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ÖZET 

Kıbrıs Türk nüfusunun atalarının, adanın 1571'de fethinin ta-

mamlanmasının ardından, 1572 yılından itibaren Osmanlı Devleti 

iskân politikası ve usullerinden olan “sürgün” hükmüne dayalı olarak 

adaya yerleştirilenler olduğu arşiv kayıtlarında ve pek çok tarih kita-

bında yer almaktadır. Yerleşenler ve yerleştirilenler coğrafyayı ma-

mur etmekle kalmayıp, Türk ananelerini, insan ilişkilerini, maddi-ma-

nevi değerlerini adeta toprağa karıp burayı vatan yapmışlardır. Yak-

laşık 450 sene Osmanlı idaresinde olan Kıbrıs, pek çok sebebin etki-

siyle 1878 yılında Berlin Antlaşması ile idari yönden “geçici olarak” 

İngiliz yönetimine bırakılmıştır. İngiltere, I. Dünya Savaşında Os-

manlı Devleti ile karşıt cephelerde yer almalarını bahane edip Kıbrıs’ı 

Taç Koloni ilan etmiş, yani gasp etmiştir. Kıbrıs Türkleri bu durumu 

kabullenemeden, kısa zaman içinde savaş yenilgileri ve Anadolu’nun 

işgali başlamıştı. Kıbrıs Türklerinin yükü ağırdı. Hem kendi devletle-

rinden koparılmışlardı hem anavatanları işgal ediliyordu hem de ya-

şadıkları yönetim kendi milli devletlerine düşmandı. Lakin milletle-

rine, kültürlerine gönül bağları sağlamdı. Tüm baskılara rağmen, yo-

lunu bulan son kale Anadolu’nun kurtuluşu için cepheye çarpışmaya, 

diğerleri dişlerinden artırdıkları ile Anavatan Türklüğüne yardıma 
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koştu. Halkın gözü kulağı hep gelecek haberlerde idi. Mustafa Kemal 

adlı bir liderin yönetimindeki istiklâl hareketinin takipçisiydiler. 

Bu çalışmanın amacı Türk kültüründe isim koyma geleneğinin de 

etkisiyle Kıbrıs Türklerinde Atatürk sevgisini şahıs isimleri üzerinden 

ortaya koymaktır Resmi kayıtlarda doküman incelemesi yanında, "Ke-

mal" ve "Mustafa Kemal" adlarını taşıyan şahıslarla da derinlemesine gö-

rüşmeler yapılıp, örnek biyografilerle çalışma desteklenmiştir.  

Bu çalışmaya göre önce 30 Ağustos1922’de Yunana yaşatılan he-

zimet ve elde edilen büyük zaferin sevinç ve coşkusuyla Kıbrıs Türk-

ler, bir hayranlık, bir şükran ve gelecek için bir umut nişanesi olarak 

erkek çocuklarına Kemal, Mustafa Kemal adını vermeye başlamışlar-

dır. Bu bağlamda verilen isimlerin Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tari-

hinde vefatı üzerine duyulan derin üzüntü odaklı olarak yeniden art-

tığı görülmektedir. Atatürk sevgisi bağlamında Ülkü isminin de veril-

diği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türkleri, Atatürk, şahıs adları. 
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NAMES AS SOCIO-PSYCHOLOGICAL MANIFESTATION OF 

ATATURK’S LOVE IN TURKISH CYPRIOTS / MY FATHER 

KEMAL, MY TEACHER MUSTAFA KEMAL 

ABSTRACT 

The Turkish Cypriot population were settled on the island following the 

completion of the conquest of the island in 1571, based on the “exile” provi-

sion, which was one of the settlement policies and procedures of the Ottoman 

Empire since 1572. The settlers not only built the physical structure, but also 

made the island Turkish homeland by as if mixing the land with Turkish 

traditions, human relations, material, and spiritual values. Cyprus, which had 

been in the Ottoman Administration for 450 years, was left “temporarily” to 

the British administration after the Berlin Treaty in 1878. During the WWI, 

England declared Cyprus as the Crown Colony by taking the pretext of being 

on opposite sides with the Ottoman Empire. Before the Turkish Cypriots 

could accept this situation, the defeats of the war and the invasion of Anatolia 

started soon.  

However, their ties to their nations and cultures were intact. Despite all 

the pressures, they rushed to help Anatolia. People were following the news 

on the independence movement under the leadership of Mustafa Kemal.  

