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Her eser kendi başına, sanatçı ve okur noktalarından ele alınabildiği 

gibi, dış dünyaya ait siyasi, ekonomik, kültürel ve benzeri birçok olay ışığın-
da da değerlendirilebilir. Edebiyatın hayatı temsil ettiğini, ona ayna tuttuğu-
nu düşünenler için, toplumsal yapıdaki her tür gelişme ve değişme önemlidir. 
Örneğin Türkiye dışı Türk edebiyatlarının bir parçası olan Kıbrıs Türk edebi-
yatında yer alan kimi eserler -diğer ülke edebiyatlarında da görülebildiği gibi- 
ilhamlarını devrin siyasi olaylarından almışlardır. Nitekim II. Meşrutiyet’in 
ilânı bunlardan sadece biridir. 

4 Haziran 1878 tarihinde idaresi -geçici olarak- İngiltere’ye terk edi-
len Kıbrıs adasında siyasal, sosyal ve kültürel yapı bu tarihten itibaren fark-
lı bir çizgide gelişmeye başlamıştır. Özellikle Ada üzerinde yaşayan Türk ve 
Müslüman toplum açısından durum artık çok farklıdır. Yeni şartlar altında 
Rumların gittikçe seslerini daha çok duyurmaya başlaması ve Türklerin ikinci 
sınıf vatandaş gibi görülmesi söz konusudur. Bu arada, İngiliz idaresinde bu-
lunmalarına rağmen Kıbrıs Türkleri kendilerini Osmanlı İmparatorluğu’nun 
tebası olarak görmeye devam ederler ve içinde bulundukları durumun düzel-
mesi için İstanbul ve Selanik başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kimi merkezlerinde oluşan yeni fikir hareketlerinden etkilenirler. Bu fikir ha-
reketlerinin en önemlisi İttihat ve Terakki Cemiyeti ve onun savunduğu dü-
şüncelerdir. Ada üzerinde fiilî bir Osmanlı hakimiyetinin bulunmayışı İttihat-
çıların kendilerine kolayca taraftar bulup kısa sürede etkin bir hale gelmeleri-
ni sağlar. Ahmet Tevfik, Bodamyalızâde Şevket, Muhittin Bey gibi isimler teş-
kilatlanmada öncülük ederler. Ayrıca Kıbrıs’ta yayımlanan Kıbrıs, Feryad ve 
Mirat-ı Zaman gibi gazeteler İttihatçı çizgide yayın yaparlar. Bu nedenle de 
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İstanbul Hükûmeti’nin girişimiyle bu gazeteler ya kapatılır veya Osmanlı ül-
kelerine girişleri yasaklanır.1 Netice olarak bütün engelleme girişimlerine rağ-
men, İttihat ve Terakki Cemiyeti Kıbrıs’ta örgütlenmeyi ve güçlü bir taraftar 
kitlesi oluşturmayı başarır.

Bu sebeple, 23 Temmuz 1908 tarihinde İstanbul’da Meşrutiyet’in 
ikinci kez ilan edilmesi Kıbrıs’ta hemen yankı bulmuş, halk kutlamalar yapa-
rak hürriyete kavuşmanın sevincini çeşitli şekillerde dile getirmiştir. Yapılan 
etkinliklerin başında sokaklarda yapılan kutlamalar, sahnelenen oyunlar ve 
gazetelerde yayımlanan şiirler ve bazı yazılar gelmektedir. 

A. Kıbrıs’ta II. Meşrutiyet’in İlânı Üzerine Yapılan Etkinlikler
A.1. Kutlamalar 
Meşrutiyet’in ilan edildiği haberi kısa sürede Kıbrıs’a ulaşmış ve bir-

çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. O güne kadar, yazdıkları yü-
zünden çeşitli baskı ve yasaklamalara maruz kalan gazeteciler -ki bunların en 
meşhuru Ahmet Tevfik’tir- Meşrutiyet haberini alır almaz okuyucularıyla pay-
laşmışlardır. Sünûhât gazetesi konuya ilk kez 30 Temmuz 1908, Mirat-ı Za-
man gazetesi ise, 3 Ağustos 1908 tarihli nüshalarında yer vermişlerdir. Haber-
lerde İstanbul’da Kanun-ı Esasi’nin kabul edilmesi, Meclis-i Mebusan’ın açıl-
ması, genel affın çıkarılması ve devlet kademelerinde yeni görevlendirmele-
rin yapılmasından bahsedilmesinin yanı sıra,  Kıbrıs’ta yapılan çeşitli kutla-
malardan da söz edilmiştir. Buna göre, kıraathaneler kandillerle ışıklandırıl-
mış, alınan özel izinle top atışı yapılmış ve polis mızıkası getirtilerek “Hami-
diye Marşı” ve daha birçok millî ve güzel parçalar çaldırılmıştır. 

Sünûhât gazetesinin yazdığına göre, Lefkoşa’da Osmanlı Kıraatha-
nesi önünde Kıbrıs Türk toplumunun ileri gelenlerinden Şevket Bey ve Os-
man Cemal Bey birer konuşma yapmışlar ve Kanun-ı Esasi’nin ve Meclis-i 
Mebusan’ın faydalarından bahsetmişlerdir. Nutuklar “Yaşasın hürriyet, yaşa-
sın adalet!” ve “Padişahım çok yaşa!” sözleriyle bitirilmiştir.2 

Yapılan konuşmaların ayrıntıları üzerinde durmayan, ancak şenlikte yakı-
lan maytapların yarattığı güzel görüntüyü tasvir eden Mirat-ı Zaman gazetesi, ya-
şanan coşkuyu somutlaştırmış olmaktadır: “Şenlikte yakılan mâh-tâblardan çı-
kan ziyâ-ı zerrin hakikaten şâyân-ı temâşâ idi. Bir halde ki güya melekler se-
madan seyyârât-ı münevvereyi avuçlayıp avuçlayıp da Müslümanlar üzerine 
atmakla resm-i tebriki ifa ediyorlar zannolunurdu.”3 

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Demiryürek, “Kıbrıs Türk Basını ve Osmanlı 
Hükûmetleri I”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayı-
nı, Yıl: 13, Sayı: 25-26, Mayıs-Kasım 2000, s. 120-134; M. Fatih Andı, “Kıbrıslı Bir 
Jöntürk: Ahmet Tevfik Efendi ve Çıkardığı Mizah Dergileri: Kokonoz (1896) ile Ak-
baba (1897)”, Edebiyat Araştırmaları I, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2000, s. 117-128.
2 “Şehr-âyin”, Sünûhât, 6 Ağustos 1908, s. 3.
3 Mirat- Zaman, 3 Ağustos 1908, s. 4.



Kıbrıs’ta II. Meşrutiyet DEMİRYÜREK

59

Yapılan kutlamalar, sa-
dece bunlarla sınırlı kalmamış, 
davul zurna eşliğinde gece yarı-
larına kadar eğlencelere devam 
edilmiştir. Bazı Kıbrıs Türkleri 
evlerinin ve iş yerlerinin önünü 
bayraklarla, kandillerle donat-
mışlardır. Hatta padişahın tahta 
çıkışının yıldönümü kutlamala-
rında da Meşrutiyet’e övgüler-
de bulunmaya devam etmişler, 
dört tarafı kandillerle aydınla-
tılan bir tahta perdenin üzerine 
“hürriyet, adalet, uhuvvet, mü-
savat” kelimeleri yazılmıştır. 
Cülus törenlerine katılan Lef-
koşa İngiliz komiseri de yap-
tığı konuşmada padişahı tebrik 
etmiştir.4   

A.2. Sahnelenen ve 
Yazılan Oyunlar

II. Meşrutiyet’in 
ilânına dair Kıbrıs Türkleri 
arasında yaşanan coşku ve he-
yecan ileriki günlerde de de-
vam etmiştir. Özel günlerde, 
çeşitli sosyal faaliyetlerde, yardım toplantılarında bir tiyatro oyunu sahnelen-
mesi gerektiğinde hürriyet, adalet, vatan ve benzeri konuları işleyen eserler 
tercih edilmiştir.

