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Modern Kıbrıs Türk Şiiri’nin Geçmişi 

Modern Kıbrıs Türk Şiiri’nin başlangıç serüveni, (en iyimser yaklaşımla) 1940’lı 

yıllara tarihlenebilir. 1878’de “Osmanlı’nın Müslüman Tebalığından”, İngiliz’in 

Sömürge vatandaşlığına terfi ettirilen(!) Kıbrıslı Türkler’in, İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından (İngiliz baskısının azalması ve Kıbrıs’a gelen Türkiyeli görevlilerin 

çabalarıyla) Kemalist düşünce ve onun ilkeleri (azınlık psikolojisinin doğal sonucu 

olarak en çok da milliyetçilik ilkesi)’ne ilgisi artar. “Çığ’cılar” ya da  “Hececi Şairler” 

diye anılan bu şairlerin (Nazif Süleyman Ebeoğlu, Hikmet Taşkent, Urkiye Mine 

Balman, Emine Otan/Engin Gönül, Celaleddin Yemen ve İsmail Hakkı Yeşilada) bu  

“uzantı kimlik” anlayışlarına karşın; başlangıçta edebi kaygılar taşımaları ve “Kıbrıs 

Türkleri” ismini kullanmaları, her şeye karşın anlamlıdır.. Bu dönemin öne çıkan en 

nitelikli ismi ise Pembe Marmara (1925-1984)’dır kuşkusuz. Şiirlerinin çoğunu 1944-

1958 yıllarında (çoğu kez değişik imzalarla) yazar; ve “Çığ” hareketinin dışında 

durup; ağırlıklı olarak “Garip” şiirinin etkisinde, sosyal sorunlara parmak basan ironik 

şiirler yazar. 1950’li yıllar da, şiirin yükseldiği yıllar olmaz. Hececilere göre daha 

modern konumda görünen bu dönemin önde gelen isimleri (Nevzat Yalçın, Osman 

Türkay, Taner Baybars, Özker Yaşın, Mustafa İzzet Adiloğlu ve Bener H. Hakeri) de 

başlangıçta “Garip” şiirinin, Necip Fazıl, Atilla İlhan, Ziya Gökalp gibi şairlerin 

büyük etkisi altında yazarlar. Ancak, Ne gariptir ki çoğu “milliyetçi şiir”in öncüleri 

olan bu isimlerin hemen hemen hepsi (Geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Bener H. 

Hakeri hariç) yaşamlarının önemli bir kısmını Yurt dışında geçirirler… 27-28 Ocak 

1958 olaylarının yarattığı anti sömürgeci hareketin heyecanına kapılan çoğu 

üniversite öğrencisi bazı gençlerin (Süleyman Uluçamgil, Orbay Deliceırmak, 

Neriman Cahit vd.) humanizm ve vatanseverlik gibi temaları öne çıkaran ve ağırlıklı 

olarak Garip (sonradan toplumcu) şiiri taklit eden o dönemki serbest şiirleri, S. 

Uluçamgilin erken ölümü, O.Deliceırmak’ın “milliyetçi akıma” kapılması gibi 

nedenlerle ciddi bir etki bırakamadan savrulup gider… İstisnalar olsa da, şiirsel nitelik 

düşüklüğü bir yana, 1960’lı yıllara kadar yazılanların Akdenizli bir kimlik taşımadığı, 

yalnızca “içinde yaşanılan zamanı” değil mekanı da tanımlamaktan uzak olduğunu 

da görmek gerekir. 

  

Ve, Temel Taşları Diziliyor… 

1950’li yılların sonlarına kadar süren bu “kaygan zemin” ve “Şiirle hücum marşı 

çalanlara”, “şimdiki an”dan çok “şanlı geçmişi”ne takılıp kalmışlara (Özker Yaşın, 