The aim of this study is to examine the manifestation of Atatürk love in 

Turkish Cypriots by investigating the names of individuals. In addition to 

document analysis, the official records were examined, and in-depth inter-

views were conducted with individuals bearing the names “Kemal” and “Mus-

tafa Kemal”. Moreover, the study was supported with sample biographies. 

The current study revealed that as a sign of admiration, gratitude, and 

hope for the future, they named the first-born boys Kemal or Mustafa Kemal 

after the victory of August 30
th

, 1922 which created great enthusiasm and joy. 

The number of names given in this context has increased again with a focus 

on deep sorrow over the death of Atatürk on November 10
th

, 1938. In the 

context of Atatürk’s love, name, Ülkü was also given. 

Keywords: Turkish Cyprus, Atatürk, personal names. 
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GİRİŞ 

İsimlendirme tüm varlıklar için söz konusu olduğundan, konu sa-

dece dilbilimi (onomastik) ilgilendiren bir konu olmayıp, edebiyat ta-

rih, coğrafya, antropoloji, halkbilimi ve sosyoloji gibi pek çok sosyal 

bilim dalını da ilgilendirmektedir. İsim bilimin kendi içinde alt kate-

gorilere ayrılma sebebinin bu olduğu söylenebilir. Şahıs isimleri bilimi 

(antroponomi), yer isimleri bilimi (toponomi) gibi (Çelik, 2005: 13). 

İsim verme ister araziyi ister insanı tanımlamak, onu benzerlerinden 

ayırt etmek için olsun, sıradan bir işlem olmayıp, toplum kültürünün 

tarihsel ve toplumsal dinamiklerinden beslenmektedir. Bu sebeple ku-

rumsallaşmış bir yapı ve kültürel bir davranış çerçevesinde, sosyolojik 

bakış açısını gerekli kılmaktadır. 

Sosyo-kültürel Bir Olgu olarak İsimler 

Varlıklar içinde adı olan ve çevresindeki varlıkları tanıma, tanım-

lama, ayırt etme çabası içinde olan tek varlık insandır. Bunları yapa-

bilme bir yeti meselesidir ve tüm insani yetilerin gelişebilmesi sosyo-

kültürel bir çevre ile mümkündür. Sosyalleşme sürecinde insan yav-

rusu hem kendini hem tabii-coğrafi ve sosyo-kültürel çevresini tanıma 

ve uyum sağlama becerisini geliştirir. Sosyalleşme, kültürleme süreç-

leriyle insan yavrusu herhangi bir varlık olmaktan kurtulmaktadır. 

Kendinin, kendisine benzeyen ve benzemeyenlerin farkına varmakta 

‘ben’ ve ’biz’ özneli bakış açılarını betimleyen kimlikler geliştirir. Yani 

“kişisel” ve “kültürel” birer kimliğe sahip olur. Genetik kökenli miza-

cın ve diğer gizilgüçlerin (yeteneklerin), ihtiyaçların yaşanılan çevre ve 

zaman faktörü ile etkileşimi kişiye özgü özellikler bütünü olan ‘kişisel 

kimliği’ şekillendiriyor denilebilir. Sedat V. Örnek’e göre “isim insa-

nın bireysel ve toplumsal kişiliğinin yanı sıra büyüsel ve gizemsel gü-

cünü de belirten bir simgedir(Örnek,1995: 2). İsmin sözcük anlamının 

onu taşıyan kişiye geçtiğine ya da geçeceğine inananların sayısı ol-

dukça kabarıktır. Buna göre Yiğit, Cesur, Alp adı verilen kişilerin kor-

kusuz olması, Nazlı, Eda ismi verilenlerin zaman içinde büyüdükçe 
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isimlerinin manasına uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları umulu-

yor denebilir. Türk kültüründe çocuğa ad verilirken “adı ile yaşasın 

veya adı ile büyüsün” diye dua edilir, iyi dileklerde bulunulur. İsmin 

manasının sahibinin kişiliğini niteleyeceği veya hayatına yön verece-

ğine dair açık veya gizli bir inanç ve temenni bu kalıp ifadeyle yaşatı-

lıyor denebilir. “Eski Türklerde çocuğun taşıdığı adla alın yazısı ara-

sında bir çeşit ilgi, gizli bağ olduğuna, bir çeşit yazgı olduğuna inanılı-

yordu.” (Aydın. 2009: 8) 