Mirat-ı Zaman gazetesinde yayımlanan bir habere göre, İdadi öğren-
cileri, Lefkoşa İnas Mektebi yararına bir oyun sahneye koyacaklardır ve bu 
sebeple, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı piyesini seçmişlerdir. 
Yazarın söz konusu oyunu, Kıbrıs Türklerinin en çok rağbet ettikleri oyunla-
rın başında gelmektedir. Öte yandan, 1908 yılında vatan sevgisi ve Osmanlılık 
fikri üzerine yazılmış bir oyunun seçilmiş olması ayrıca önemlidir.5 

Aynı gazetenin 1909 yılına ait bir başka sayısında ise, bu kez “Jön 
Türk” adlı bir oyunun Tuzla’nın İskele bölgesinde İttihatçılar tarafından ter-

4 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Demiryürek, “II. Meşrutiyet’in İlânının Kıbrıs Türk 
Basınına Yansımaları (Temmuz 1908- Aralık 1909)”, Jön Türk Devriminin 100. Yılı 
Kongresi, Mayıs 2008. (Henüz basılmamıştır.)
5 “İnas Mektebi Hediyesi”, Mirat-ı Zaman, 21 Kanun-ı evvel 1908, s. 5.
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tip edilip Kanaviyodi tiyatrohanesinde sahneleneceğine dair bir haber vardır.6 
Tahsin Nahid’in Nevvare Ruhsar ile birlikte yazıp Eylül 1908’te İstanbul’da 
yayımladığı bu üç perdelik “millî temsil”, Jön-Türklerin İstanbul’daki faa-
liyetleriyle ilgilidir. “Piyesin kahramanı Nihat, amcası Kâzım Paşa kendi-
ni evden kovunca İstanbul’dan kaçmaya karar verir. Farmason Cemiyetine 
ve İngiliz Sefarethanesine müracaat ederek itimatname alarak bir gemiyle 
İstanbul’dan ayrılır.”7 Seçilen oyunun isminden ve konusundan, dönemin ru-
hunu yansıtan bir eserin tercih edildiğini gözlemlemek mümkündür. 

Kıbrıs Türkleri sadece varolan bazı oyunları alıp sahnelemekle yetin-
memiş kendileri de oyun kaleme almışlardır. Kıbrıs’ın yetiştirdiği önemli şah-
siyetlerden Ahmet Tevfik, Kokonoz, Akbaba ve Mirat-ı Zaman gazetelerini 
çıkarmanın yanı sıra, oyun ve hikaye türlerinde eserler de yazmıştır. Bunlar-
dan “Bela-yı İstibdad” II. Meşrutiyet dönemini yansıtan bir tiyatro oyunudur. 
“Bela-yı İstibdad” hakkında ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte, isminden II. 
Abdülhamid dönemini yeren bir oyun olduğu anlaşılmaktadır.8 Yazar Ahmet 
Tevfik’in çok yoğun Türk-Osmanlı taraftarlığına rağmen, padişaha ve idare-
ye yönelik ifadeleri zamanında başına iş açmış, İstanbul hükûmeti tarafından 
gazetesi Kokonoz’un Osmanlı Devleti’ne girişi 29 Temmuz 1313 (10 Ağustos 
1897) tarihli irade-i seniyye ile yasaklanmıştır.9 Ayrıca Ahmet Tevfik de Os-
manlı topraklarına girememiştir. Ahmet Tevfik gibi II. Meşrutiyet’in ilânından 
sevinç duyan bir diğer isim ise, Kaytazzade Mehmet Nâzım’dır. 

Kıbrıs’ta Divan şiiri geleneğinin son temsilcisi olarak görülen Kay-
tazzade Mehmet Nâzım, II. Meşrutiyet öncesinde herhangi bir mağduriyet ya-
şamamasına, hatta “Yadigar-ı Muhabbet” (1894) adlı romanının başında padi-
şaha övgüler düzmesine rağmen, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra tutum de-
ğişikliğine gitmiştir. Onun “Safa yahut Netice-i İbtila” adlı tiyatro oyunu II. 
Meşrutiyet döneminde yazılmış bilinen ilk oyun olarak kabul edilmektedir. 4 
Kânûn-ı evvel 1908 tarihli önsözünde çevresindekilerin yoğun ısrarları üze-
rine bir oyun yazmaya cesaret ettiğinden söz eder. Eserde, istibdat dönemin-
de baskı ve zulümle ailelerin nasıl büyük acılara sürüklendiği Safa ile Vicdan 
arasındaki trajik aşk hikayesi çerçevesinde dile getirilmiştir.10 

B. Gazetelerde Yayımlanan Şiirler
II. Meşrutiyet’in ilan edildiği dönemde, İstanbul’daki edebî faaliyet-

6 “Tiyatro”, Mirat-ı Zaman, 15 Mart 1909, s. 1-2.
7 Alemdar Yalçın, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Anka-
ra 2002, s. 102-103.
8 “Beliğ Paşa Konağı ve Kıbrıs’ta Tiyatro”, Benim Kıbrısım, Eylül 2000, S: 13, s. 
60-61.
9 BOA, İrade-i Husûsi, tarih 1315. Ra. 10, Vesika no. 116
10 Meral Demiryürek, “Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihinden: Safa Yahut Netice-i İbtila”,  Meral Demiryürek, “Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihinden: Safa Yahut Netice-i İbtila”, III. 
Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Lefke 26 Eylül 2008 (Henüz basılmamıştır.).
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ler Servet-i Fünûn temsilcilerinin ferdî çalışmalarından ibaret görünmekte-
dir. 1901 yılında Hüseyin Cahit’in “Edebiyat ve Hukuk” adıyla Fransızcadan 
çevirip yayımladığı makale yüzünden Servet-i Fünun kapatılır. Kısa bir süre 
sonra dergi tekrar yayın hayatına dönse de, eski parlak günler geride kalmış-
tır. Yine de şair ve yazarlar edebî faaliyetlerini sürdürürler. “II. Abdülhamid 
yönetimini eleştiren yazılarını / şiirlerini yazarlar.”11 1901’den 1908’e kadar 
olan dönemde yeni bir nesil yetişir. Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Aka Gündüz, 
Ali Canib yeni isimlerden bazılarıdır. Muktebes (İzmir), Mecmua-yı Edebiye 
(İstanbul), Çocuk Bahçesi (Selanik) gibi dergilerde isimleri görünmeye baş-
layan söz konusu şahsiyetlerden bir kısmı II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir 
süre sonra (Şubat 1325/ 1910) “Fecr-i Ati” adıyla yeni bir edebî topluluk kur-
maya karar verirler. Topluluk üyeleri, gerek millî bir edebiyat anlayışının ege-
men olmaya başlaması, gerekse yeterli bilgi, birikim ve deneyime sahip olma-
maları nedeniyle kısa sürede dağılırlar. Geriye, yayımladıkları beyanname ve 
çok az sayıdaki kitapları kalır.

Edebî faaliyetler açısından Kıbrıs’a bakıldığında Meşrutiyet’in ila-
nından hemen sonra millî bir edebiyat ortamının oluşturulduğunu gazeteler 
aracılığıyla görmek mümkündür. Nitekim 23 Temmuz 1908 tarihinden itiba-
ren Kıbrıs’ta yayımlanan bütün Türkçe gazeteler, II. Meşrutiyet’le ilgili şiir-
lerle donatılmaya başlanmıştır. Başta Mirat-ı Zaman, Sünûhât ve İslam gaze-
teleri olmak üzere mevcut gazetelerin hemen her nüshasında şiirlere rastlan-
maktadır. Çoğu kez yazanı belirtilmeyen bu eserlerde estetik gayeden ziya-
de, devrin coşkusunu dile getirmenin önemsendiği hemen dikkati çekmekte-
dir. Bununla birlikte, Kaytazzade Mehmet Nâzım tarafından yazılanlar başta 
olmak üzere, bazın şiirlerde belli bir edebî beğeni yaratacak kadar şiirselliğin 
varolduğunu da gözardı etmemek gerekmektedir. 

On ay (10 Ağustos 1908-24 Mayıs 1909) boyunca yayımlanan şiir-
ler incelendiğinde temaların  “istibdaddan kurtuluş”, “vatan-millet sevgisi”, 
“hürriyet coşkusu”, “Kanun-i Esasi” gibi belli başlı fikirler etrafında toplandı-
ğı görülmektedir. Buna göre en çok yinelenen kavramlar; millet, hürriyet, as-
ker, istibdat, vatan, meclis, mebus ve kanundur. Osmanlılık fikrinin vurgulan-
dığı eserlerde, sürekli zikredilen özel isimlerin başında ise, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin önde gelen şahsiyetlerinden Enver Bey/Paşa ve Niyazi Bey gel-
mektedir.

