temas ve arabuluculuk gali§malannm sonugsuz kalmasi netieesini 
Cemiyetten ayrilmak isteyenlerin hakli olduklari sonucuna vanr ve o giinleri de 
yazisinda $oyle dile getirir: “isminin de ‘Kibns Tiirk Gazeteciler Birligi’ olarak 
1982’de tescil ettirdigimiz yeni olu§umda, 13 ki§i ile giktigimiz bu yolda kisa 
zamanda 40’a yakm rakama ula§tik”19.( ...) der.

Bozkurt gazetesi siyasi ve toplumsal konularda seviyeli dogru bir yol 
izlemekteydi. Kibris Cumhuriyeti’nin kurulmasmdan sonra toplumlar arasi 
gerginligin tekrardan hizla tirmandirilmaya ba§landigma tanik oldugumuz 
yillarda Bozkurt 24 Mayis, 1963’te 2539’cu sayismda Kibns Cumhuriyeti 
Yiiksek Anayasa Mahkemesi Bajkani ile ilgili 90k onemli bir haberi 
okuyueularma $oyle duyuruyordu:

Forsthoff Istifa Etti. istifasmi Cumhurbajkam Makarios ve Cumhur Balkan 
yardimcisi Dr. Kiigiik’e sunmu§ olan Forsthoff:

“Kibns Cumhuriyetinin kuruldugu 1960 yihndan beri yiiksek Anayasa 
Mahkemesi ba§kanligmi ifa eden ve aslen Bati Almanya’h olan Forsthoff 
Kibnsli Tiirk ve Rum hakimlerle gorev sliresi boyunca oy birligiyle karar 
verilmesini saglayamadigi 200 kadar davaya bakmijtir.” diye yazmakta Reuters 
haber ajansimn yorumunu da haberle birlikte:

Reuters Flaber Ajansi bu konuda §oyle demektedir:
“Bu gtigltiklere, esas sebebin, Anayasaya verilen gefitli manalann te§kil ettigi 
agiklanmi^tir. Son zamanlarda belediye meclislerini ilgilendiren davalarda 
Kibnsli Tiirk ve Rum hakimlerin birbirine muhalif tavirlar takmdiklan da 
gozden kagmamisjtir. Bu durumda profesoriin gah§malarina devam edemeyecegi 
dolayisiyla istifa etmesinin gerekli sayildigi agiklanmi§tir.” “Ote yandan siyasi 
gevreler de bu istifamn, belediyeler meselesi ve mahkemeye karfi takip edilen 
tutumdan ileri geldigine inanmaktadir” §eklinde veriyordu.

Aym konuyla ilgili olarak pazar giinkii 25 Mayis 1963 tarihli niishasmda ise 
Cumhurba§kam yardimcisi Dr. Fazil Kiigiik, gok onemli bir agiklama yaptigim 
soy lily ordu:
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“Forsthoff, tehdit edilmi?ti, gaye: Profesoriin Ada’dan ayrilmasim saglamak, 
anayasanm feshedilmesine ilk adimi atmakti. Balkan (Forsthoff) ve yardimcisma 
kar?i 90k girkin ve kasti taktikler kullanildigi bildiriliyor.”

29 Mayis, 1963 ve 2544 sayih gazete man?etinde; Anayasa Mahkemesi 
Ba?kam Profesor Forsthoff un istifasim iist ba?lik olarak:

Dr. Kiigiik Cumhurba?kanmm demecine kesin kar?ilik verdi. $eklinde 
verirken. Man?etten de:

“Makarios, gergekleri ort bas etmek istiyor; profesor, soylentilerden degil, 
baski yuzunden istifasim verdi” . .. diye aktanyordu.

Bir gun sonra 30 Mayis Per?embe giinkii ba?hktan yine ayni konuda verm eye 
devam ediliyordu. Makarios’un, gerekli tedbiri almadigi Dr. Kiigiik tarafmdan 
agiklamyordu. Dr. Kiigiik: "istifa olayi, adada vahim durumun varhgmi 
belirtiyor” dedi. Tarti?madan kagan Cumhurba?kamnm (Makarios) 
sorumluluklanndan kagamayacagi umudu belirtildi.