Bireyin kültürel kimliği ise onun üyesi olduğu millet ve toplum 

dairesinden etkilenerek oluşur. Bu “kollektif” bir kimliktir. Kollektif 

kimlik “belli bir alanda kök salmış birtakım grupların(etnik topluluk-

ların) diğer gruplardan farklılıklarını ortaya koyma, vurgulama tale-

bidir... belirli bir insan topluluğunun, hakkındaki bilinci ve duygu-

suyla ilişkilidir.” (Bilgin, 1999: 59-60) “İsimler, sosyo-kültürel bağ-

lamda şekillenen anlam ve formları bakımından kimliğin sembolik 

araçlarıdır”( Çelik, 2006: 39).  

“Topluluk, kendi tanıdığı ve kollektif belleğinde vücut bulmuş 

isimlerle bireyleri kendine ait kılar ve kişiyi bir cemaat şemsiyesi al-

tında ‘bizden’ sayar (bu yüzden topluluktan kopuşun ya da yabancı-

laşmanın en bariz göstergesi isimlerde ortaya çıkan yabancılaşmadır). 

İsimler bazen kimliği o kadar gösterir ki, onun sayesinde kimliğin esas 

mekânından uzakta iletişim kurulabilir. Bazen aynı toplum içinde yö-

resellik kazanmış isimler, kişiyi her durumda iletişime açık tutar. Ama 

en çok etnik, dini, kültürel topluluklar ve azınlıklar açısından isimler 

üzerinden bir kimlik ve dayanışma olgusunun izleri görülebilir. Bu 

gruplar için kimlik, isimler üzerinden yaşatıldığı için, bu durum 

grup/topluluk içinde bütünleşme, ama ana toplumla ayrışmanın en 

kritik eşiğini oluşturur.” (Çelik, 2005: 25). Yeni tanıştırıldığı birinin 

kişiliği, düşünce ve inanç dünyası hakkında hiç bilgiye sahip değilken 

sadece ismin çağrıştırdığı manaya yönelik bir algı, onu kendisine yakın 

veya uzak değerlendirmeye zemin hazırlayabilir. İnsan ilişkilerinde 

sosyal mesafeye etki edebilir. Mesela Ökkeş isimli biriyle tanışan kişi-

nin hemen “Gaziantepli mi yoksa Kahraman Maraşlı mısınız?” diye 
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sorması bazı isimlerin yörelere göre ün yaptığını, ayırt edici olduğunu 

göstermektedir. 

Diğer yandan çocuğa verilen ya da takılan ad onu, sadece genetik 

bağının olduğu aileye bağlamakla kalmaz, toplum ve millet gibi daha 

büyük sosyal yapılara da bağlar. Bu bağlanış kişinin iradesi dışında 

emredici bir tarzda kendini hissettirir. Belirlenen bir isim, geleceğe 

yönelik beklentiler, umutlar ve hatta kadere verilmek istenen yön ile 

ilgili gizli talepler içeriyor gibidir. Bu hem aile hem de toplumsal çevre 

açısından geçerlidir. Anne baba çocuğuna koyduğu isimle beraber ona 

kendi hayat felsefesini (inançlarını, değerlerini, kaygılarını, umutla-

rını, geçmişini ve yapmak istediklerini) de adeta yükler. İsim, sosyo-

psikolojik boyutu ile ismi koyanın ya da seçenin kişiliği ile ilgili iken, 

diğer yandan aile, aile yapısı, inançlar, o toplumdaki değerler, siyasi 

yönelimler vs. yi de ifade ettiğinden sosyo-kültürel kurumlarla da ilgi-

lidir. Bu sebeple isimlendirme hem ailenin hem de toplumun yeni 

üyesine doğar doğmaz yüklediği büyük bir görev ve dış dünyaya veri-

len bir mesajdır. 

İsimlerin de dâhil olduğu sözcük dağarcığı, sosyo-kültürel yapı ve 

onun geçirdiği evreler hakkında adeta tanıklık eder. Bir başka deyişle, 

isimler sayesinde bir toplumun ya da grubun dönemlere göre değişen 

değer ve zihniyet yönelimleri hakkında fikir sahibi olunabilir. (Çelik 

2005: 15). Mesela 1974 öncesi dönemde her yönüyle var olma müca-

delesi veren Kıbrıs Türk Türklerinin acılarını, umutlarını, vefa duy-

gusunu çocuklarına Savaş, Çoygun, Cengiz Topel gibi adları vererek, 

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra ise Barış, Özgür, 

Ecevit gibi isimleri vererek tatmin ettiği veya gösterdiği gözlenmiştir. 