Söz konusu şiirleri temalarına göre şu şekilde ele alabiliriz:

B.1. İstibdaddan Kurtuluş 
Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte sayıları büyük bir hızla artan gazete ve 

mecmualarda II. Abdülhamid dönemindeki baskı ve zulümleri konu alan çok 

11 Abide Doğan,  Abide Doğan, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 
2007, s. 487.
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miktarda karikatür, makale ve şiir yayımlanır. 
Kıbrıs Türkleri, 1878’den itibaren İngiliz idaresinde olmakla beraber, 

hâlâ Osmanlı Devleti’nin bir vatandaşıdırlar ve İstanbul hükûmetinin eylem-
lerinden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bu nedenle, ülke-
ye girişi yasaklanan, sürgüne gönderilen veya yurt dışına kaçmak zorunda bı-
rakılan kişilerin II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine hemen geri dönmeleri arzusu 
gazetelerde kısa sürede yerini alır ve mısralar halinde dile getirilir. Nitekim 
Kıbrıs’ta II. Meşrutiyet’in ilanından itibaren yayımlanan bütün şiirlerde, sa-
ray çevresine karşı menfi bir bakış açısı göze çarpmaktadır. Bu da, söz konu-
su eserleri taraflı hale getirmektedir. Meşrutiyet’in lehinde görünen gazetele-
rin başında Ahmet Tevfik’in Mirat-ı Zaman gazetesi gelmektedir. Ahmet Tev-
fik, -daha önce de bahsedildiği gibi- 1897 Türk-Yunan savaşı sırasındaki ya-
yınlarından dolayı II. Abdülhamid tarafından İstanbul’a girişi yasaklanan Ko-
konoz ve onun devamı niteliğindeki Akbaba adlı mizah gazetelerinin de sahi-
bi olan bir Jön Türk’tür.12

Mirat-ı Zaman gazetesinde yayımlanan ve kim tarafından yazıldığı 
belli olmayan isimsiz şiirde, padişaha yakın isimlerden kâtip Arap İzzet ve 
Tahsin Paşa ile mabeynci Ragıp Paşa dinsiz, hain, mel’un, alçaklığı huy edin-
miş kimseler olarak gösterilir. Onlara acınmamalı, aksine ölmeleri halinde 
kutlama yapılmalı, hissedilen kin ve nefret asla eksilmemelidir:

Ey denaet pişeler ey hain-i bi-dinler
Durmasın artsın demadem hakkınızda kinler
Siz geberdikçe ahali yapmalı ayinler
Sad hezar olsun size sad sad hezar nefrinler
 
Devr-i istibdadda icad eden mel’unluğu
Öğreten hep sizsiniz mazlumlara dilhunluğu
Sizden öğrensin gelip maymunlar maymunluğu
Ey Arap İzzetler ey Ragıplar ey Tahsinler13

“Hafiye Sergisi” adını taşıyan şiirde ise, isminden de anlaşıldığı üze-
re, padişaha dalkavukluk etmek amacıyla jurnal yapan, halka türlü eziyetler-
de bulunan hafiyeler hicvedilir. Sık sık “kör, şaşkın, ahmak, hırsız, hain, sar-
hoş, cenabet” gibi argo ifadelerin de kullanıldığı şiirde, yine Ragıp, Faik, Tah-
sin ve Memduh isimleri geçer. Şiir, 24 dörtlükten oluşan uzun bir hicviye-
dir. Her dörtlükte hafiyelerin bir başka menfi icraatı sayılıp dökülür. Özellik-

12 Meral Demiryürek, “1897 Türk-Yunan Savaşı’nın Servet-i Fünun ve Kokonoz- Meral Demiryürek, “1897 Türk-Yunan Savaşı’nın Servet-i Fünun ve Kokonoz-
Akbaba Gazetelerine Yansımaları”, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Güz 2007, S. 7, s. 130.
13 Mirat-ı Zaman, 24 Ağustos 1908, s. 8.
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le,  yaptıkları zulümler sergilenir. 
“Bilcümle bunda”14 mısraının na-
karat olduğu şiirde, “Bir sergidir 
bu / Hainle memlu’”15 mısraların-
dan da anlaşıldığı üzere hainlerin 
teşhir edildiği bir sergi tasvir edilir. 
Sergilenenler ise; hafiyeler ve on-
ların türlü kötülükleridir. Örneğin, 
şu dörtlüklerde bunu açıkça gör-
mek mümkündür:

Evler yıkanlar
Canlar yakanlar
Emre bakanlar
Bilcümle bunda

Irza geçenler
Mazlum seçenler
Kanlar içenler
Bilcümle bunda16

Şiirlerde istibdada ve sa-
ray çevresindekilere yönelik kin 
ve nefretin sebebi olarak, devleti idare edenlerin iş başındayken halka çek-
tirmiş oldukları evham, korku ve eziyet gösterilir. Hatta kimi zaman söz ko-
nusu olumsuz hava can korkusuna, evlat acısına dahi dönüşmüş, aileler pe-
rişan olmuştur. Bu durumu sergileyen şiirlerden biri Mirat-ı Zaman gazete-
sinde yayımlanır. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan şiir, bir ana kızın 
karşılıklı konuşması biçiminde oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanı üze-
rine, Avrupa’ya kaçmaya zorlananlar veya sürgüne gönderilenler teker te-
ker dönmeye başlamışlardır. Ancak gelenler arasında İstanbul’daki bir vali-
denin iki oğlu yoktur. Büyük bir özlemle oğulları Hamdi ve Reşit’i bekleyen 
anne, en sonunda acı gerçeği anlar: Biri 20, diğeri 25 yaşında olan oğulları 
Sarayburnu’ndan denize atılarak boğdurulmuştur. Diyalogdaki ana-kız, yal-
nız değildir, bu acı sonu yaşayan daha birçok aile vardır. Acılı annenin duygu-
ları, aşağıdaki mısralarda şöyle dile getirilmiştir:

             O Sarayburnu’nu gördün mü sen o Marmara’yı
             O mahaller ne kadar valideler ağlattı
             Nice kardaşa babaya karalar bağlattı

14 Mirat-ı Zaman, 7 Eylül 1908, s. 1-2.
15 Mirat-ı Zaman, 7 Eylül 1908, s. 1-2.
16  Mirat-ı Zaman, 7 Eylül 1908, s. 1-2.

Mirat-ı Zaman
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             Bilirim bunca zamandır ki ben o Marmara’yı
             Bugün artık eyiden gönlüm bunaldı yandı
             İki oğlum o denizlerde boğuldu gitti
             Biri yirmi birisi yirmi beşinde idi ah
             Birine bari nasib olmadı şu hak-ı siyah
     Ne birader ne peder kaldı ne de zevce17

Bir annenin çektiği acıları dile getiren bu şiirin sonunda oğullarının 
dönmesinden ümidi kesen ve acı gerçeği anlayan anne, vefat eder. Bu talihsiz 
annenin ve evlatlarının başına gelenlerin başkalarının da başına geldiğini vur-
gulamak için aynı gazetede yayımlanmış başka şiirler de vardır. “Askerler” 
adlı imzasız şiir, bunlardan biridir:

 Ağlardı nice valideler genç ahfâda18

 İnler idi evladı da zindan-ı belada
Gözyaşlarını gizli dökerlerdi pederler
Her aileyi sarmış idi zulm ü kederler

Zulm-i ateş baran gibi gökten yağıyordu
Kurtulmağa herkes buna çare arıyordu”19

İnsanların korkuyla susturulması, en yakınlarından bile jurnal edile-
ceği korkusuyla çekinmesi, onları ya toplumsal meselelere tamamen duyarsız, 
kendi kişisel zevkleri peşinde koşan biri yapar, ya da etrafındakileri bilinç-
lendirerek onlarla birlikte hareket edip söz konusu çıkmazdan kurtulmak için 
çare aramaya yöneltir. Nitekim “Askerler” adlı şiirde de vurgulandığı gibi, 
millî ve toplumsal duyarlılıkla hareket eden İttihat ve Terakki Cemiyeti padi-
şaha II. Meşrutiyet’i ilan ettirme noktasına ulaşmıştır. Halk arasında İttihatçı-
ların bunu başarabilmiş olmalarının getirdiği coşkulu ruh halinin bir sonucu 
olarak gazetelerdeki şiirlerin büyük çoğunluğunda askere övgü, vatan ve mil-
let sevgisinin öne çıktığı görülmektedir.