Orbay Deliceırmak vd.) uzak duran Fikret Demirağ, ilk şiir kitabı “Tutku”da 

“itiverdim içimden arzuları / sıyrıldım kinlerden, kirlerden” diyerek, hamasi 

edebiyata karşı “humanist kimliği” öne çıkarıp; “ikinci yeni” izleğinde, modern şiirin 

temel taşlarını dizmeye koyulur…  Aynı yıllarda, benzer bir çizgiyle yazmaya 

başlayan Mehmet Kansu, kendi şiirini kuramadan, ‘hücum marşı çalanlara” yanaşıp, 

şiire uzun bir süre ara verir… 60’lı yılların ortalarına doğru, Kaya Çanca ve Zeki Ali, 

Demirağ’ı yalnızlıktan kurtarırlar… Ama bu durum da kısa sürer… “Y Sokağı”(1968) 

isimli kitabıyla şiirimize ciddi bir miras bırakan Kaya Çanca 1973 yılında İntihar 

eder… Zeki Ali ise düzeyli şiirlerini arkada bırakıp Kanada’ya göç eder… Bu 

dönemin önemli isimlerinden bazıları da, Aydın Adamoğlu, Adnan Bozkırlı, Şener 

Levent ve Ziya Ormancıoğlu’dur… Fikret Demirağ, yine yalnızdır ama ayakları ve 

şiiri artık daha sağlam basmaktadır bu coğrafyaya…  1972’de yayınladığı “Ötme 

Keklik Ölürüm” isimli kitabı da bunun en somut kanıtıdır… 



1970 Sonrası Kıbrıs Türk Şiiri 

1974’den sonra yaşanan sosyal-toplumsal altüst oluş, kısa sürede yeni bir süreci 

başlatır toplumda... Çoğu Türkiye’de yüksek öğrenimde olan ve “toplumcu” şiir 

anlayışından yola çıkan bir grup genç (Mehmet Yaşın, Neşe Yaşın, Hakkı Yücel ve 

şiir serüvenleri çok kısa süren dört-beş arkadaşları) “Kıbrıslılık; savaş karşıtlığı; 

humanizm; anti-emperyalizm” gibi simgesel öğelere ve “74’te yaşanan dram” 

temalarını ekleyerek kendi şiirlerini kurarlar… Bu yıllarda, Fikret Demirağ dışında, 

Şener Levent ve şiir hevesi erken tükenen pek çok imzanın da izleği budur… 80’li 

yıllarla birlikte, Fikret Demirağ, Mehmet Yaşın, Neşe Yaşın ve Hakkı Yücel (1986 

yılındaki yayınlanan tek kitabıyla)  bu yenilikçi sürece yeni ürünlerle katılır. 1980’li 

yılların ikinci yarısında yayınladıkları kitaplarla şiirimize yeni soluklar katan Feriha 

Altıok, Filiz Naldöven, Tamer Öncül, Raşit Pertev Ümit İnatçı Hasan Kavram gibi 

isimlere; uzun yıllar yaşadığı Kanada’dan ülkesine ve şiire yeniden dönen Zeki Ali 

gibi; Neriman Cahit, Orbay Deliceırmak, Mehmet Levent ve Mehmet Kansu da (şiire 

yeniden dönen) isimler olarak katılır… Faize Özdemirciler, Gür-Genç(Gürgenç 

Korkmazel), Fatma Akilhoca,  Gürkan Uluçhan, Jenan Selçuk, Ejdan Sadrazam, 

Rıdvan Arifoğlu nitelikli ürünleriyle “Yeni Şiir”e isimlerini kazırlar… Bu isimlere, 

uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 2008 yılında adaya dönen Emel Kaya, (ada 

dışında yaşayan) Hasan Kavram, Mine Ömer, Havva Tekin ve Alev Adiloğlu’nu ve 

Aliye Ummanel,  Senem Gökel, Fatoş Avcısoyu Ruso, Ceyhan Özyıldız, Emre İleri, 

Dervişe Güneyli Kutlu, Halil Karapaşaoğlu, Tuğçe Tekhanlı, Hüseyin Bahca, Burçin 

Pehlivan, Burçak Midilli, İsmail Boyraz, Zehra Nalbantoğlu, Salamis Ayşegül Şentuğ 

gibi, genç isimleri de ekleyebiliriz… Artık, özgün, ayakları bu coğrafyaya basan 

çağdaş; evrensel bir Kıbrıs Türk Şiiri vardır…  

 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΠΟΙΗΣΗ... 

