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Amaç: Sanat ürünleri tipki kültür gibi bir yerden bir yere aktarilip 
gönderilmektedir. Bunun temel nedenleri de begenilerdir, insanlarin yasama 
bakis açilarinin çakismasidir,ortak dünya görüs leridir. Bu temel nedenlerden 
dolayi sanat ürünleri tipki kültür gibi akiskanlik ve yapiskanlik özelligi 
tasimaktadir. 

Saymaya çalistigim tüm bilesenler, sanatin yayilip 
yayginlasmasinda, etkili olmustur. Farkli cografyalarda yasayanlarin, 
sanatsal ve kültürel alis verisini saglamistir. 

Günümüz,iletisim çagidir. Yazili,sözlü,görüntülü basin da bu aktarip 
göndermeye çok büyük katkilar koymaktadir. 

Sanat insansal bir üretimdir. Insan hareketleri de sanatin yayilip 
tasinmasinda, baslica etkendir. Sunulacak bildiri, böylesi olaylann tekil bir 
örnegidir. Konu kisi de Cafer Poyraz'dir. Cafer Poyraz Tarsusluydu. Onun 
siirlerinden örnekler vermeye çalisacagim. 

Kibris sorunu ve demografik yapi: 1571 yilinda Osmanli Devleti 
Kibris'i, Venediklilerden aldi. Fetihten hemen sonra, atalarimiz 
Anadolu'dan devsirme yoluyla getirilmisler. Venedikli ve Latin'lerin 
köylerine,çiftliklerine ve kasabalarina iskan edilmisler. Ayrica Osmanli 
Ordusu'ndaki 13 bin yeniçeri de güvenlik nedeniyle adada birakilmis. 
Böylece Kibris'ta farkli dinlerden ve çesitli etnik kökenlerden olan insanlar, 
bazi bölgelerde iç içe, bazi bölgelerde de yan yana yasamaya basladilar. 

Zaman sürecinde, dinsel özelliklerle etnik farkliliklar, öne çikmaya 
basladi. Bu farkli olusumlar,toplumlar arasindaki gerginliklerin ve 
çarpismalarin temel etkeni oldu. Sürtüsmeler zamanla doruk noktasina 
ulasti. 1974 savasi doruga çikan çarpismalara nokta koydu. 
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Savas sonrasi, Kibrisli Türkler adanin kuzeyinde,Kibnsli Rumlar da, 
adanin güneyinde toplandilar. Ada'nm ikiye bölünmesi sonucu, Kuzeyde 
bos kalan Rum evlerine, Anadolu'dan gemilerle insanlar getirilip 
yerlestirildi. Vatandas yapildi. Bu yolla gelenlere, siyasi literatürde 
"yerlesikler" dendi. Ayrica savasa katilan gaziler de, vatandas yapildilar: 
Cafer Poyraz da bunlardan biridir. 
Anahtar Sözcük: Sunulacak bildirinin anahtar sözcügü Cafer Poyraz'dir. 
Cafer Poyraz, 1950 yilinda, Karaözü'nün Karpmar köyünde dogmustur. 
Kiz kaçirma olayina bagli olarak, çocuk yasta cinayet islemistir. Hapislerde 
yatmistir. Hapisten çiktiktan sonra da, Tarsus'ta ikamete mecbur edilmistir. 
Tarsus'ta baglama çalmayi ögrenmistir. Siirler yazmistir. Yazdigi siirlerin 
bazilarini da, halk müzigi formlarina göre bestelemistir. Kibris'a yerlesip 
vatandas olduktan sonra da, siir yazmayi sürdürmüstür. Tarsus'ta ve 
Kibris'ta yazdigi çok sayidaki siirlerinden bildiri sunma süresi içinde, az 
sayida örnekleme yapmak zorunlulugunda oldugumun bilincindeyim. 

Cafer Poyraz'm siirleri incelendiginde, konulan yönünden üçe 
ayrildigini görürüz. Siirlerinde ana eksen, yasadigi olaylar olmasina karsin, 
toplumsal olaylara da duyarsiz degildir. Ayrica doga olaylariyla 
güzelliklerine de duyarsiz degildir. Zamanin sinirli olmasi nedeniyle, ancak 
onun yasamiyla ilgili siirlerden bazilarini, örneklemekle yetinecegim. 