B.2. Asker-Vatan- Millet 
Meşrutiyet’in ikinci kez ilan edilmesi hem aydın kesim hem de halk 

arasında büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Artık bütün eziyetlerin, haksızlık-
ların, baskıların sona ereceğinin beklentisi vardır. Her yerde ve her koşulda bu 
ortamı inşa edenler ise, askerlerdir. Eli kalem tutan herkes, büyük bir coşku 
içinde askerlere sevgilerini dile getirmenin telaşı içindedir. Örneğin, İttihatçı-
ları “İslamın askeri” ve “milletin övünç kaynağı” olarak gören Sünûhât gaze-
tesindeki şu şiir, söz konusu sevgiyi dile getirmektedir:

17 Mirat-ı Zaman, 31 Ağustos 1908, s. 8.
18 Oğullar, torunlar, yardımcılar Oğullar, torunlar, yardımcılar
19 “Askerler”,  “Askerler”, Mirat-ı Zaman, 25 Kanun-ı sani 1909, s. 8.
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Asker-i İslam kıvâm20-ı saltanat
Millete bunlar medar-ı mefharet 
Yıktılar bünyân21-ı zulmü akıbet22

Aynı gazetenin ilerleyen nüshalarında yayımlanan iki şiirde ise, doğ-
rudan askerin konuşturulduğunu, onların dilinden seslenildiğini görürüz. Bun-
lardan birincisi, şairi belli olmayan “(Mefahir-i Milliye) Asker Lisanından” 
başlıklı şiirdir. “Osmanlıyız, Osmanlıyız!/Âlemde biz, pek şanlıyız!”23 beyti-
nin nakarat halinde eşlik ettiği üçlüklerden oluşan şiirde, Osmanlı askerinin 
birçok meziyeti kendi ağzından dile getirilir ki, bunların başında koruyucu, 
vicdanlı, mert ve canlı olmaları gelmektedir. Bu nedenle, Osmanlı toprakları-
nı baştan başa yarasa gibi keder tutmuşken onun kaynağıyla mücadele etmiş 
ve böylece “imdat” diyenlerin yardımına koşmuşlardır. Sonuç olarak zalimler 
muratlarına erememişlerdir: 

İmdat edip rabbü’l-ibâd24

Meydane çıktı ittihad 
A’dâyı25 kıldık na-murad26

Söz konusu bu üçlükte geçen “Meydane çıktı ittihad” mısraında “itti-
had” kelimesi bir söz oyunu yapılarak tevriyeli kullanılmıştır. Çünkü, askerin 
eyleme geçmesi neticesinde hem kelimenin sözlük anlamındaki “birlik” ger-
çekleşmiş, bütün millet yekvücut haline gelmiş hem de “İttihat” ve Terakki 
Cemiyeti varlığını ve ağırlığını somut olarak ortaya koymuş olmaktadır. 

Kaytazzade Mehmet Nâzım imzalı “(Terane-i Zafer) Asker Ağzın-
dan” adını taşıyan ikinci şiirde ise, I. çoğul şahıs ağzından askerler zulme kar-
şı vermiş oldukları mücadeleyi dile getirirler. Yapılan kıyasıya bir biçimde 
karşı koymadır. Bunun sonucunda ise, istibdat yıkılmış, bütün halk esaret zin-
cirinden kurtulmuş, özgürlüğüne yeniden kavuşmuştur. 4 bentten oluşan şiirin 
her bendinde 6 mısra vardır ve bunların son 2 mısraının nakarat olarak aynen 
tekrar edildiği görülmektedir. Nakarat mısraları aynı zamanda şiirde vurgula-
nan temel duyguyu da içermesi açısından önemlidir ve şöyledir: “Kasr-ı istib-
dadı yıktık âlemi şâd eyledik / Halkı zincir-i esaretten de azad eyledik”27 Bu 
mısralar dışında ikinci ve dördüncü bentlere düşülen dipnotlarda yer alan “(1)
İdare-i sabıka âleyhinde söz söyleyenlerin duçar oldukları felakete işarettir. 

20 Dikler, doğrular. Dikler, doğrular.
21 Yapı, bina. Yapı, bina.
22 “Neva-yı Zafer”,  “Neva-yı Zafer”, Sünûhât, 24 Kanun-ı evvel 1908, s. 1.
23 “(Mefahir-i Milliye) Bir Asker Lisanından”,  “(Mefahir-i Milliye) Bir Asker Lisanından”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 1.
24 Kullar, ibadet edenler. Kullar, ibadet edenler.
25 En zalim, pek gaddar. En zalim, pek gaddar.
26 “(Mefahir-i Milliye) Bir Asker Lisanından”,  “(Mefahir-i Milliye) Bir Asker Lisanından”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 1.
27 Kaytazzade Mehmet Nâzım, “(Terane-i Zafer) Asker Ağzından”,  Kaytazzade Mehmet Nâzım, “(Terane-i Zafer) Asker Ağzından”, Sünûhât, 14 
Kanun-ı sani 1909, s. 1.
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(2)Hafiyelere telmihtir.”28 açıklamaları şiirin II. Abdülhamid dönemini hicvet-
mek ve İttihatçıların hareketini övmek için yazıldığının ispatıdır. 

Kahraman unvanını şan ve ziynet olarak gören ve vatan yolunda can 
vermekten çekinmeyen, cesur ve kudretli Osmanlı askerleri için, Kaytazza-
de Mehmet Nâzım tarafından “Terane-i Zafer” adıyla bir başka şiir daha ya-
zılmıştır. Mirat-ı Zaman gazetesinde yayımlanan şiirde, Osmanlı askerleri-
nin ağzından kahramanlıklarının, güçlerinin kaynağı olarak Allah inancı gös-
terilir. Çünkü “Ayet-i nusreti’n-min-Allah”29 ellerindeki tek senettir. Onlara 
“Böyle bir feth ü zafer haktan inayet”30 buyurulmuştur. 

Mirat-ı Zaman gazetesindeki isimsiz bir başka şiirde ise, bu kez mil-
letin ağzından askere duyulan şükran duygusu dile getirilmiştir. Kim tarafın-
dan yazıldığı belli olmayan şiirin bir dörtlüğünde askerlere şöyle seslenilir:

Bizde ancak bir sevinç var yoksa hizmet sizdedir
Aciziz her şeyde biz gayret-i şecaat sizdedir
Sizsiniz işkence altında hamiyet gösteren 
Sizsiniz bu millete devr-i saadet gösteren31 

Askerlerin cesurane hareketleri sayesinde Hz. Muhammet’in  yaşa-
dığı devir kadar mutlu ve huzurlu bir dönemin başladığını ifade eden şair, bu 
görüşünü vatanın tüm fertleri adına ifade etmektedir. Nitekim şiirlerde aske-
re duyulan minnet duygusuna ilave olarak işlenen belli başlı temalar arasında 
vatan ve millet sevgisi de dikkat çekmektedir. 

Şiirlerde o güne değin susmuş veya susturulmuş olarak görülen ke-
simlerin dile geldiğini görmekteyiz. “Asker ağzından” ifadesi bunun somut 
işaretidir. Öte yandan özgürlüğüne kavuşan millet de artık duygularını ser-
bestçe dile getirir. Onların sözcüsü konumundaki şair ve yazarlar hem kendi-
lerinin hem de mensubu oldukları toplumun hislerine tercüman olurlar. Şiir-
lerde asker-millet-devlet kaynaşmış bir görünümde tasvir edilir. Vatan sevgisi 
yüceltilir. Hatta vatanın yeniden fethedildiği düşünülür:

Osmanlılar bugün oldu muzaffer
Fethetti yeniden vatanı asker32

Dua niteliği taşıyan şu dörtlük ise milletin, vatanın ve devletin koru-
yucusu olarak, askerleri gördüğünün işaretidir: 

Ey dilîrân ruh-ı sanisi sizsiniz bu devletin
Hakkınızda her zaman işte duası milletin 

28 Sünûhât, 14 Kanun-ı sani 1909, s. 1.
29 Kaytazzade Mehmet Nâzım, “Terane-i Zafer”,  Kaytazzade Mehmet Nâzım, “Terane-i Zafer”, Mirat-ı Zaman, 17 Mayıs 1909, s. 3.
30 Kaytazzade Mehmet Nâzım, “Terane-i Zafer”, Mirat-ı Zaman, 17 Mayıs 1909, s. 3.
31  Mirat-ı Zaman, 7 Eylül 1908, s. 7-8.
32 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
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Gelmesin bu gayret ve himmetten istikrah size
Daima olsun muavin Hazret-i Allah size33        

II. Meşrutiyet’in ilk günlerinde ve ilerleyen aylarında vatan toprak-
ları üzerinde aynı millî değerleri paylaşarak birlikte bir ideale doğru özgürce 
hareket etme azminin başladığı Tanzimat yıllarının coşkusu, yeniden yakalan-
mış görünmektedir. Toplumun bir kez daha umutlanmasında baskısız, sansür-
süz özgür bir ortama kavuşulduğuna dair inanç yatmaktadır.

