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PEMBE MARMARA'NIN KIBRIS TÜRK 
ŞİİRİNDEKİ YERİ 

Place of Pe11ıbe Marmara in Turkish Cypriot Poetry 

Yurdal Cihangir* - Elza Alışova Demirdağ** 
(KKTC) (KKTC) 

Özet 

Her toplumda ve her devirde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Toplumun hayat 
felsefesi, ahlak ve aile anlayışı, bakış açısı ile kadın tipi arasındaki ilgiyi görmemek mümkün 
değildir. İnsanoğlunun yaradılışından bugüne kadar hangi toplumda ve çağda olursa olsun, ka
dın vazgeçilmez bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs Türk kadınm bu konudaki seyir 
defterine bakıldığında dünya kadmlannm geçirmiş olduğu evrelerin aynılarmı ya da benzerlerini 
yaşamış oldukları göıiilınektcdir. Bu çalışmada Kıbrıs'taki ilk kadm şairlerle ilgili bilgi veril
miştir. Aynı zamanda ilk kadın şairlerimizden biri olan Pembe Mamıara'nın şiirlerinden yola 
çıkarak onun Kıbrıs Türk şiiri içindeki konumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda onun 
şiirleri tek tek incelerek, şiirlerinde yansıtmış olduğu temel düşünceler ortaya konulmuştur. Ça
lışma kadının edebiyattaki yerinin tespit edilmesi açısmdan önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kadın, Toplum, Edebiyat, Kadın Yazarlar 

Abstract 

in eveıy society and in every era !here is an important place of women in society. It is not 
possible to see the relation between the type of wonıan and society's life philosophy, sense of 
morality, sense of family and perspective. Ever since the creation of humankind in which the 
comnıunity and get the agcs, women have cmcrged as an iııdispcnsable asset. Wlıcn looking at 
the Turkish Cypriot women's logbook on tlıe subject, it had observed that, the stages where the 
women of the world have lived in the same or similar. In tlıis study, information was given about 
tlıe fırst female poet in Cypıus. Atthe same time, based on the one ofthe first female poets Pembe 
Mannara's poem, it's been studied to determine her position of tlıe Turkish Cypriot poetıy. in tlıis 
context, her poems are examined one by one, it has laid down the basic ideas, wlıich she v.Tote in 
tlıe poem. This study is important in tenns of detemıining the place ofwomen in literature. 

Key Words: Cyprus, Women, Society, Literature, Women Writers. 
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Giriş 

Sanat, insanoğlunun doğada gördüklerini, duyduklarını belli estetik çerçevede 
yorumlaması, yeniden yaratması olarak tanımlanabilir: "Sanatsal yaratı, insanoğlunun 
en yüce özgürlük duygusudur; çünkü bu yolla evrendeki varlığını ve varoluşunu ifade 
eder". (Nutku, 201 O: 13 7) Sanat, insanoğlunun bireysel duygularının estetik ifadesidir. 
Tarihsel süreçte sanata baktığımızda sanat alanında kadın erkek dağılımının eşit olma
dığı göıülmektedir. Yıllarca ezilen, köle muamelesi gören kadının sesini duyunnası, 
varlığını ortaya koyması oldukça zor olmuştur. Eski Yunanda ilk çağlarda kadın vatan
daş statüsünde bile sayılmamıştır. 

Uygarlıkların gelişmesiyle kendi haklarının farkına varan, toplumda kişiliğini bu
lan kadın, diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da başarılı bir duruma gelmiştir: 
"Kadınlar, tarihsel süreç içerisinde toplumsal haklarını kazandıkları ölçüde, hayatın 
diğer alanlarında olduğu gibi sanatta da varlıklarını daha fazla ortaya koyma imkanı 
bulmuşlar. Değişik kültürlerde kadının kölelikten birey olmaya geçiş mücadelesinin 
uzun asırlar sürdüğünü ve bugün de bu çabanın devam etmekte olduğunu inkar ede
meyiz. Türk sanatında da kadının varlık gösterınesi dünyanın diğer ülkelerinden farklı 
olmamıştır". (Yılmaz, 2012: 47) 