Türk Kültüründe İsim Verme Geleneği 

Her toplumsal çevrede hangi işin nasıl yapılacağı, nasıl hitap edi-

leceği, bir davranışın ne anlama geldiğine dair kabuller, adetler var-

dır. Bu o toplumun kültür muhtevasının parçasıdır. Ad koyma gele-

nekleri de bu kültürün kapsamındadır. Kültür sosyal bir miras olarak 
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asırları aşan bir birikim ve paylaşımdır. Türk kültüründe isimlen-

dirme geleneğinin kökleri de İslamiyet öncesi çağlara kadar uzan-

makta olup, Türk destanları, Dede Korkut Hikâyeleri ve Orhun Ya-

zıtları temel başvuru kaynaklarıdır. Halk bilimci Yaşar Kalafat bu ko-

nuda ,“Dedem Korkut coğrafyasında çocuklara isim bazen onlar daha 

dünyaya gelmeden hazırlanmıştır. Kız veya erkek olacaklar için isim-

ler, bazı sınanmış halk inançlarından hareketle belirlenir ve buna göre 

isimler hazırlanır. Bazen isim verişi doğum anındaki olaylar belirler. 

Göç, Yolcu, Yağmur bu türden isimlerdir. Bazen da yakın dönemde 

ölen bir yakının isminden hareketle ‘ismi ile geldi’ denir” demektedir 

(http://www.yasarkalafat.info/index.php?ll=detay&src=145). 

Türklerde yeni doğanı isimlendirme etkenleri çeşitlilik arz et-

mekle beraber, genel olarak isim verecek kişiler olarak anne-baba ve 

aile büyüklerinin duygu ve değer dünyalarının daha etkili olduğu göz-

lenmektedir. Türk isim tipolojisini çıkarma çalışmaları çerçevesinde, 

literatürde pek çok tasnife rastlanmakla birlikte, burada sadece Çe-

lik’in (2005: 55) tüm tasnifleri dikkate olarak sistemimize ettiği grup-

landırma çalışmasının anılması uygun bulunmuştur. Buna göre ço-

cuklara isim verilirken etkili olan değerler ve ölçütler şunlardır: 

1. Dini isimler 

a) Tanrının sıfatları, peygamber ve peygamber yakınlarının 

isimleri 

b) Kur’an da geçen bir sözcüğü isim olarak verme, 

c) Dinsel anlamı olan, dini motifli bir isim verme 

2. Tarihi ve siyasi önderlerle ilgili isimler 

3. Geleneğe dayalı atalar, akrabalarla ilgili isimler 

4. Hayranlık, şükran ve minnet duyguları için (dost, komşu, ar-

kadaş, komutan, öğretmen vb.) verilen isimler 

5. Doğulan gün ve zamanla ilgili isimler 

6. Doğulan yer ve mekanla ilgili isimler 

7. Doğa olayları, coğrafi özellikler, kozmik, göksel olaylarla ilgili 

isimler 

8. Belli bir amaç ve dileğin gerçekleşmesi için verilen isimler 
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9. Koruma amaçlı verilen isimler 

10. Hayvan, bitki, renk ve madenler gibi canlı ve cansız varlıkların 

adlarını verme 

11. Güncel moda ve aktüel isimler 

12. İdeolojik, etnik-mezhebi kökeni vurgulayan isimler 

13. Sözcükler üzerinde yapılan değişiklikler, uyarlamalar ve dü-

zenlemelerle ilgi 

Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Toplumunda İsim Verme Geleneği 

Akdeniz’de bir gemi gibi konuşlanmış olan Kıbrıs, tarih boyunca 

Anadolu yarımadası ile adeta kader birliği içinde var olmuştur. “Coğ-

rafya Kıbrıs’ı Akdeniz’de doğu ile batı arasında seyreden güçler için 

bir yol, bir istasyon yapmıştır.” (Kelling,1988: 1) Denilebilir ki, Ana-

dolu devletlerinin Kıbrıs üzerindeki hâkimiyeti daha sık yaşanmıştır 

ve Anadolu’ya kim hakim olmuşsa Kıbrıs’a da o hakim olmuştur (Er-

zen, 1971: 82). 