B.3. Hürriyet Coşkusu 
İstibdad idaresinin sona ermesi ülkede büyük bir hürriyet coşkusunun 

yaşanmasına neden olur. Ülkeyi terkedenler hızla dönmeye başlarlar. Mirat-ı 
Zaman gazetesinde yurt dışına çıkan İttihatçılara ithafen yazılan “Hariçteki 
Ahrara Hitaben” başlıklı şiirde “Şah-ı hürriyet etti serbeser hainleri berbat”34 
denilerek adeta müjde verilir. Bunun üzerine artık “Bütün Osmanlılar oldu 
yevm-i mesudanla şad”35 ve onların da geri dönmemesi için bir neden kalma-
mıştır.

Meşrutiyet’in ilanından hemen bir ay sonra Kıbrıs’taki gazetelerde 
yayımlanan şiirlerde özellikle hürriyet fikrine vurgu vardır. Bunda Adada ya-
şayan ve İstanbul’a girişleri yasaklanmış olan Ahmet Tevfik gibi İttihatçıların 
rolü büyüktür. Nitekim Mirat-ı Zaman gazetesi Ahmet Tevfik’e aittir. İmzasız 
olarak yayımlanan şiirlerin en azından bir kısmını onun yazmış olması kuv-
vetle muhtemeldir. Örneğin, gazetenin 17 Ağustos 1908 tarihli nüshasında yer 
alan isimsiz ve imzasız şiiri “hürriyet kasidesi” olarak değerlendirmek müm-
kündür. Çünkü “hürriyet” redifli beyitlerin tamamı hürriyetin gücü ve vazge-
çilmezliği üzerinde durmakta ve hürriyete övgü niteliği taşımaktadır. Özellik-
le ilk ve son beyitlerde hürriyet ile fecr, güneş, nehir arasında benzerlik kurul-
ması, etkileyici fonetik yapısı ve gür sesli söyleyişi ile Namık Kemal’in “Hür-
riyet Kasidesi”ni akla getirmektedir:

Tecellisaz oldu semt-i şarkta fecr-i hürriyet 
Takip etti anı perteviyle36 mihr-i hürriyet
 … 
Ne istihkamlar sökmüş ne muhkem bentler almıştır
Köpükler saçmada etrafa şimdi nehr-i hürriyet37 

Mirat-ı Zaman gazetesinde ileriki aylarda yayımlanan bir başka im-

33 Mirat-ı Zaman, 7 Eylül s. 7-8.
34 “Hariçteki Ahrara Hitaben”,  “Hariçteki Ahrara Hitaben”, Mirat-ı Zaman, 10 Ağustos 1908, s. 8.
35 “Hariçteki Ahrara Hitaben”,  “Hariçteki Ahrara Hitaben”, Mirat-ı Zaman, 10 Ağustos 1908, s. 8.
36 Işık.  Işık. 
37 Mirat-ı Zaman, 17 Ağustos 1908, s. 6.



kebikeç / 27   2009

68

zasız şiir ise, doğrudan “Hürriyet Şarkısı”38 adını taşımaktadır. İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti üyelerinin istibdada karşı zaferi nasıl kazandığını öyküleyici 
bir dille anlatan şiir, milletin istibdaddan kurtarılmasının birtakım özveriler-
le gerçekleştiğini işlemektedir. Dağda, bayırda aç susuz gezen, cevrin ve zul-
mün ortadan kaldırılması için “uyuyan arslanları” uyandıran İttihatçılar bu sa-
yede etraftaki “şeytanları” “recm” ile uzaklaştırmış, hürriyet bayrağını “istib-
dat burcuna” dikerek en sonunda milleti istibdadın zulmünden kurtarmıştır.39 

Mirat-ı Zaman sayfalarına yansıyan bir “Hürriyet Şarkısı”40 daha var-
dır ki en az diğeri kadar etkileyici ve önemlidir. İngiltere’nin Kıbrıs valisi 
(yüksek komiser) C. A. King-Harman41, Kıbrıs Müslümanlarına hitaben bir 
konuşma yapar. Vali konuşmasında Kıbrıs’taki Müslüman gençlerin iyi eği-
tim görürlerse, sadece Kıbrıs memuriyetlerinde değil, padişahlarının idaresin-
de bulunan Osmanlı toprakları genelinde dahi istihdam olunarak ilerleyebile-
ceklerini dile getirir. Örnek olarak da Kâmil Paşa ile diğer Kıbrıslı Türkleri 
gösterir. Valinin konuşmasında dikkati çeken nokta, Ada Türklerinin hâlâ Os-
manlı tebası olarak kabul ediliyor olmasıdır. Zaten II. Meşrutiyet’in ilan edil-
diği dönemde Kıbrıs, İngiliz idaresinde bulunmasına rağmen, Kıbrıs Türkleri 
kendilerini ve hatta Rumları “Osmanlı vatandaşı” olarak görmeye devam edi-
yorlardı. Nitekim bu yaklaşım, hukuken de doğru idi. 

Sözkonusu toplantı sırasında dikkati çeken ikinci nokta ise; öğrencile-
rin, valinin huzurunda, daha önceden çalıştıkları, “Hürriyet Şarkısı”nı okuma-
larıdır. Mirat-ı Zaman, toplantıda hazır bulunan herkes tarafından “manidar 
ve derin bir sükunetle” dinlenen şarkının sözlerini tamamıyla yayımlar. Çok 
sade bir dille yazılan şarkı, dörtlüklerden ve aralardaki iki mısralık nakaratlar-
dan oluşmaktadır. Toplam 4 dörtlükten oluşan şiirin nakaratı “Yaşasın hürri-
yet, adalet, müsavat / Yaşasın vatan” şeklinde başlamakta ve sonraki nakarat-
ların ikinci mısraında “vatan” sözü “millet”, “ordu” ve “Enver” olarak deği-
şiklik göstermektedir. Nakaratta yer verilen “hürriyet”, “adalet” ve “müsavat” 
kelimeleri bilindiği gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin düsturlarıdır ve öğ-
renciler okudukları bu şarkıyla Kıbrıs Türk toplumunun İttihatçılara olan des-
teğini ve sempatisini göstermiş olurlar.

Hürriyet sevincini, coşkulu bir şekilde dile getiren şarkıda, Osmanlı-
lık ile vatan ve millletin bütünlüğüne de vurgu vardır. Öte yandan, hain ola-
rak görülen önceki idarenin bertaraf edilmesini sağlayanlara, yani İttihatçılara 
karşı büyük bir sevgi ve bağlılık kendini göstermektedir: 

Dökülürken kanımız
Kurtuldu vatanımız
Hürriyeti alana

38 Mirat-ı Zaman, 30 Teşrinisani 1908, s. 1.
39 Mirat-ı Zaman, 30 Teşrinisani 1908, s. 1.
40 Mirat-ı Zaman, 25 Kanun-ı sani 1908, s. 3.
41 The Cyprus Gazette, 21 Şubat 1908, s. 6373.
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Feda olsun canımız42

Kıbrıs Türklerinin İngiliz idaresinde bulunmalarına rağmen, vatanın 
kurtuluşunu Meşrutiyet’in ilanında görmeleri gerçekten ilginç bir tutumdur. 
Ayrıca İngiliz idaresinin açıktan açığa İttihatçılara destek verilmesine sessiz 
kalmaları da dikkat çekicidir. O dönemde İngilizlerin henüz Adaya resmen el 
koymamış olmaları bunda etkili olmuştur denebilir.

Gerek Kıbrıs’ta gerekse Osmanlı sınırları içindeki diğer bölgelerde, 
hürriyet coşkusunun yaşanıyor olmasının bir nedeni de, artık kanuna daya-
lı bir düzenin hakim olacağına dair inançtır. Bu nedenle, Kıbrıs gazetelerine 
yansıyan şiirlerde öne çıkan temalardan biri de, Kanun-ı Esasi ve meclis kav-
ramları etrafında kendini göstermiştir.