Türk kültüründe kadm ister sosyal, ister kültürel varlık olarak önemli bir varlıktır. 
Ziya Gökalp Türk Kültüıünde kadının toplum içindeki konumunu şöyle ifade eder: 
"Türklerde ise kadm ne tabu, ne de yen olmadığmdan, güzel tür, güçlü türün karşıtı 
ve onun karşısmdaki eksik değil, aksine onun eşi tamamlayıcısı olmuştur ... Türklerde 
cinsel işbölümü de yoktu. Çünkü cinsel işbölümü kadmın tabu olmasından ileri gelmiş
tir. Eski Türklerde kadın tabu olmadığından, erkeğin her çalışmasına katılırdı. Avda, 
savaşta, ziyafetlerde, toplantılarda ve genel dini, siyası, ahlaki, güzel sanatlar, dil ve 
ekonomi alanlarında kadın erkekle beraberdi". (Gökalp, 1987: 257-258'ten aktaran, 
Y ılınaz, 2004: 115) 

Kıbrıs Türk Toplumunda da kadmm yerinin farklı olmadığı görülmektedir. Unu
tulmamalıdır ki, kadmm toplum içindeki yeri ve mevkii sanattaki mevkiini de des
tekleyecek niteliktedir. Bu çalışmada Kıbrıs Türk Toplumunda kadının yeri edebiyat 
içerisindeki önemli sanat dalı olan şiir sanatı üzerinden ele alınacaktır. Bu bağlamda 
Kıbrıs 'taki ilk kadm şairlerden biri olan Pembe Mamıara'nın şiirdeki yeri incelenecek
tir. Diğer alanlarda olduğu gibi kadının şiirdeki varlığı, toplumdaki varlığma bağlıdır. 
Bu bakımdan Türk şiirinde kadmların yeri Türk toplumunda kadınm yeri meselesinden 
ayrı düşünülemez. 

Toplumların duygu ve düşüncelerinin yansıtılmasında en önemli aracın edebiyat 
olduğu söylenebilir. Edebiyat, Arapça ahlakla ilgili bir kelime olup, Türkiye' de Tan
zimat döneminden itibaren bugünkü anlamında kullanılmaya başlanmıştır: "Fransızca
daki, 'literatüre' karşılığında kullanılmaya başlanan edebiyat, duygu, düşünce, hayal, 
tasvir, gözlem gibi anlatılmak istenen her hangi bir konunun, estetik haz uyandıracak 
şekilde, güzel ve etkili bir üslupla söylenmesidir".(Ayyıldız, Birgören, 2009: 50) 

Kıbrıs Türk edebiyatı, Kıbrıs adasında olllşturlllmuş bir edebiyattır. Diğer ülke 
edebiyatlarında olduğu gibi Kıbrıs Türk Edebiyatı da doğal olarak Kıbrıs Türk Toplu
munun yaşadığı siyası, sosyal ve toplumsal olaylardan şekillenerek gelişmiş bir edebi-
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yattır. Kıbrıs Türk Edebiyatı kendine özgü özelliklerinin yanında aynı zamanda Türk 
Edebiyatından beslenerek şekillenmiştir: "Kıbrıs Türk Edebiyatı Osmanlı Döneminde 
İstanbul, Cumhuriyetten bu yana da Türkiye Edebiyatının bir uzantısıdır. Akımlar ve 
öbekleşmeler içinde bulunulan siyasi ve sosyal durumlara göre değişik süreli gecikme
lerle Kıbrıs'a hep yansımışlardır". (Fedai, 2002: 19) 

