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Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο μεταξύ του 1963-1974, διέρρηξαν τους 

συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Ωστόσο τα χρόνια που έπονται μπορούν να χαρακτηριστούν ως εφαλτήριο διαδικασιών 

επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων. Μεταξύ των πολυάριθμων πρωτοβουλιών, σημαντικό 

ρόλο παίζει και η συνεργασία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 

λογοτέχνες.  

 

Η συνεργασία της ελληνοκυπριακής Ένωσης Λογοτεχνών και της τουρκοκυπριακής Ένωσης 

Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στο πλαίσιο της 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, έγιναν κοινές 

λογοτεχνικές εκδηλώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, αλλά και τη Σουηδία, και τη 

Γερμανία. Παράλληλα, ξεκινά μια προσπάθεια μετάφρασης του λογοτεχνικού έργου πολλών 

Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων λογοτεχνών, από την Ελληνική στην Τουρκική και το 

αντίστοιχο. Μεταφρασμένα έργα δημοσιεύονται κατά διαστήματα σε λογοτεχνικά περιοδικά 

και ανθολογίες. Στις δημοσιεύσεις αυτές αντικαθρεφτίζονται και οι προσπάθειες που έγιναν 

κατά καιρούς να προσεγγιστεί η λογοτεχνία του «άλλου» και προβάλλονται τα κοινά στοιχεία 

των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων λογοτεχνών, τα οποία πηγάζουν, κυρίως, από τις 

αναφορές τους στον τόπο, τη μυθολογία, την ιστορία, την κοινωνία και γενικά την κυπριακή 

ανθρωπογεωγραφία, αλλά και από το πάθος για την ειρήνη,  

 

Οι Κύπριοι λογοτέχνες και των δύο κοινοτήτων θα εκφράσουν έντονα την επιθυμία τους για 

την ειρήνη και την επανένωση του νησιού τους, και στο έργο τους. Θα ασκήσουν αυτοκριτική 

για τα λάθη και τα εγκλήματα του πρόσφατου παρελθόντος και θα προβούν σε μια απολογία. 

Παράλληλα θα προωθήσουν την Κυπριακή Συνείδηση, η οποία ως κεντρική της θέση 

προβάλλει την ανάδειξη της Κύπρου ως του γεωγραφικού χώρου που θα αποτελέσει την κοινή 

πατρίδα όλων των κατοίκων της, ανεξάρτητα εθνικότητας. Τιμούν τους νεκρούς και τα 

θύματα. Νοσταλγούν τα μέρη από τα οποία διώχτηκαν. Στρέφονται ενάντια στο κατεστημένο. 

Γίνονται πρωτοπόροι της νέας κυπροκεντρικής τάσης που προβάλλεται ως αντίδραση στην 

εθνικιστικού χαρακτήρα ποίηση και την ποιητική ιδεολογία που αναπτύχθηκε πάνω στην 

τραγωδία του διαμελισμού του νησιού. 

 

Η παρούσα παρέμβαση επικεντρώνεται στην Κυπριακή (ελληνόφωνη και τουρκόφωνη) 

ποίηση, η οποία προβάλλει τον πόθο για την ειρήνη και «χρησιμοποιείται» ως εργαλείο για 

την επανένωση του νησιού και των Κυπρίων.  

 

 

Kıbrıs’ ta bir uzlaşma aracı olarak şiir... 

Maria Siakalli 

 

1963 -1974 yılları arasında Kıbrıs’ ta meydana gelen olaylar, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk 

toplumları arasındaki bağların kopmasına sebep olmuştur. Ancak sıonraki yıllar, iki toplumun 



yeniden yakınlaşması için bir yükseliş süreci olarak tanımlanabilir. Birçok  girişimin arasında, 

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk edebiyatçılar arasındaki işbirliği de çok önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Kıbrıslı Rum Yazarlar Birliği ve Kıbrıslı Türk Sanatçılar ve Edebiyatçılar Birliği’nin işbirliği 

1980’ li yılların sonlarında başlamıştır. Bu işbirliği çerçevesinde, Kıbrıs’ ta ve yurtdışında 

tanışma toplantıları düzenlenmiş ve Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, İsveç ve Almanya’ da ortak 

edebiyat etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

edebiyatçıların eserlerinin Yunanca’ dan Türkçe’ ye ve Türkçe’ den Yunanca’ ya çeviri 

çalışmaları da başlamıştır. Bu çevrilmiş eserler dönem dönem edebiyat dergilerinde ve 

antolojilerde yayınlanmaktadır. Bu yayınlarda, yine zaman zaman ‘ötekinin’ edebiyatına 

yaklaşma çabaları yansıtılmakta ve genelde yer, mitoloji, tarih, toplum, Kıbrıs coğrafyasına 

yapmış oldukları atıflardan hatta barışa duyulan özlemden kaynaklanan Kıbrıslı Türk ve 

Kıbrıslı Rum edebiyatçıların ortak unsurları ön plana çıkmaktadır.   

Her iki toplumdaki Kıbrıslı edebiyatçılar eserlerinde de barışa ve adanın yeniden birleşmesine 

duydukları arzularını ifade etmektedirler. Yakın geçmişte yaşanan hatalar ve suçlar için kendi 

kendilerini eleştirecekler ve özür dileyeceklerdir. Aynı zamanda, merkezi bir konumda olan 

Kıbrıslı Vicdanı teşvik edilecektir, çünkü Kıbrıs milliyetçilikten bağımsız, tüm sakinlerin ortak 

vatanı olacak bir coğrafya olarak  ortaya  çıkarılmaktadır. Ölüleri ve kurbanları onurlandırırlar. 

Zulüm gördükleri yerlere özlem duymaktadırlar. Kurulu düzene karşı çıkmaktadırlar. Bunlar, 

milliyetçi şiire ve adanın parçalanma trajedisi üzerine gelişen şiir ideolojisine bir tepki olarak 

ortaya çıkan Kıbrıs merkezli yeni eğilimin öncüleridirler. 

Bu sunum, Kıbrıs’ ın (Yunan dilindeki ve Türk dilindeki) şiirine odaklanıyor, bu şiir de  barışa 

olan özlemi destekliyor ve adanın ve Kıbrıslıların yeniden birleşmesi için bir araç olarak ‘ 

kullanılıyor’. 

  

 