                                           Ταμέρ Οντζούλ 

 

Το παρελθόν της Σύγχρονης Τουρκοκυπριακής Ποίησης 

Η περιπέτεια των απαρχών της Σύγχρονης Τουρκοκυπριακής Ποίησης μπορεί (με την 

πιο αισιόδοξη προσέγγιση) χρονολογικά να τοποθετηθεί στη δεκαετία του 1940. 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι το 1878 είχαν 

προαχθεί από την «Οθωμανική Μουσουλμανική υπηκοότητα» στην Αγγλική 

αποικιακή υπηκοότητα, αρχίζουν, ως συνέπεια της μείωσης της αγγλικής καταπίεσης 

και των προσπαθειών των Τούρκων που έφτασαν στην Κύπρο από την Τουρκία, να 

δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την κεμαλιστική ιδεολογία και τις αρχές της, 

κυρίως δε -ως φυσικό επακόλουθο της μειονοτικής ψυχολογίας- για την εθνικιστική 

αρχή. Έχει μολαταύτα τη σημασία του το γεγονός ότι αυτοί οι ποιητές (Ναζίφ 

Σουλεϊμάν Εμπέογλου, Χικμέτ Τάσκεντ, Ουρκιγιέ Μινέ Μπάλμαν, Εμινέ 

Οτάν/Ενγκίν Γκιονούλ, Τζελαλεντίν Γιεμέν και Ισμαήλ Χακκί Γεσίλαντα), οι οποίοι 

μνημονεύονταν ως εκπροσώποι του κινήματος «Τσιγ» ή ως «Ποιητές της Συλλαβής», 

παρά την αντίληψή τους περί «πρόσθετης ταυτότητας», αρχικά είχαν λογοτεχνικές 

ανησυχίες και χρησιμοποίησαν το όνομα «Τουρκοκύπριοι». Το πιο χαρακτηριστικό 

όνομα που προβάλλεται αυτή την περίοδο είναι αναμφίβολα η Πεμπέ Μάρμαρα 

(1925-1984). Τα περισσότερα ποιήματά της τα γράφει στο διάστημα 1944-1958 (τις 

περισσότερες φορές με διαφορετικό όνομα). Εκτός του κινήματος «Τσιγ» και 

επηρεασμένη κυρίως από την ποίηση των «Γκαρίπ», γράφει ειρωνικά ποιήματα που 

επικεντρώνονται στα κοινωνικά προβλήματα. 

 



Και η δεκαετία του 50 δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεκαετία στην οποία ανυψώθηκε η 

ποίηση. Τα ονόματα που πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο (Νεβζάτ Γιαλτσίν, 

Οσμάν Τούρκαϊ, Τανέρ Μπάιμπαρς, Οζκέρ Γιασίν, Μουσταφά Ιζζέτ Αντίλογλου και 

Μπενέρ Χ. Χάκερι), τα οποία φαίνονται πιο μοντέρνα σε σύγκριση με τους «ποιητές 

της συλλαβής», αρχικά γράφουν επηρεασμένοι έντονα από τους ποιητές του 

κινήματος «Γκαρίπ» και ποιητές όπως οι Νετζίπ Φαζίλ, Ατίλλα Ιλχάν και Ζιγιά 

Γκιόκαλπ. Όμως το παράξενο είναι ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι ποιητές (εκτός του 

Μπενέρ Χ. Χάκερι, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα), οι περισσότεροι από τους οποίους 

υπήρξαν πρωτοπόροι της «εθνικής ποίησης»,  ζουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους 

στο εξωτερικό... 

 

Την εποχή εκείνη υπήρξαν κάποιοι νέοι, όπως οι Σουλεϊμάν Ουλούτσαμγκιλ, Όρμπαϊ 

Ντελιτζέιρμακ, Νεριμάν Τζαχίτ κ.ά., οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φοιτητές 

και είχαν επηρεαστεί από το αντιαποικιακό κίνημα που γεννήθηκε από τα γεγονότα 

της 27–28ης Ιανουαρίου 1958, οι οποίοι έγραψαν ελεύθερα ποιήματα στα οποία 

τονίζουν θέματα πατριωτισμού και ανθρωπισμού και μιμούνται κυρίως τα ποιήματα 

των «Γκαρίπ» (και αργότερα τα κοινωνικά ποιήματα). Με τον χρόνο αυτοί σκορπάνε 

και διαλύονται χωρίς να αφήσουν κάποια σοβαρή επιρροή, και αυτό πιο πολύ 

εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του Σ. Ουλούτσαμγκιλ και της στροφής του Ο. 