Kıbrıs Türk Edebiyatının yapıtları incelendiğinde, diğer edebiyat ürünleri içeri
sinde şiirin daha fazla ilgi gördüğü görülmektedir. "Kıbrıs Türk edebiyatında ilk edebi 
ürünlerin çoğunluğunu şiir çalışmaları oluştuıur. Başlangıçta yazılan şiirlerde hece ve 
aıuzun yoğunlukta olduğu dikkat çeker".(Atun, 2010: 45) 

Hemen hemen tüm milletlerin tarihinde en eski bedii tür olan şiirin günümüzde çe
şitli tarifleri vardır: "Şiir, şumun dil imbiğinden geçirilmiş halidir. Başka bir söyleyişle, 
şiir, his, hayal ve fikir unsurlarını en uygun tarzda ve ahenkli bir dille sU1lll1a sanatıdır. 
Şiir, estetik bir tefekkürdür".(Tural, 1987: 17' den aktaran Çetişli, 2010: 18) Şiirin şai
rin iç dünyasmı yansıttığını düşünürsek, kadm şairlerin şiirlerinde kendi yaşam öykü
lerine yer verıneleri bu bakımdan yadırgal1ll1aması gereken bir duıumdur. 

Kıbrıs Türk edebiyatında kadın şair sayısının fazla olması şiire yatkın kültürel eği
limin olduğunu göstermektedir. (Turan, 2008) 

Kadın, yaratıcı bir varlıktır ve sanat alanında bu başarısını kanıtlaınış duruındadır. 
Kıbrıs 'ta da kadın şairlerin oldukça başarılı olduğu gözlenmiştir. Özellilde, şiir sanatın
da bu başarı yadsmmayacak kadar fazladır. Korkmaz'm (2002) doğuınlan 1908-1982 
arasında olan kadın şairlerinin sayının otuzun üzerinde olduğunu ve onların yayımlan
mış kitaplarının bugün yüzü aştığını belirtmesi bile kadınların Kıbrıs Türk şiirin içeri
sinde yerinin önemini göstermektedir. 

Kıbrıs Türk Edebiyatında ilk kadın şairlere 1940'lı yıllarda rastlıyoruz. Dönemin 
önemli olaylarından biri de edebiyat dergilerinin yayımlal1ll1asıdır. İlk yayınlar arasında 
"Çığ" dergisi dikkat çekmektedir. "Çığ güldestesinin (antoloji) yayımı, Kıbrıs Türk 
Edebiyatının en önemli dönüm noktalarından biridir. İlk kez yayımlanan bir güldeste 
olan Çığ, Kıbrıs 'taki Türk Konsolosluk görevlisi ve edebiyat tutkunu Hikmet Taşkent' in 
desteğiyle 1943'te yayımlanır. Çığ' da şiirleriyle yer alan şairler şunlardır: Urkiye Mine 
Balman, Emine Otan (Engin Gönül), Hikmet Taşkent, Nazif Süleyman Ebeoğlu, Cela
leddin Yerı11en ve İsmail Hakkı Yeşilada" .( Atun, 201 O: 43) 

Çığ'cıların tek hedefleri seslerini duyun11aktır: "İşte bu güzel adada edebiyatla uğ
raşan biz ÇIGCILAR, uzun harp yıllarınm insanlara tahmil ettiği bin türlü yokluklar 
arasında en güzel yazılarırmzı bir araya toplayarak yayınlıyoruz. Bu eser edebiyat se
verlere mesleğimiz dahilindeki topluluk zevkini veren en büyük bir başlangıçtır. Bunu 
bir yenisi, onu da diğer yenisi takip edecektir". (Atun, 201 O: 44) 

Urkiye Mine Balman, (1927-) 1946' da Kıbrıs Türk Öğretmen Kolejinden mezun 
olarak Adanın çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptı. 1940'larda çağdaş Kıbrıslı Türk 
şiirinin oluşuınuna katkıda bulundu. Kıbrıs'ta Dünya, Çağdaş, Yeşilada gibi dergilerde, 
Türkiye' de ise Yedigün ve Türk Dili'nde göıündü. Balman'ın ·Yurduma Giden Yollar 
adlı şiir kitabı mevcuttıu-. (Yaşın, 2005: 505) 