Basindan geçenleri, en ince noktalarina kadar inerek,siire dökmüstür. 
Yakarislarini, öfkelerini, kisacasi olaylar karsisinda gösterdigi tepkileri siire 
aktarmistir. Bunlari söylerken özelestiri yapmaktan da çekinmemektedir. 

Sevgilisinden ayri düsen ozanin bedenini saran ask atesini, bakiniz 

nasil dillendiriyor? 

Bedenimden sanki bir parça aldilar 
Aldilar turna gözlüm seni aldilar Sen 
agladin ben yakardim be zalimler 
Aldilar turna gözlüm, benden aldilar. 

Seni aldigim gibi kaçtim daglara 
Yakardim gülüm ulu arsi-hüdaya 
Havam dedim,suyum dedim yar dedim 
Aldilar yarim seni benden aldilar. 

Kavli karar aldik kuralim bir yuva 
Sonumuz oldu gülüm o Çukurova 
Koklayamadan seni ben doya doya 
Aldilar gözüm nuru seni aldilar. 
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Bir cana kiydim gülüm senin ugruna 
Kavusmaniz mahsere kaldi sevdigim 
Yoklugundur kor olan, yakti bagrimi 
Kavusmamiz mahsere kaldi sevdigim. 

Sair gelisen olaylar siraladiktan sonra insanlardan kendisine hayir 
gelmeyecegi düsüncesindedir. Ama kendine güveni sonsuzdur. 

Ne anadan gördüm ne babadan 
Seni bagisladi bana yaradan 
Kaç yil geçti mühür gözlüm aradan. 

Neylerim güzelim sensiz dünyayi 
Yakardim ugruna Çukurova'yi 
Çagirdim sevgilim Ars-i Hüdayi. 

Sefil Cafer'im içim çok yaniyor Gel 
ceylanim kuzucuklar meliyor 
Yoklugun oktur,yüregimi deliyor. 

Her misrama acidir ekerim Ömür 
boyu bu aciyi çekerim Bana gülmek 
yoktur diyor kaderim. 

Cafer Poyraz kiyicilik suçundan dolayi, hapislere düsmüstür. 
Hapisten çikinca Tarsus'ta ikamete zorunlu kilinmistir. Bu olay sairi çok 
üzmüstür. Sila atesiyle yanip tutusmaktadir. Yasadigi yerler gözlerinin 
önünden gitmemektedir. Özlemleri ona asagidaki siir yazdirmistir. 

Kaç yil hasretim aradan Korusun 
oglum sizi yaradan Vasiyetimdir 
oglum,unutma ha Hasretim 
oglum,köyümü özledim. 

Yaylam var billur sulari çaglar Sultan 
Sekisi'nde bir güzel aglar Hasreti kor 
oldu yüregim daglar Hasretim 
oglum,köyümü özledim 
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Bezirgan deresinde üzüm bagima Söyle 
bir baktim sagima soluma Ilk askim 
orada girdi gönlüme Hasretim 
oglum,köyümü özledim 

Karpmardir benim köyümün adi Tarif 
edemem onca güzel tadi Hasretim hey 
güzel hasretim sana Hasretim oglum 
köyümü özledim 

Sefil Cafer'im deli divane mi Çok 
özlemisim vatanimi elimi Ölürsem 
köyüme götürün beni Hasretim 
oglum,köyümü özledim. 

Cafer Poyraz, hapishanede olmasina karsin, sevgilisiyle 
mektuplasmaya çalismaktadir. Ama mektubunun ulasip ulasmadigindan 
kuskuludur. 

Uzun siirinden yalnizca bir dörtlük vermek isterim. Sairin bu 
dörtlügündeki üçüncü dizesindeki "eline,beline,diline"sözcükleri onun Alevi 
oldugunu belgelemektedir. 

Mektubum ulasti mi ola eline Deli 
Cafer'im, düstüm köyün diline Ben 
sadigim elim,dilim,belime Ayrilik 
atesiyle yaktin sevdigim. 

Ozan sevdiginden ayri düsmüs. Toplumun duyarsiz kalmasindan 
sikayetçidir. 

Cafer Poyraz Anadolu çocugudur. Geleneklerle ve göreneklerle 
büyüyüp kimligini kazanmistir. Onun siirlerinde, Anadolu insanlarinin 
yasam biçimini görmekteyiz. Geline ayna takmak,güres tutmak bu yarginin 
en güzel örnekleridir. 