Ντελιτζέιρμακ στο «εθνικό κίνημα»... Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, αυτά που 

γράφονται μέχρι τη δεκαετία του ΄60,  εκτός του ότι δεν έχουν τα απαραίτητα 

ποιητικά χαρακτηριστικά, αφενός δεν φέρουν την ταυτότητα της Μεσογείου κι 

αφετέρου όχι μόνο δεν προσδιορίζουν «τον χρόνο μέσα στον οποίο βιώνονται», αλλά 

αποφεύγουν να δηλώσουν και τον χώρο στον οποίον λαμβάνουν χώρα. 

 

Και οι θεμέλιοι λίθοι τοποθετούνται… 

Αυτό το ολισθηρό έδαφος διαρκεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄50. Ο Φικρέτ 

Ντεμίραγ, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από «αυτούς που με την ποίηση παίζουν 

πολεμικά εμβατήρια» καθώς κι από αυτούς που μένουν προσκολημμένοι όχι τόσο 

στην «παρούσα στιγμή», αλλά στο «ένδοξο παρελθόν» (Όζκερ Γιασίν, Όρμπαϊ 

Ντελιτζέιρμακ κ.ά),  προσπαθεί να βάλει τους θεμέλιους λίθους της σύγχρονης 

ποίησης στα ίχνη του κινήματος των «Δεύτερων Καινούργιων», προωθώντας την 

«ανθρωπιστική ταυτότητα» αντί της ηρωικής λογοτεχνίας, όπως το δηλώνει στο 

«Πάθος», την πρώτη ποιητική του συλλογή, λέγοντας «έσμπρωξα από μέσα μου τις 

επιθυμίες / απογυμνώθηκα από το μίσος, τις βρωμιές»... Τα ίδια χρόνια, ο Μεχμέτ 

Κάνσου, ο οποίος ξεκίνησε να γράφει ακολουθώντας παρόμοια γραμμή, δεν 

κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ποίηση, προσέγγισε «αυτούς που παίζουν 

πολεμικά εμβατήρια» και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σταματά να γράφει… 

Προς τα μέσα της δεκαετίας του ΄60, ο Καγιά Τσάντζα και ο Ζεκή Αλί, λυτρώνουν 

τον Ντεμίραγ από τη μοναξιά... Όμως κι αυτή η κατάσταση δεν κρατάει για πολύ... Ο 

Καγιά Τσάντζα, ο οποίος αφήνει μια σοβαρή κληρονομιά στην ποίησή μας με το 

βιβλίο του «Το σοκάκι Υ» (1968), αυτοκτονεί το 1973... Ενώ ο Ζεκή Αλή, αφήνοντας 

πίσω του την αξιόλογη ποίηση του, μεταναστεύει στον Καναδά... Άλλα σημαντικά 

ονόματα αυτής της περιόδου είναι ο Αϊντίν Αντάμογλου, ο Αντνάν Μπόζκιρλι, ο 

Σενέρ Λεβέντ και ο Ζιγιά Ορμαντζίογλου... Ο Φικρέτ Ντεμίραγ είναι πάλι μόνος, 

όμως αυτή τη φορά και τα πόδια του και η ποίησή του πατάνε πιο γερά σ΄αυτόν τον 

γεωγραφικό χώρο... Το βιβλίο του με τον τίτλο «Μη κελαϊδήσεις πέρδικα, θα 

πεθάνω», το οποίο εκδόθηκε το 1972, είναι η πιο απτή απόδειξη... 