Çığ hareketine katılan diğer kadın şairlerimizden biri olan Engin Gönül (Emine 
Otan) (1926-1999) aynı şekilde Kıbrıs Türk Öğretmen Kolejinden mezun olarak öğ-
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retmenlik yaptı. Çeşitli takma adlarla. şiir, hiciv, öykü çalışmaları yayımladı. Asıl adı 
Emine Otan' clır. Ancak bu ismi şiirlerinde pek kullanmadı. Önceleri sanat ve tiyatroyla 
ilgilenen sonralar ise bir kitap ve dağıtım merkezi kuran Hazım Remzi ile evlenince 
onun soyadım aldı. Bir iş kadını olarak şiirden uzaklaştı. 1940'1ı, 1950'li yıllarda, dö
nemin 'Hececi- Romantik' kadın şairleriyle birlikte davrandı. Sana Doğru adlı bir şiir 
kitabı vardır. 

Daha somaki yıllarda kadın şairlerimizin şiirlerine İlk Demet adlı kitapta rastlıyo
ruz. İbrahim Zeki Burdurlu 'nun katkısı ile düzenlenen bir şiir gecesinden sonra şiirlerin 
toplandığı İlk Demet adlı kitapta Urkiye Mine Balman, Pembe Mam1ara, Engin Gönül 
ve Selma Yusuf gibi kadın yazarlarımızın şiirleri yer alınaktadır.(Atun ,20 l O) 

Bu çalışmada önemli kadın şairlerimizden biri olan Pembe Marınara'nın şiirleıin
den yola çıkarak onun Kıbrıs Türk şiiri içerisindeki konumunu tespit olunacaktır. Ede
biyat, bireysel olduğu kadar toplumsaldır. Edebi eseri incelerken yazarın psikolojisi, 
yaşadığı toplumun siyası, sosyal ve ekonomik şartları dikkate alınarak incelemnesinde 
fayda vardır. Pembe Marmara'nın şiirlerinde bu olgu dikkate almarak yer alan temalar 
da işlenecektir. 

Pembe Mannara, 1984 yılında Lefkoşa Kraliçe Vıctoria Kız Lisesi ile, Öğretmen 
Kolejini bitirip, ilkokul öğretmenliği yaptı. Asıl soyadı Yusuf'tu, 'Marmara' soyadım 
kendisi almıştır. 'Dönemin gazetelerinde, I Demet ve II Demet şiir seçkilerinde yayım
lanan şiirleriyle parladı. Bir şiir kitabı var'. (Antoloji, 518) Eski bir Kıbrıs ailesinden 
gelen Marmara'nın devrin şaıilan ve çevresinin tepkisi nedeniyle" Nevin Nale, Gülen 
Gaye, Lafazan, Meçhul, Funda, Fırtına" gibi talana adlarıyla taşlama şiir örneği verdiği 
bilinmektedir. (Cahit, 201 O) 

1940'lı yılların önde gelen kadın şairlerinden biri olan Marmara'nın Türkiye'de 
ve bilhassa Sedat Simavi tarafından 1947'li yıllarda yayınlanan, Nihat Sami Banar
lı'nın yönettiği 'Yedi Gün' dergisinde onun İlma ve teşviki ile önceleri uzak durduğu 
'hececileıin' tarzı ile yazmış olduğu şiirler yaynnladığı biliınnektedir. Türkiyeli şair, 
Ümit Yaşar Oğuzcan ile kısa nişanlılık yaşamış, ancak bu aşk kısa sürmüştür. Şiirleri 
ölümünden sonra kendisi gibi şair olan laz kardeşi Selma Yusuf tarafından 1986 yılında 
yayımlanmıştır: "Ablacığım, bu kitabı hazırlarken senin arzuna en yakın gelebilmek 
için çok gayret sarf ettim"(Marınara, 1986: 3) 