B.4. Kanun-ı Esasi ve Meclis-i Mebusan 
II. Meşrutiyet’i ilan eden İttihatçılar, hızla birtakım çalışmalara giriş-

tiler. Yapılacak yeni düzenlemelerin başında Kanun-ı Esasi’nin tekrar hayata 
geçirilmesi ve böylece meclisin yeniden açılması gelmekteydi. Zaten İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nden bütün Osmanlı vatandaşlarının büyük bir özlemle 
beklediği şey, meclisin yeniden açılması ve Kanun-ı Esasi’nin yürürlüğe kon-
ması idi. Kıbrıs Türk basını, halkı bu konuda daha fazla bilinçlendirmek için 
Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra bir dizi makale yayımlayarak “Meclis-i 
Mebusan”ın ne anlama geldiğini açıklama ve faydalarından bahsetme ihtiyacı 
duymuştur.43 Jön Türkler aleyhine söz söyleyen onları “dinsizlikle” suçlayan 
bazı sözlerin işitilmesi de bunda etkili olmuştur. Muhaliflere meram anlatma-
yı dinî bir görev sayan gazete yetkilileri çeşitli örnekler vererek meclis ve ka-
nun sahibi olmanın önemini göstermeye çalışmışlardır. Bu örneklerden birine 
göre; eskiden köy zenginlerinden biri, bir köylünün tarlasına el koysa ve köy-
lü de şikâyetçi olsa yine de birşey yapılamazdı. Çünkü zengin kişi, hükûmet 
memurlarından birine biraz zahirelik vererek haklı çıkmayı başarırdı. Hatta 
üstüne üstlük toprağını kaybeden köylüye “sen padişah aleyhinde konuştun” 
denilerek hapse attırılırdı. Zavallı köylüyü korumaya kimse cesaret edemez, 
etse bile, “sen padişah düşmanı bir haini kayırıyorsun” denilerek onun da hap-
si boylaması sağlanırdı. “Fakat şimdi öyle değildir. İki dönüm tarla değil, bir 
karış yeri, kimse kimsenin elinden alamaz. Alacak olursa herif paçaları sıva-
dığı gibi doğruca Meclis-i Mebusan’a bir arzuhal verir. İşi anlatır. Dava mah-
kemeye havale edilir. Haklı hakkını ispat eder. Bir karış yeri kim aldıysa hem 
geriye alır hem de alan adama ceza verirler...”44 

Kıbrıs Türk basınında meşrutiyet yanlısı yayınlar makale, şiir ve hat-

42 Mirat-ı Zaman, 25 Kanun-ı sani 1908, s. 3.
43 “Kanun-ı Esasi, Meclis-i Mebusan ve Jön Türkler”,  “Kanun-ı Esasi, Meclis-i Mebusan ve Jön Türkler”, Mirat-ı Zaman, 9 Teşrin-i sani 
1908, s. 1; “Meclis-i Mebusan Nedir?”, Mirat-ı Zaman, 14 Ağustos 1908, s. 2-8.
44 “Kanun-ı Esasi, Meclis-i Mebusan ve Jön Türkler”,  “Kanun-ı Esasi, Meclis-i Mebusan ve Jön Türkler”, Mirat-ı Zaman, 9 Teşrin-i sani 
1908, s. 1-5.
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ta Kanun-i Esasi’nin kısım kısım yayımlanması şeklinde yoğun bir biçimde 
devam etmiştir.45 Konumuz şiirlerle sınırlı olduğundan tekrar şiirlere dönecek 
olursak; farklı din ve etnik yapılardan gelen ancak “Osmanlı” kimliği etrafın-
da toplanan herkesin meclise ve Kanun-i Esasi’ye taraftar olmasının gerekti-
ğini savunan Ahmet Tevfik, gazetesi Mirat-ı Zaman’da bu fikri her fırsatta dile 
getirmiştir. Söz konusu isteğin bir an evvel hayata geçirilmesi azmi ve bu ko-
nudaki sabırsızlık gazete sayfalarına şu şekilde yansımıştır:

Cümlesi de etti Kanun-ı Esasi’yi talep
İnkıraz-ı devleti gösterdiler başlı sebep 
Müslüman Bulgar Yahudi Rum bütün nesl-i Arab
Kalmamış herkeste bitmiş sabırlar temkinler46

Adeta vatanın yeniden fethedildiği, bütün Osmanlıların kendilerini 
zafer kazanmış kişiler olarak gördüğü bir ortamda artık sıra mebusların yolu-
nun açılmasına gelmiştir. “Açtı mebuslara yolu süngüler” mısraında da ifa-
de edildiği gibi onlara bu saadeti kahraman Osmanlı ordusu kısa bir süre son-
ra yaşatmıştır.47 Meclis’in açılması, Kanun-i Esasi’nin hayata geçirilmesi me-
buslara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Üstelik onlar artık tayinle değil, 
seçimle işbaşına geleceklerdir. Nitekim, mısralara dökülen önemli değişiklik-
ler arasında, sağlanan kişisel hürriyete dayalı yeni idare sayesinde halkın ken-
di temsilcilerini yine kendisinin seçmesi de dile getirilir: 

Eyledi gayrı Kanun-i Esasi herkese ilan
Kıyametler gibi halk eyliyor tayin-i mebusan48

Bütün ümidini meclise ve orada kendilerini adil bir biçimde temsil 
edecek olan mebuslara bağlayan halkın duyguları “Aza-yı Mebusana”49 baş-
lıklı imzasız şiirde dile getirilir. 14 beyitten oluşan şiirin tamamı halkın geç-
mişte ve halde içinde bulunduğu ruh durumunu ve milletvekillerine duyduk-
ları güveni anlatır. Mebuslar, halkın gözünden, devletin yükselmesini sağla-
yacak kişiler olarak görülürler. Onlar adaletli oldukça milletin şanı, şerefi ve 
refahı artacaktır. Halkın mebuslardan “Ölmeden görmek diler bu devletin ul-
viyyetin /Âlem-i dünyada bin arzu ile çeşmânımız” şeklinde mısralara dökü-
len tek bir dileği vardır. Görüldüğü gibi, bütün ümidini vekillerine bağlayan 
milletin gözünde, vekiller birer Lokman Hekim’dir ve dertlerinin devası on-
lardadır. Bu düşünce “Çaresin bulmak size ait derd-i müthişin / Sizdedir çün-
kü devası sizsiniz lokmanımız” mısralarıyla kendini gösterir. Milletin yaşadı-

45 Mehmet Demiryürek,  Mehmet Demiryürek, II. Meşrutiyet’in İlânının Kıbrıs Türk Basınına Yansımala-
rı (Temmuz 1908- Aralık 1909), Ankara Üniversitesi Meşrutiyet’in 100. Yılı Sempoz-
yumu, Mayıs 2008.
46  Mirat-ı Zaman, 24 Ağustos 1908, s. 8.
47 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
48 “Hariçteki Ahrara Hitaben”,  “Hariçteki Ahrara Hitaben”, Mirat-ı Zaman, 10 Ağustos 1908, s. 8.
49 “Aza-yı Mebusana”,  “Aza-yı Mebusana”, Mirat-ı Zaman, 14 Eylül 1908, s. 8.
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ğı bilinçlenme sürecinin aşamalarını ortaya koyan “Aza-yı Mebusana” şiirin-
de -temel fikir olarak- halkı milletvekillerinin temsil ettiği şöyle dile getirilir:

Meclis-i şurayı bilmezdik otuz yıl evvel
Zulümden lakin açıldı dide-i imanımız 
Şimdi bildik devletin ruh ve hayatı sizsiniz
Böyle hükmetmektedir Allah bilir vicdanımız50

Kanun-i Esasi ve Meclis-i Mebusan’ın tekrar yürürlüğe girmesini İs-
lam gazetesi birinci sayfasına manzum bir tarih düşürerek okuyucularına şöy-
le duyurur:

Geri aldık bi-izn-i Allah (Kanun-i Esasi)yi
Ki müceddedinle51 olduk mazhar52-ı tahsini53 dünyanın 
Dedim tarihini bir düştü ol bir daha düşmez
Açıldı meclis-i millet kapandı çeşm-i a’dânın54, 55  

Yapılan işin doğruluğuna herhangi bir şüphe bırakmayan sözler ise, 
padişahın “nutk-ı hümayun”unun gazetelere yansımasıyla ortaya çıkar. II. Ab-
dülhamid mebuslara seslenerek şöyle demiştir: “...Şurası malûmunuz olsun ki 
saltanatın, devletin ve memleketin nigehbân-ı hukuku olan evvel Allah, sonra 
millet ve Meclis-i Mebusan-ı Millet’tir...”56 Padişahın bu olumlu sözleri hal-
kın yapılan işe ve onu gerçekleştirenlere inancını daha da perçinlemiş, şüphe-
si olan kişilerin de düşüncelerindeki bulanıklığı gidermiştir.