Kıbrıs’ın Türk kültürü ile tanışması Osmanlıların 1571 de adayı 

fethetmeleri ile olmuş ve fetih tamamlandıktan sonra ada nüfusunu 

Türklerle takviye ve adayı imar etmek için, çeşitli zamanlarda Anadolu 

ve Rumeli’den gerçekleştirilen göçlerle Kıbrıs’ta “günümüze kadar 

gelen Türk toplumunun temeli atılmıştır.”(Shaw, 1994: 247). Türkler 

Kıbrıs coğrafyasına Türk İslam mimarisinin pek çok örneği olarak 

(cami, han, hamam, köprü, türbe, su kanalları vb.) abide eserler yap-

mışlar, yaşadıkları tabiî, coğrafi çevreyi de yine kendi kültürel yapıla-

rına göre düzenlemişlerdir. ‘Kıbrıs Türktür’ sözü bir siyaset sloganı 

değil, folklor ve jeopolitik ilimlerin ispatladığı bir vakıadır.” (Günay, 

1974: 16-21). 

Kıbrıs, üç asırdan da daha uzun bir süre Osmanlı idaresinde kal-

mış, 19. yüzyılda Osmanlı merkezi idaresinin zayıflaması ve dünyada 

meydana gelen konjonktürel değişmeler neticesinde, 1878 yılında İn-

giliz İdaresine geçici olarak devredilmiştir (Zia, 1975: 11). Ada Türk-

lerinin büyük çoğunluğu ilk yıllar Kıbrıs’ın sahibinin hâlâ Osmanlı 
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Devleti olmasından hareketle uyumlu tebaa olmaya devam etmişler-

dir. Bir kısmı ise İngiliz idaresi ve bayrağı altında yaşamak istemedik-

leri için Anavatana geri dönmenin peşine düşmüşlerdir. Özellikle İn-

giltere’nin, I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ile karşıt cephelerde 

yer almalarını bahane edip Kıbrıs’ı Taç Koloni ilan etmesi, yani gasp 

etmesi Türklerin üzüntüsünü ve göçme isteğini artırmıştır (Gürel, 

1984: 20). 

Kıbrıs Türkleri bu durumu kabullenemeden, kısa zaman içinde 

savaş yenilgileri ve Anadolu’nun işgali başlamıştır. Kıbrıs Türklerinin 

yükü ağırdı. Hem kendi devletlerinden koparılmışlar hem anavatan-

ları işgal edilmekte hem de yaşadıkları yönetim kendi milli devletle-

rine düşmandır. Ancak “Kıbrıs Türkleri bayrağından mahrum edil-

diği 1878’den bu yana bütün kalbi ile her şeyi ile Türklüğüne bağlı 

kalmıştır. Kıbrıs’ı vatan bilmiş ve vatan yapmak için yılmadan en yalnız 

bırakıldığı, en desteksiz günlerinde bile mücadele etmiştir... Bu Tür-

kün yabancı bayrak altına girmemek azminin bir neticesidir”.(Denk-

taş, 1966;5). Tüm baskılara rağmen, yolunu bulan son kale Ana-

dolu’nun kurtuluşu için cepheye çarpışmaya, giderken, geride kalan 

gidemeyenler ise dişinden tırnağından artırdıkları ile Anavatan Türk-

lüğüne yardıma koştu. Anadolu’da İstiklal Savaşı’nın başlamasıyla 

adada bulunan bütün Türk kuruluşları, kulüpleri “Muhacirin-i İsla-

miyeye Yardım Cemiyeti” adlı dernek çatısı altında birleşip, Anadolu 

ile dayanışma ve yardım toplama faaliyetleri düzenlemişlerdir (Özo-

ran 1973;921 Altan 1997: 50-57). En tuzlu denizlerden olan Akde-

niz’de bir ada olmanın da etkisiyle olsa gerek artarda yaşanan kurak 

yıllar, toprağa dayalı yaşam süren bu insanların Anadolu’ya yardımını 

durduramamıştır.(Akar 1981: 10). Bunu yanında toplumun münev-

ver kişileri, önde gelenleri varoluş mücadelesi verebilmek ve çözüm 

arayışları için birliğin sağlanması gerektiğinden hareketle 1918 yılında 

Meclis i Milli adı altında bir toplantı da düzenlerler. Üç gün süren tar-

tışmalar sonucunda “1-Kıbrıs Türkünün geleceği Türkiye’nin gelece-

ğine bağlıdır. Çünkü Kıbrıs Türkü Türkiye’nin kopmaz bir parçasıdır. 