Şiirlerinde kendi ülkesinin ve insanını anlatan Maımara, aynı zamanda sosyal ko
nulara da değinmiştir. Pembe Marmara şiirlerini; "şiir bir mana ve his yağmuru halinde 
ruhumuzu yıkadıkça şiirdir. Şiirde kalıplı veya serbest diye bir ayırım yapmamakla be
raber biraz muhafazakarım. Şiirde his, miinii ve akıcılık, müzik ararım'', anlayışı içinde 
yazmıştır. (s .2). 

İlk zamanlar 'Çığ' hareketine katılan Marınara, sonraki dönemde farklı bir yol 
izlemiştir. 'Çığ'cılar kendi aralarında yaşanan tartışmalar ve fikir ayrılıkları nedeniyle 
ne yazık ki bu hedeflerine ulaşamazlar. Marmara, bu hareketin dışmda kalarak, kendine 
ayrı bir yol çizmeyi, farklı bir kulvarda yürümeyi yeğlemiştir. "Gaıip" şiiıinin etkisinde 
serbest şiiri denemiş, bu şiirin anlayışı. göıüş ve duyuşu çizgisinde kendini geliştirmeye 
çalışmış ve kısmen de başarınıştır. 

Bu konu ile ilgili değinmeler Mannara'nın şiirlerinde de hissedilmektedir. 
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Sen misin Ada'nın şairi Otan 
Sağına sonuna ders verip yatan 
Böyle düşünmeden aklını satan 
Akılsız kalır da yatar be Kızım (s. 66) 

"Pembe Marmara-Şiirler"(1986) adlı kitapta, yer alan şiirlerinin sayısı 113 adet
tir. Bunlardan 60 tanesi serbest şiir anlayışı ile yazılmıştır. 53 tanesi de nazım birimine, 
uyak ve uyak düzenine, hece ölçüsüne özen gösterilerek kaleme alınmıştır. 31 şiir dört
lüklerden, 1 7'si beşliklerden ve 2 tanesi de beyitlerden oluşmaktadır. Şiirlerde kullanı
lan hece ölçüleri genellikle 7+7=14'lü ya da 6+5=11 'li hece ölçüleridir. Uyak düzenleri 
ya "çapraz uyak düzeni"dir: 

a Raksederken sularda ayın solgun ışığı 
b Bana bir rüya olan maziyi hatırlatır 
a Alnımda canlanır bir ıstırap kırışığı 
b Şimdi uykuya dalan maziyi hatırlatır (~. 73) 

ya da "düz uyak düzeni" dir. 

a Bazan bu hislerle dolup taşarım 
a Dağ tepe dinlemez setler aşarım 
a Fakat bu hilaııete be de şaşarım 
b Yine de başımdan aşkın kederim (~. 89) 

Serbest şiirlerinde de yer yer kafiyeler kullanmaktan geri kalmamıştır. Kafiye san
ki onun için şiirde vazgeçilmez bir unsurdur; belki de şiirde ahengin sağlanmasında 
kafiyenin önemli bir faktör olduğunu düşünmektedir. 

Tam·ı da aldatacak bizi 
Yarım bırakacak sevgimizi (s. 26) 

*** 
Kalın ve kart bir ses 
Esen rüzgardan 
Yağan kardan 
Daha soğuk bir nefes (s.10) 

*** 
Kalmadı artık bende ne irade ne guıur 
Bu gün kalbim 

Çok başka türlü vurur! ... (s. 28) 

"Garip" şiirinin Kıbrıs Türk şiirindeki ilk örneklerine Pembe Marmara'nm şiirle
rinde rastlanmaktadır. Kısa soluklu, ölçüsüz, yer yer düzensiz uyakların yer aldığı bu 
şiirlerinde Maımara, ağırlıkta bir hikaye edişin egemen olduğu izlenimini hissettirmek
tedir. Hareket ve mizansen bu şiirleri tamamlayan temel ögelerdir. 