Meşrutiyet’in ilanıyla meydana gelen coşkuyu devam ettirmek ve Jön 
Türklere desteği mümkün olduğunca arttırmak maksadıyla gazetelerde sürekli 
makale, şiir ve haberler yer alır. Bu nedenle, kanun ve meclis gibi didaktik ve 
fikrî konularda dahi birçok şiirin yazılması şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü bütün 
bu örneklerle yapılmak istenen, estetik gayelerle bir eser ortaya koymak de-
ğildir. Amaç, İttihatçıların bu yeni dönemde başarılı olmalarına zemin hazır-
lamaktır. İmzasız veya imzalı olarak yayımlanan şiirlerde, davaya olan inanç 
açıkça gözlemlenmektedir. Bu da kalem sahiplerinin birer Jön Türk veya sem-
patizan olduğunu akıllara getirmektedir. Nitekim şiirlerdeki “biz” ifadesi halk 
olarak algılanabileceği gibi, doğrudan cemiyet mensuplarına da yorulabilir. 
Bazı şiirlerde Enver, Niyazi, Kemal isimlerinin sıkça geçiyor olması da bu dü-
şünceyi güçlendirir niteliktedir.

50 “Aza-yı Mebusana”,  “Aza-yı Mebusana”, Mirat-ı Zaman, 14 Eylül 1908, s. 8.
51 Yeni yepyeni. Yeni yepyeni. 
52 Nail olma, şerefl enme. Nail olma, şereflenme.
53 Kale gibi sağlamlaştırma. Kale gibi sağlamlaştırma.
54 En zalim, gaddar. En zalim, gaddar.
55 “Kıta-i Tarihiyye”,  “Kıta-i Tarihiyye”, İslam, 23 Kanun-ı sani 1909, s. 1.
56 “Nutk-ı Hümayun”,  “Nutk-ı Hümayun”, Mirat-ı Zaman, 11 Kanun-ı sani 1908, s. 8.
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B.5. Jön Türkler (Enver, Niyazi, Kemal, Mithat) 
II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan bazı isimler ve onların öncülerine 

gazetelerde yayımlanan şiirlerde yer verilmesi bu dönem edebiyatı içinde ol-
dukça önemli bir yer tutmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önderlerin-
den olan ve kahramanlık, vatanseverlik gibi vasıflarıyla öne çıkan belli başlı 
isimler Enver Paşa ve Niyazi Bey’dir. Ayrıca o dönemde artık hayatta olma-
yan, ancak “ruh”larıyla devrin olaylarına manevî destek verdiklerine inanılan 
iki isim vardır: Namık Kemal ve Mithat Paşa.

Şiirlerde en çok adı geçen kişi, Enver Paşa’dır. Sünûhât gazetesinde 
yayımlanan imzasız şiirde Enver Paşa’nın ismi “Gıbta-keş57 nur-ı şafak En-
verlere!/Hak ömürler versin ol serverlere”58 şeklindeki nakaratta geçmekte-
dir. Onun “nurlu, çok ve pek parlak”59 anlamına gelen isminden yola çıkıla-
rak mübalağa yapılmış ve şafağın nurunun bile “Enver” gibi kişilere gıpta et-
tiği ifade edilmiştir.

Mirat-ı Zaman gazetesinin 28 Eylül 1908 tarihli nüshasında yayımla-
nan “Enver Bey Diyor ki”60 başlıklı şiirde ise, Enver Paşa’nın ağzından yap-
tıkları sayılıp dökülerek bir kahraman profili çizilir. Askeriyle dağda gezen, aç 
susuz kalan ve tek emeli milleti uğruna mahvolmak olan Enver Paşa, “istib-
dadın cevval ateşiyle yanan vatanı”61 kurtarmış ve halkın hürriyetini geri al-
mıştır. Üstelik bütün bunları şöhret için yapmamıştır. O, ümmet ve devlet uğ-
runa çalışmıştır:

Her ne hizmet eyledimse hepsi ümmet uğruna
Badema vaki olan sayimde devlet uğruna62

Şiirlerde Enver Paşa’nın ismine müstakil olarak yer verildiği gibi, Ni-
yazi Bey’le birlikte de anılır. Daha doğrusu, Niyazi Bey’in ismi hiçbir zaman 
tek başına anılmaz. Mutlaka yanında Enver Paşa da zikredilir. Sünûhât gaze-
tesinde Samih imzasıyla yayımlanan “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma” şiiri 
bunlardan biridir:

Osmanlılar bugün oldu muzaffer
Fethetti yeniden vatanı asker
Açtı mebuslara yolu süngüler
Yaşasın Niyazi yaşasın Enver63

Mehmet Reşad’ın tahta geçişi üzerine düşülen tarihte dahi Enver ve 

57 Gıbta eden, imrenen. Gıbta eden, imrenen.
58 “Neva-yı Zafer”,  “Neva-yı Zafer”, Sünûhât, 24 Kanun-ı evvel 1908, s. 1.
59 Ferit Devellioğlu,  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2000, s. 226.
60 “Enver Bey Diyor ki”,  “Enver Bey Diyor ki”, Mirat-ı Zaman, 28 Eylül 1908, s. 8.
61 “Enver Bey Diyor ki”,  “Enver Bey Diyor ki”, Mirat-ı Zaman, 28 Eylül 1908, s. 8.
62 “Enver Bey Diyor ki”,  “Enver Bey Diyor ki”, Mirat-ı Zaman, 28 Eylül 1908, s. 8.
63 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
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Niyazi isimlerine yer verilir. 1327 tarihinin düşüldüğü imzasız ve 5 beyitten 
oluşan şiirde bu iki İttihatçı şöyle resmedilir:

Geldi Enverle Niyazi bu iki merd dilîr
Burc-ı istibdada karşı ettiler harb ü cihad64

Enver ve Niyazi isimlerine bazı şiirlerde Kemal ve Mithat isimleri de 
katılmaktadır. Kemal’den muradın Namık Kemal olduğu, Mithat ile de Mithat 
Paşa’nın kastedildiği aşikardır. Namık Kemal ismi, daha çok “ruh-ı Kemal” 
şeklinde zikredilerek, onun şahsına duyulan ihtiram ve bugünleri görememe-
sine duyulan hayıflanma dile getirilir:

Gökyüzünde şühedanın hayali
Alkışlıyor sanki ruh-ı Kemâli
Ah! Ölmeden görmeliydi bu hali 
O kıymetli, muhterem vatanperveri65

Mirat-ı Zaman’da yayımlanan bir başka şiirde, haksızlığın ve zulmün 
yerle bir edilmesi sonucunda yaşanan mutluluğu ve yeni özgürlük ortamını şa-
irin,  mezarında dahi hissettiğine dair inanç belirtilir:

Bir hücumda sur-ı zulm ü cevri ettik pâymâl
Şüphe yoktur meşhedinde titredi ruh-ı (Kemâl)66 

Namık Kemal gibi, Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşen hürriyet orta-
mını yaşaması istenen bir diğer kişi, Mithat Paşa’dır:

Uyan Mithat uyan geldi zamanın
Tutsun dünyaları şöhret ü şanın
Sen bulun önünde şu mebusanın
Artık yaşa evladınla beraber67

Adı geçen isimlerin İttihatçı kimlikleri kadar Osmanlılıklarına da vur-
gu yapılır. O dönemin aydın kesiminde hâkim olan görüşe göre, ülkedeki bü-
tün anlaşmazlıkların, ayrılıkçı düşüncelerin kaynağı istibdat idaresidir. Bu 
idare yıkıldığına göre, herşeyin normale dönmesi söz konusudur. Devletin bü-
tün unsurlarının tekrar “Osmanlılık” ortak paydasında buluşmaları için hiç-
bir engel kalmamıştır. Bu sebeple, Kıbrıs gazetelerinde yayımlanan şiirlerde 
Osmanlılık düşüncesinin yardımcı fikir olarak tekrar edildiğini görmek müm-
kündür.

64 “Tarih-i Cülûs-ı Sultan Mehmet Han Hâmis Hazretleri”,  “Tarih-i Cülûs-ı Sultan Mehmet Han Hâmis Hazretleri”, Mirat-ı Zaman, 24 Ma-
yıs 1909, s. 8.
65 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
66 “Hürriyet Şarkısı”,  “Hürriyet Şarkısı”, Mirat-ı Zaman, 30 Teşrin-i sani 1908, s. 1.
67 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
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B.6. Osmanlılık Fikri 
İngiliz idaresinde, ama Osmanlı tebasında olan Kıbrıs Türk aydın-

ları kurtuluşun Osmanlılık fikri etrafında birleşmekte olduğunu düşünüyor-
lardı. Dolayısıyla 1908-1909 döneminde basına yansıyan edebî ve fikrî bü-
tün manzum ve mensur eserlerde bu düşünce işlenmekte idi. Gazetelerde II. 
Meşrutiyet’in ilanıyla is-
tibdada karşı zafer kaza-
nanın belirli bir zümre de-
ğil, yekpare Osmanlılar 
olduğu “Osmanlılar bu-
gün oldu muzaffer/ Fethet-
ti yeniden vatanı asker”68 
mısralarında olduğu gibi 
askere hitabeden çeşitli 
örneklerle vurgulanmıştır. 
Böylece Müslüman, Bul-
gar, Yahudi, Rum ve Arap 
yani “Bilumum Osman-
lılar medyun-ı şükrandır 
size”69 denilerek asker-
millet bütünleşmesi ve 
“Osmanlılık fikri öne çı-
karılmıştır. Ayrılıkçı Bul-
garlara seslenilen bir şi-
irde “Harb eden Bulgar 
ile Yunan değil/Asker-i 
Osmaniyan’dır ey sefil”70 
diyerek birlik olmanın 
önemine vurgu yapılır ve 
Osmanlı askeri yüceltilir. 