Ve Forsthoff konu?tu: “Anayasa di?i davram?lar yuzunden istifa ettim.” 
“Ada'daki be? belediyenin boliinmesi gerek.” .. .20 diye toplumlararasi 
gerginliklerin siyasi ve en 5nemli konularindan biri olan Anayasa Mahkemesi 
Ba?kamnm esas istifa nedenini de kapsayan Kibns Cumhuriyeti'nin 
bozulmasmm amaglari iig giin arka arkaya i?lenmi? diinya kamuoyunun olaydan 
haberdar edilmesi saglanmi?ti.

Munis, sevecen, karakter sahibi olan Sadi Togan ayni zamanda babasi gibi 
kibar ve yardnnsever bir insandi. Toplumlar arasi gerginlikten biz delikanlilar da 
etkilenirdik. Ellili yillarda Asmaalti’ndaki matbaadan istedigimiz kiigiik 
ebatlardaki kirpmti kagitlardan verirdi bizlere. Biz o kagitlar iizerine evde lastik 
hurufatla pankart ve mitinglerdeki konu?macilarm “Ya Taksim Ya Oliim”, “Ya 
Olecegiz Ya Bolecegiz” sloganlarmi yazar miihiir yaptigimiz silgi ile kagitlara 
Tiirk bayragi basar mitinglerde arkada?larla birlikte dagitirdik. Bu i? gocuklann 
ho?una gitmi? kagit tiiketimi artmi?ti, sikga kagit talep etmeye ba§laymca Sadi 
Bey hakli olarak ne yaptigimizi ogrenmek istemi?ti. Ogrendigi zaman da bizleri 
hig bo? olarak geri gevirmemi?ti. 1962-63 ders yilmda okul yilligimn orada 
basilmasina okul idaresince karar verildiginde yazilarin tashihinde ben de 
gorevlendirilmi?tim. O giinlerde dizgileri tamamlanan yazilan dtizeltmcmde beni 
yalmz birakmami? derginin basilmasina kadar da bana yardimci olmu?tu!

Cemal Togan Kibris Tiirk Gazeteciler Cemiyeti ba?kanligim iki donem 
yiirutmu?tii. Sadi Togan da bir donem Kibris Turk Gazeteciler Birligi 
ba?kanligmi ytirutiir, KKTC kurucu meclisinde gazetecileri temsil eder ve meclis 
gali?malarina katkida bulunur. imtiyaz haklarim devrettikten sonra da 
gazeteciiikten bir tiirlii vazgegemeyen Sadi Togan kendisine teklif edilen Birlik 
gazetesi yazi i?leri mudtirlugunii kabul ederek iig be? yil kadar daha bu gorevi 
siirdiirtir. KTGB (Kibns Tiirk Gazeteciler Birligi) yaym orgam “Basm” 
gazetesinde olmezden yakla?ik bir yil kadar once meslegindeki 55 yilin ozetini 
anlattigi yazismda: Bozkurt Gazetesi’nin kurulu?u, gah?malan ve diger
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gazetelerle olan ili§kileri, Gazeteciler Birligi'nin kurulu§u vc amaglan, 
gazetecilerin ozverili gah$malari hakkinda okuyucuya gegmi^i aktanrken son 
defa kalemini kullanmi§ti Sadi Togan’in oglu Cemal Togan:

“Bozkurt gazetesi 20 Agustos, 1988’de kapandi... Ekonomik §artlarm kotii 
olmasi ve gazetenin aile §irketi olmasi durumumuzu daha da kotiiye gotiirdii. 
Gazete higbir kurulu^tan yardim gormedi. Tiirkiye’den gazeteler geldi, 
televizyon kanallari gogaldi. 1980 yilmda iilkemizin §artlan degi$ti. Ve biz bu 
§artlara ayak uyduramadik. (...)  Babam iflas ettigini bize hig belli etmedi. 
Makineleri yava§, yava§ satmaya ba$ladi. Iki yil kadar bir sure gah^anlan hep 
cebinden odedi. Matbaaciligi durdurmak zorunda kaldi, sonra gazeteye yoneldi. 
Babam bu kadar zorlugun iginde hep ozveriyle galijti. O giinler ko§ullar daha da 
kotiiydii. Gazeteyi bin bir zorluga ragmen basiyordu. ”2i.