Yatakta öptüm ellerini 
Bayramlığımı yatakta aldım. (s.9) 

*** 
Soğukta dona kaldım 
Naçar kapıyı çaldım (s. 10) 

*** 
69 



Fena fena 
Baktı yüzüme 
Nezaketsiz! (s.16) 

"Garip"le birlikte Marınara 'nın bu tarz şiirlerinde söyleyiş biçimi, kelime seçimi, 
sentaks, insan yaşamı, yaşanılan çevre, ilginç tipler gibi benzerlikler ve ortak duyuş, 
düşünce ve göıüşlerle aynı zamanda Orhan Veli'nin etkilerini de görmek mümkündür. 
Orhan Veli' de görülen 5-8 dizelik kısa şiirler, iki-üç kelimelik dizeler, afaki konu ve te
malar, günlük konuşmalarda geçen kelimeler, argolu deyişler, deyim ve teşbihler Pem
be Marmara'nın şiirinde de göıülmektedir. 

Orhan Veli'de (Bezirci, 1975): 

• İçmeyip de ne haltedeceksin? (52) 
• Kafaları çekip çekip (54) 
• Kimin bacağını sıkmışım tramvayda 
• Hiçbir şeyden çekmedi dünyada/ Nasırdan çektiği kadar (55) 
• Günahkar da sayıhnazdı /yazık oldu Süleyman Efendi'ye (55) 
• İnadına gel /piyasa vakti I Muhallebiciye (78) 
• Değinnende ağartmadık biz bu sakalı (84) 
• Süıınelim, ondüle saçlım, yosmam; I Mantar topuklum, bobstilim, gel. ( 108) 
• Bir elinde cımbız I Bir elinde ayna I Umurunda mı dünya! (112) 
• Kolay değil hani, I böyle kuyıuk sallamak tanı·ının günü. (278) 
• Sen ne domuzsun, sen! (279) 
• Çişim gelmese dersin, I uykum gelmese dersin; (280) 
• Don delik mintan delik I kevgir misin be kardeşlik (286) 
• Sekizinci de o bokun soyu (296) 

Pembe Maımara'nın şiirlerinde: 

• Baston yutmuştu sanki I ökçeleri yenikti potinlerinin (8) 
• Yere amut yürürdü. (8) 
• Bir gün lüle I Bir gün andüle I Yaptığı saçları (17) 
• Bir yanda I Mantar dudaklı, I Kevgir kulaklı I Burgu gözlü (27) 
• Tiril tiril titredim I Zırıl zırıl terledim (31) 
• Kafamda yok cim bile (31) 
• Yapacağım falsoyu (31) 
• Anamın dili kürek gibi (33) 
• Anam Çarşamba karısına benzer I Babam iki karış boyu bir markudi (38) 
• Çocuklar sümüklü alina sanki (38) 
• Mübarek bir haspalıksın ( 46) 
• Küfi dayıdan I Tulmnba tatlısı yedim ( 51) 
• Kııınızı mendili başında I Şalvarlı, sarı göbekli İsmayıl'ı /çifte telli oynarken 
• gördüm (51) 
• Zembereği kopmuş bu Melda kızın (55) 
• Ayşe dan dan eder anlar anlamaz I akortsuz kemanın teli mi dersin (55) 
• Zembereği kopmuş Zınltıcının /Başım kazan oldu deli mi dersin (56) 
• Cüzdan boş ama I Mide dolu ya!/ "Umurunda mı dünya" (57) 
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"Garip" şiirinin ve Orhan Veli'nin etkisinde, sosyal sorunları ironik bir şekilde 
şiirine taşıyan, pannak basan Pembe Mannara, dönemdaşlarının aksine "kimlik" soru
nunu çözmüş gibidir. Ne yazık ki, içtenlikli ve belirgin yetenekler taşıyan bu naif şiirleri 
fazla geliştiremeden şiirden uzaklaşır. Yaşamının son yıllarında yazdığı şiirler ise, genç
liğinde uzak durmayı başardığı "hececilerin" yazdıkları gibidir". (Öncül). 