Sonuç
II. Meşrutiyet’in ilanı Türk basınında müthiş bir gazete ve dergi enf-

lasyonu yaşanmasına yol açar. Gerçi, söz konusu yayınların büyük çoğunluğu 
uzun soluklu olamasalar da, basında büyük bir hareketliliğin meydana geldi-
ği ve özellikle edebiyat alanında belirli bir yükselişin tekrar başladığı kuşku-
suz bir gerçektir. Bu durum, Kıbrıs’ta yayın organlarının çoğalması şeklinde 
değil ama yayınların zenginleşmesi biçiminde kendini gösterir. Kıbrıs Türkle-
ri arasındaki Jön Türklerin gayretleriyle İslam, Sünûhât ve Mirat-ı Zaman ga-

68 Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”,  Samih, “(Millî Güfte) Sevgili Vatanıma”, Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3.
69  Mirat-ı Zaman, 24 Ağustos 1908, s. 8.
70 “Bulgar’a”,  “Bulgar’a”, Mirat-ı Zaman, 15 Şubat 1909, s. 1.

Sünuhat
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zetelerinde birçok makale, haber ve şiir yayımlanır. İttihat ve Terakki Cemi-
yeti lehine belirli bir kamuoyu yaratıp onu canlı tutmayı amaçlayan yayınlar 
arasında şiirlerin rolü dikkati çekmektedir. Hamasi bir havada ve yer yer Os-
manlı Türkçesinden konuşma diline kayan dil çeşitliliği içindeki şiirlerin bü-
yük çoğunluğu isimsiz ve imzasız yayımlanmıştır. Ancak o dönemde, gazete 
sahipleri ve/veya başyazarları hemen bütün yazıları kendileri kaleme almakta-
dırlar. Bu sebeple, söz konusu şiirleri kimin ya da kimlerin yazdığına dair tah-
min yürütmek kolaylaşmaktadır. 

Özellikle 1908-1909 dönemini kapsayan yaklaşık bir yıllık dönemde, 
Kıbrıs Türk gazetelerinde idareci, paşa, sansürcü ve hafiye gibi istibdat dü-
zenini temsil eden kişileri yerden yere vuran, Kanun-i Esasi’yi ve Mebusan 
Meclisi’ni yücelten şiirler kaleme alınmış, hürriyet coşkusuyla dolu sevinçli 
mısralara yer verilmiştir. Böylece halkın yaşadığı bütün bu mutlulukları İttihat 
ve Terakki Cemiyeti ve onun kahramanları Enver Paşa ile Niyazi Bey’e borç-
lu olduğu mesajı ön plana çıkarılmıştır.

Kıbrıs Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Kaytazzade 
Mehmet Nâzım tarafından yazılmış II. Meşrutiyet konulu şiirlerde, estetik de-
ğerlerin önemsendiğini, belirli bir lirizmin yakalandığını ifade etmekle birlik-
te, bu çalışmada ele alınan şiirlerin tamamını yapısal açıdan tahlil edip edebî 
kıymetleri konusunda bir yargıya varmaktan özellikle kaçınılmıştır. Çünkü 
tarihî bir olay üzerine gazetelerde yayımlanan söz konusu şiirler, estetik gaye-
leri ön plana çıkarmadan faydacı bir amaçla okuyucuya ulaştırılmıştır. Böyle-
ce II. Meşrutiyet’le gelen özgürlük ortamı kulllanılarak, eskinin hicvedilmesi 
yeninin övülmesi sağlanmıştır. 
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EKLER
ŞİİRLERDEN ÖRNEKLER:
 
1-KITA-İ TARİHİYYE
Geri aldık bi-izn-i Allah (Kanun-ı Esasi)yi
Ki müceddedinle71 olduk mazhar72-ı tahsini73 dünyanın 
Dedim tarihini bir düştü ol bir daha düşmez
Açıldı meclis-i millet kapandı çeşm-i a’dânın74   
(İslam, 23 Kanun-ı sani 1909, s. 1)

2-(MİLLİ GÜFTE) SEVGİLİ VATANIMA 
Osmanlılar bugün oldu muzaffer
Fethetti yeniden vatanı asker
Açtı mebuslara yolu süngüler
Yaşasın Niyazi yaşasın Enver
Al bayraklar bulutları sarıyor
Şenliğimiz asmana var büyür
Mazlumlara zalimler yalvarıyor

71 Yeni yepyeni. Yeni yepyeni.
72 Nail olma, şerefl enme. Nail olma, şereflenme.
73 Kale gibi sağlamlaştırma. Kale gibi sağlamlaştırma.
74 En zalim, gaddar. En zalim, gaddar.
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Hey Allahım! Bu nasıl ruz-ı mahşer

Gökyüzünde şühedanın hayali
Alkışlıyor sanki ruh-ı Kemâli
Ah! Ölmeden görmeliydi bu hali 
O kıymetli, muhterem vatanperveri

Uyan Mithat uyan geldi zamanın
Tutsun dünyaları şöhret ü şanın
Sen bulun önünde şu mebusanın
Artık yaşa evladınla beraber     SAMİH 
(Sünûhât, 1 Kanun-ı sani 1909, s. 3) 
 
3-ENVER BEY DİYOR Kİ:
Her ne hizmet eyledimse hepsi ümmet uğruna
Badema vaki olan sayimde devlet uğruna

Askerimle dağda gezdim inde yattım aç susuz 
Hep bu mazlum-ı ümmete bahş-ı adalet uğruna

Kimseden bu yolda bir medh ü sitayiş istemem
Yapmadım bu hizmeti ben çünkü şöhret uğruna

Hizmet-i mürûrumu ancak benim Allah bilir
Terk-i cana hazırım her dem sadakat uğruna

Saye-i millette ihrâz75 eyledim bu rütbeyi
Hizmetim kafi değil tahdîs nimet uğruna

Bu vücudu müstebiddir nimetiyle besleyen 
Mahvolup gitse ne cismim o millet uğruna 

Ateş-i cevval-i istibdad ile yanmış vatan
Ben nasıl uğraşamam itfaya selamet uğruna

Ben neler çektim neler bu yolda ey ihvan-ı din
Mahv-ı istibdad ile vaz’-ı müsavat uğruna 

75 Alma, kazanma.  Alma, kazanma. 
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Bunca evlat-ı güzin ey vatan mahvoldular
Her biri bi-asl olan cürüm ve kabahat uğruna

Avn76-ı Hakla sa’y edip aldık geri hürriyeti
Gayret ettik daima neşr-i adalet uğruna  
(Mirat- Zaman, 28 Eylül 1908, s.8) 
 
4- ...Asaletlû vali hazretlerinin nutkunu müteakip mektep talebesi ev-

velce talim ettikleri ber vech-i zir hürriyet şarkısını okumuşlardır:
Kalkın ey vatandaşlar
Sevinelim kardaşlar 
İşte bu bir meserret
Yaşasın Osmanlılar 
Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat
Yaşasın vatan
Dökülürken kanımız
Kurtuldu vatanımız
Hürriyeti alana
Feda olsun canımız
 Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat
 Yaşasın millet
Geceler hep parlıyor
Osmanlılar yaşıyor
Söyleyelim kardaşlar
Hafiyeler çatlıyor
Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat
Yaşasın ordu
Pür-ihsan etti Hudâ
Ne rüyadır ne hulya
Söyleyelim kardaşlar
Vatan millet bin yaşa
Yaşasın hürriyet, yaşasın Niyazi
Yaşasın Enver
Bu şarkı dahi huzzar tarafından manidar ve derin bir sükunetle dinlen-

dikten sonra akşam ezanı raddelerinde davetlilere çaylar ikram edilerek cemi-
yete nihayet verilmiştir. 

(Mirat-ı Zaman, 25 Kanun-ı sani 1908, s. 3)

76 Yardım.  Yardım. 