Bir çift ceylan gördüm kiran kirana 
Tokus tokusa indiler çayira Biri yok mu 
yahu gidip ayira Ceylan beni 
yaraladi,yaram sizlar 



356 

Bugün günlerden pazardir pazar 
Sormayin dostlar aman yaram sizlar 
Esinden ayrilmis bir ceylan gezer 
Ceylan beni yaraladi,yaram sizlar. 

Gelenek ve görenekler de onun siirinde yerlerini almislar. 

Dügün olur ayna takilir geline Selam 
olsun benden o Avsar eline Güres 
tuttum,alkislanditn seninle Övmeye 
ömür yetmez benim köyümü 

Talihsizligine çok öfkelidir. Olaylar karsisinda eli kolu baglidir. Sair 
aglar ama agladiginda da gönlü sad olmaz. Bu yüzden ikilemdedir. 

Aman felegin nesi var bende Aglarim 
aglarim gözlerim kanda Felek bana 
gülme dedi cihanda Aglasam gamli 
gönlüm razi olmaz 

Elek olur daglari elerim Koyun olur 
gurbette melerim Ellerim koynumda 
kaldi aglarim Ben aglarim gönlüm yine 
sad olmaz. 

Ozan Kibris'taki Telekomünikasyon dairesinde dokuz yil 
çalismistir. 1993 yilinda kisisel sorunlari yüzünden müdürle tartismislar. 
Müdürü dövmüs. Ardindan da istifa etmistir 

Dagina tasma destan yazdigim Kibris, 
sana kalsin ben yokum gayri Sevda 
çektim, savas verdim ugruna Isin sana 
kalsin doy,yokum gayri. 

Daire misalidir, kapisiz hana Ebedi 
kalmadi saha sultana Devlet pastasindan 
bir lokma bana Ona da el attin, ye senin 
olsun. 
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Bitmez insanlarin kara kedisi Onun 
için dinmez gönlümün yasi Yalandir 
be müdür babanin sözü Ayrildim 
isimden doy senin olsun. 

Bosver Cafer'im sen ileri gitme Gütme 
cahilin koynunu gütme Sakin ola 
mazluma zülüm etme Ye Ahmet'im ye, 
hepsi senin olsun. 

Cafer Poyraz 1974 de Kibris'a yerlesti. Hemen o yil Kibrisli bir kizla 
evlendi. Iki çocugu oldu. Simdilerde mutlu olarak yasamaktadir. Evlendigi 
karisi için, yazmis oldugu uzun siirinden, asagidaki iki dörtlük mutlulugunu 
gözler önüne sermeye sanirim yeter. 

Mutluyum sevgilim mutluyum sayende 
Kara yazimi ak eyledin sevdigim Çifte 
evlat verdin devletinle bana Gönyeli'ye 
sevgiler benden sevdigim. 

Yigidi yigit yapan esi der atam Hiç 
basimi egdirmedin sevdigim Yigit kadin 
gölgesinde er eylesir Helalinden 
emmissin canim sevdigim. 

Irdeleme ve Sonuç: Cafer Poyraz Çukurova halk ozanlarinin bir 
uzantisidir. Baglama çalip siir söylemektedir. Yasadiklarini ölçülü uyakli 
siirlere dökmüstür. Ölçülerinde uyaklarinda aksamalar olsa da, Tarsus'ta siir 
yazmaya baslamistir. Baska bir deyisle, Çukurova'dan Kibris'a uzanan bir 
halkadir. Siir söyleme ve saz çalmayi Kibris'ta da sürdürmüstür. 

Bu, Kibris için önemli bir olaydir. Bizlerin çok zengin bir halk 
edebiyati vardir. Buna karsin, saz ya da tambura çalip siir söyleyen 
ozanimiz kalmamistir. Hatta, günümüzde halk edebiyati formlarini kullanan 
ve bu gelenegi sürdüren bir iki sair disinda kimseler yoktur. 1950 öncesi 
Kibris'ta halk edebiyati formlarini kullanan çok sayida sairimiz vardi. Oysa 
günümüzde sairler siirlerini serbest formda üretmektedirler. 

Cafer Poyraz'm varligi, yeni halk ozanlarinin türemesine vesile 
olursa, bu Kibris Halk edebiyati için bir kazanç olacagi su götürmez bir 
gerçektir. En büyük dilegim, halkimizdan insanlarin onun yolunda 
gitmesidir. 