Bu dönemde yazmış olduğu şiirlerinin hemen hemen bütününde kendi dünyası, 
kendi ruhsalıdır. Bu şiirlerinin tema ve konuları ağırlıkta aşk ve sevgili, ayrılık, mut
luluk, keder, ölüm, doğa ve bahardır. Yaşadığı ilk aşk onda derin izler bırakmıştır. Bu 
aşkın onun üzerinde bıraktığı etkileşimler, şiirlerin dokusunu oluştumrnştur. 

Marmara'nın aşkla ilgili görüşlerine, duygularına bakılacak olursa; ona göre aşk, 
insanın yaşamına, baharın doğaya verdiği bir canlılık veımektedir. Doğada güller açar
ken, kelebekler uçuşurken insanın da gönlünde benzer haller zuhur etmektedir. Yaşadığı 
gün, dünden neşeli, yarını bugünden tatlıdır. Ömıüne ömür katılmaktadır. Neşe, mutlu
luk, renk, ışık; yaşam bir rüya aleminden farksızdır. 

İtiraf! "Arkadaşıma mektup" adlı şiirinde de ilk aşık oluşunu ifadeye çalışmaktadır. 

Ah!. .. 
Neler neler var içimde 
İnanmayacaksın anlatsam 

Gam 
Boğuyor beni 

Seni 
Düşünüyorum. (s. 28) 

Bu duruma gelişinin, bu hallere düşüşünün başlıca nedeninin "Onun" söyledik
lerinden kaynaklandığını belirtmektedir. "Aşk güzel, çok güzel. Sevmek ne tatlı" ke
limeleriyle aşkı anlatırken aynı zamanda aşkın onda yarattığı farklı duygular, tezatlar, 
coşkular ve acıları venneye çalışmaktadır. 

Kalmadı bende ne irade ne gurur 
Bugün kalbim 

Çok başka türlü vurur. (s. 28) 

Kalbin başka türlü vurması "aşkın" kendisidir. Şair artık aşıktır ve her fırsatta aşkı
nı dile getirmektedir. Gayrı şiirleıinin çoğunda bu aşkın evrelerini, sevinçlerini, mutlu
luk esintilerini, acılarını, hüzünlerini, endişelerini duymak mümkündür. Sevgiliye karşı 
beslediği duyguları ile şiirleri arasında sıkı bir bağ kurmaktadır. 

Sen şiirlerim kadar güzelsin 
Benim güzel sevgilim 
Seni çok seviyorum 
Şiirlerim kadar. (s.34) 

Bu aşk, yaşamı ile bütünleşen bir sevgidir. Yaşamının her anında, her kırıntısında 
yoğunlaşan bir aşktır. 

Kaç yıl oldu bilmem 
Yaşarım yaşadığımı bilmem 
Seni sevdim seveli. (s.43) 
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Sevgiliden ayrıdır, uzaktadır; deniz ötesinde bir yerdedir. Sevgiliyi, bir ömür 
boyu sürecek olsa dahi onu hayal etmekten ve düşünmekten geri kalmayacağını be
lirtmektedir. 

Ömrüme işlenen saadetsin sen 
İçimde kaynaşan ümit, teselli 
Nihayet ufukta doğan gün gibi 
Gelişin ne güzel sevgilim bilsen 
Ömıüme işlenen saadetsin sen... (s. 85) 

Öyle bir aşk yaşamaktadır ki onsuz bu hayatın bir değeıi yoktur. Onu unutmak da 
asla, asla düşünülmeyecek bir davranış olarak görmektedir: 

"Mesudum" desem de inanma bana 
Gönlüm başka söyler, bir başka dilim 
Ümit olmasaydı kıyardım cana 
Hatıralar dünden canlı sevgilim! 