“Sadi Togan’i matbaa binasindaki odasmda gogu zaman elinde bir makas, bir 
giin sonra gelen ve Kibns Tiirk basmimn tek kaynagi olan Tiirkiye gazetelerini 
tararken buluyordum. Son derece miitevazi bir ki§iligi vardi. Matbaadaki her i§i 
yapiyor, teknik her eksikligin pe§inden ko^uyordu. (...)  Bozkurt bir doneme 
damgasim vuran yenilikgi yapisi ile hep ammsanacaktir.22

Gegmiijteki agir gali^ma ko^ullan, kur§un birikiminin viicuduna vermi$ oldugu 
zarardan ve karaciger yorgunlugundan muzdarip olarak yorgun dii§mii§tii. 
Gegirdigi karaciger ameliyatindan sonra bir miiddet daha yajayan Sadi Togan 73 
yayinda oldugu halde 8 Mayis 2007 yilinda aramizdan aynlir.

Sadi Togan’in 1959 yilinda evlendigi $engtil hammla olan evliliklerinden 
Fatma, Emine ve Cemal isimli iig gocuklari olur. Kizi Fatma hamm Mustafa 
Tunar ile evlenir. Ilkem ve Bikem isimli iki gocuklari olur. Emine isimli kizi da 
Osman Kirmizi ile evli olup onlarin da $engiil ve I Iter diye iki gocuklari olur. 
Sadi Togan babasmm adim verdigi tek oglu olan Cemal Togan’m ise §iikran 
hammla olan evliliginden Berkcan Sadi isimli bir gocuklari olmu§tu...
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Notlar
1 N erim an Cahit: Eski Lefko§a K ahveleri ve Kahve Kiilturu. Cemal E fe 'd en  naklen S. 55.
" A hm et C. Gazioglu: ing iliz  D onem inde K ibris II (1878-1952) Enosis C’em berinde 
Turkler. S. 339.

Kemal Halil Kose: K aynak Ki§i. Lefko§a M evlevi Tekke Sokagi Bisikletgi
4 Dr. Servet Sami Dedegay: Dr. Fikret R assim  B iyografik Anilar. LO TU  yayinlan . S. 15.
' Ahm et An: K ibris’in Yeti§tirdigi D egerler 2. S .173.
" Burhan Y ilm az: Tiirklerin Kiiltiirel ve K ozm ik Kokenleri: s. 124-164.

K ur' a n ’i Kerim  N ecm  (Y ildiz) 53. Suresi § i 'ra  (Sirius) yildizr. D iyanet i§leri Ba§kanligi 
Ankara. S/527.
s Burhan Y ilm az: T iirklerin Kiiltiirel ve K ozm ik Kokenleri: S. 124-164.

Prof. Dr. Saadettin Gomeg: T iirklerin ve M ogollarin  tarihi iki 
boy u : turki shstudies .net/dergiler/say ilar3 .
10 Prof. Dr. Saadettin Gomeg: T iirklerin ve M ogollarin  tarihi iki 
boyu : turki shstudies .net/dergiler/say ila r3 .
1' Burhan Yilmaz: T iirklerin Kiiltiirel ve K ozm ik Kokenleri: S. 124-164.

Ahm et An: K ibris’in Yeti^tirdigi Degerler. S. 174.
13 A hm et An: K ibris’in  Yeti^tirdigi Degerler. S. 174.
*4 B ozkurt Gazetesi 1963 Ar^ivleri:

Ahm et C. G azioglu: ingiliz Y onetim inde K ibris II (1878 -  1952) Enosis Qem berinde 
Turkler. S. 434
16 Bilbay E m inoglu K o je  Yazari: K ibns G azetesi 2007 Ar§ivleri.
1 Hasan H astiire rK ose  Yazari: K ibns Gazetesi 2007 Ar§ivleri.

A hm et Tolgay Ko§e Yazari: K ibns Gazetesi 2007 Ar§ivleri.
19 Ozgiil Giirkut M utluyakah K ibris Tiirk G azeteciler B irligi eski ba^kam: 3 M ayis 2006 
tarihli “Basm  G azetesi” .
J!l Bozkurt G azetesi 1963 yili Ar$ivleri.
21 Rahme Qiftgioglu: Sadi T ogan’in e ji $engiil Togan ve oglu Cemal Togan ile 17 Ocak 
2010 tarihli soyle$isinden, K ibns Gazetesi Ar§ivleri.
■- Ccnk M utluyakah: Y eniduzen G azetesi Yazi i$leri m udurii.
w w w .k ibris.net/basin /yazarlarim iz/serbest/hkahveci/arsiv /2007/m ay/ll.h tm  “D em okrasi” .

Kaynak ki§iler:
1 -Sadi T ogan’in annesi Em ine Cemal Togan. 
2-Hiiseyin Kaba.
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