 

Η Τουρκοκυπριακή Ποίηση Μετά το 1970 



Η κοινωνική αναταραχή που βιώνεται μετά το 1974, σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα γίνεται αφορμή να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία... Μια ομάδα νέων (ο 

Μεχμέτ Γιασίν, η Νεσέ Γιασίν, ο Χακκί Γιουτζέλ και άλλοι 4-5 φίλοι τους, των 

οποίων η ποιητική περιπέτεια δεν κράτησε για πολύ), οι περισσότεροι εκ των οποίων 

σπούδασαν στην Τουρκία και ανήκαν στην «κοινωνική» ποίηση,  δημιούργησαν τη 

δική τους γραφή, στην οποία πρόσθεσαν το «δράμα του ΄74» στα συμβολικά στοιχεία 

όπως «Κυπριωτισμός, αντίθεση στο πόλεμο, ανθρωπισμός, αντιιμπεριαλισμός»... 

Αυτά τα χρόνια, εκτός από τον Φικρέτ Ντεμίραγ, τα θέματα αυτά δουλεύει και ο 

Σενέρ Λεβέντ και άλλοι, των οποίων όμως η φλόγα για την ποίηση σβήνει νωρίς... Τη 

δεκαετία του ’80 ο Φικρέτ Ντεμίραγ, ο Μεχμέτ Γιασίν, η Νεσέ Γιασίν και ο Χακκί 

Γιουτζέλ (με το μοναδικό βιβλίο του που δημοσιεύτηκε το 1986) συμμετέχουν με το 

έργο τους σ’ αυτό το καινούριο κίνημα. Τα νέα ονόματα που συμμετέχουν στην 

ποίησή μας με τα βιβλία που δημοσιεύουν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄80, 

είναι η Φεριχά Αλτίοκ, η Φιλίζ Νάλντοβεν, ο Ταμέρ Οντζούλ, ο Ρασίτ Περτέβ, ο 

Ουμίτ Ιναττσί, ο Χασάν Καβράμ. Επίσης ο Ζεκή Αλί επιστρέφει στην ποίηση και 

στην πατρίδα του μετά από πολλά χρόνια στον Καναδά. Η Νεριμάν Τζαχίτ, ο Όρμπαϊ 

Ντελιτζέιρμακ, ο Μεχμέτ Λεβέντ και ο Μεχμέτ Κάνσου ξαναμπαίνουν στο χώρο της 

ποίησης... Η Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ, ο Γκιουρ–Γκεντς (Γκιουργκέντς Κορκμάζελ), η 

Φατμά Ακίλχοτζα, ο Γκιουρκάν Ουλούτσχαν, ο Ζενάν Σελτσούκ, ο Εζντάν 

Σαντραζάμ, ο Ριτβάν Αρίφογλου με τα άξια έργα τους χαράζουν τα ονόματά τους 

στην «Νέα Ποίηση». Σ’ αυτά τα ονόματα μπορούμε να προσθέουμε και νέα ονόματα 

όπως: η Εμέλ Καγιά, η οποία έζησε για χρόνια στο εξωτερικό και γύρισε στο νησί το 

2008, ο Χασάν Καβράμ (που ζούσε εκτός του νησιού), η Μινέ Ομέρ, η Χαββά Τεκίν 

και η Αλέβ Αντίλογλου και η Αλιγιέ Ουμμανέλ, η Σενέμ Γκιοκέλ, η Φατός 

Αβτζίσογιου Ρούσο, ο Τζεϊχάν Οζγιλντίζ, ο Εμρέ Ιλερί, η Ντερβισέ Γκιουνεϊλί 

Κουτλού, ο Χαλήλ Καραπασάογλου, η Τουγτσέ Τέκχανλι, ο Χιουσεΐν Μπάχτζα, η 

Μπουρτσίν Πεχλιβάν, η Μπουρτσάκ Μιντιλλή, ο Ισμαήλ Μποϊράζ, η Ζεχρά 

Ναλμπάντογλου, η Σαλάμις Αϊσεγκιούλ Σέντουγ. Τώρα υπάρχει πλέον μια 

πρωτότυπη, σύγχρονη, παγκόσμια Τουρκοκυπριακή Ποίηση, που πατάει γερά σ’ 

αυτόν τον γεωγραφικό χώρο...   

    

 