**** 
"Bir gün unutursun" deme hiç sakın 
Senin sesin vardır aşkın sesinde 
Ben yine seninle, sen yine yakın 
Sensiz bu hayatın tat neresinde? (s.88) 

Lakin bu aşkın sonunu hazırlayan nedenler ağırdan ağırdan kendini hissettirıneye 
ve göstermeye başlamıştır. Öncelikli neden deniz aşırılığıdır; sevginin iki kaynağının 
birbirine ulaşması o çağda en önemli engel olarak görülmektedir. Sonraki neden ise 
ailenin bu aşkı onaylamaması. Öyle ki artık acılar, hüzünler, umutsuzluklar kendini 
göstem1eye başlamıştır. 

Yandıkça savrulur külüm 
Kalmadı hiç tahammülüm 
Yetmez mi artık bu zulüm 
Vefasız ele benzersin!... ( s. 82) 

**** 
Göz yaşı gözümde kurumaz oldu 
Teselli yok, dost yok acıdan başka (78) 

*** 
Beklemek cehennem azabı gibi 
Vefasız tezelden bir haber gönder (s. 76) 

*** 
Sen söyle. Sevgimiz 

Kalır mı yarım? (30) 

Ve endişesi gerçeğe dönüşür, ayrılık zamanı gelir çatar: 

Yılları yıllara bağlasam bile 
Derdimle sarmaşıp çağlasaın bile 
Bir ömür boyunca ağlasam bile 
Seni hayal etmek öyle güzel ki ... 
Ömıüm beklemekle geçecek belki!.. (s.69) 
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İkinci dönem şiirlerinin gergefinin örgüsünde, bu aşkın her anının her duygusunun 
nakışlarını göm1ek mümkündür. 

Gerek ailenin kendisine karşı gelme korkusu, gerekse çalışan olması nedeniyle, 
devlet baskısı yüzünden Maımara, şiirlerinde genellikle gerçek kimliğini gizlemeğe 
çalışmış, müstear isimler kullanma yolmıa gitmiştir. Bunlardan bazılarını şiirlerinden 
alıntılarla aktarmakta yarar vardır: 

"Lafazan" kısa kes sana da aıiık ( 54) 
Defe, topa tutma herkesi "Tırpan" ( 56) 
Fakat şrmu biliniz "Fırtına" yine eser (60) 
Herhalde "Meçhul'a" küfür edersin (66) 
Ne diyecek dostlar bu hale 

Gülen Gaye' nin başka bir adı var 
Nevin Nale (54) 

Sonuç: 

Marmara, Kıbrıs Türk Şiirinin önemli bir başlangıcının ilk adımlarının değerli bir 
şahsiyetidir. "Garip" şiiri tarzıyla yazdığı ve sosyal konulara değinmeye çalıştığı ironik 
şiirlerinde Orhat1 Veli'nin etkisi bariz bir şekilde hissedilmektedir. Denilebilir ki 1940 'lı 
yıllar Kıbrıs Türk şiirinin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülmektedir. Kay
tazzade' den soma bu yıllara gelinceye kadar şiirde kayda değer önemli bir gelişme 
olınaınıştır. 1940'lardaki "Çığ" hareketi Kıbrıs Türk şiirine bir canlılık getirirken aynı 
zamanda nicelik ve nitelik bakımından da bir çok kazanımlar sağlamıştır. Romantik he
ceciler yanında "Garip" şiir tarzının da Kıbrıs Türk şiirinde bu çağda yer alınası önemli 
bir olgu olarak değerlendirilebilir. Pembe Maımara, "Garip" tarzının ve Orhan Veli'nin 
etkisiyle bu dönemde yazmış olduğu bu tarz şiirleıiyle Kıbns Türk şiirinde önemli bir 
yere ve değere sahiptir, denilebilir. 
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