Bunun için Türkiye’ye gönülden bağlılık sürmelidir. 2-Kıbrıs Türkü 

rehavetten silkinmeli, rehavetten kurtulmalı ve atılım yapmalıdır.” 
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Konularında mutabık kalındığı topluma gazeteler üzerinden duyuru-

lur (İsmail ve Birinci, 1987: 38). Türk Halkın gözü kulağı hep gelecek 

iyi haberlerdedir. Adanın diğer sakinleri olan Rumlar ise cüretkar bir 

tavırla Megali İdea merkezli Enosis isteklerini
1
 her vesile ile dışa vur-

makta, moral bozma, kışkırtma davranışları sergilemekte idiler. Türk-

ler inançla, sabırla Mustafa Kemal adlı liderin yönetimindeki istiklâl 

hareketinin takipçisiydiler. Gelen haberlerle Anavatan Türklüğüyle 

kederlendiler, Anavatan Türklüğü ile sevindiler. 

Anavatan istiklaline kavuştuğunda çok mutlu oldular. Lakin olu-

şan yeni şartlar içinde yeni Türk Devletinin sınırları dışında kaldılar. 

29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki zeminini 

oluşturan Lozan Antlaşması’nda: 

Madde 16 Türkiye Lozan Antlaşması ile belirlenen sınırlar dışında 

kalan tüm topraklar üzerinde… Her ne nitelikte olursa olsun sahip 

olduğu tüm hak ve senetlerden vazgeçtiğini açıklar. 

Madde 20 Türkiye Cumhuriyeti’nin Britanya Hükümetince açık-

lanan 1914’te Kıbrıs adasını ilhak kararını tanıdığını, Madde 21 5 Ka-

sım 1914 tarihinde adada meskûn olanların yeni durum dolayısıyla 

 

1
 Megali İdea, 1814 yılında Rusya’nın himayesinde Odesa şehrinde, Filiki Eteria 

(Dostluk Cemiyeti) adıyla kurulan ve 1818’den itibaren İstanbul’da Patrikhane ön-

derliğinde yürütülmeye başlanan ve “Doğu Roma İmparatorluğunu diriltme” ama-

cını taşıyan istekler bütünüdür. Bu programda sırasıyla ulaşılması hedeflenen şu ba-

samaklar vardır. 

1. Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşturulması, 

2. Batı Trakya ve Selanik’in Yunanistan’a ilhakı, 

3. Ege Adalarının Yunanistan’a ilhakı, 

4. On İki Adaların Yunanistan’a ilhakı, 

5. Girit Adası’nın Yunanistan’a ilhakı, 

6. Batı Anadolu’nun Yunanistan’a ilhakı, 

7. Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı, 

8. Pontus Rum Devletinin kurulması, 

9. İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada’nın Yunanistan’a ilhakı, 

10. İstanbul’un geri alınarak, Bizans İmparatorluğunun yeniden kurulması. 

Bu çerçevede Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi hareketine de “Enosis” denmektedir. 

Bkz Bkz.: Fikret Kürşad, Mustafa H. Altan, Sabahattin Egeli, Belgelerle Kıbrıs’ta Yu-

nan Emperyalizmi, İstanbul, Kutsun Yayınevi, 1978, s. 42-43. 
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İngiliz tabiyesine geçeceklerini ve Türk uyrukluğunu kaybedecekle-

rini, ancak iki yıl içinde Türk Uyruğuna geçme iradesine de sahip ol-

duklarını ve Kıbrıs adasından ayrılabilecekleri… Kararlarını bildir-

mektedir (Meray,1973: 7-8). 

Lozan sonrası Kıbrıs’ın Türkiye ile hukuki bağları kopar ama Kıb-

rıs Türklerinin gönül bağları hiç kopmaz. 1878’de olduğu gibi Türk-

lerin bir kısmı Anadolu yollarına düşer
2
.  

O günlerden bugüne Kıbrıs Türkleri Anavatanda olan bitenin ta-

kipçisidirler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, Atatürk İn-

kılaplarının neredeyse aynı zamanda hayata geçirmişlerdir. Kıbrıs 

Türkleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulana kadar kendi içinde 

daha yoğun acılar ve sevinçler yaşayıp kutlama ve anma günlerine sa-

hip olsa da, 19 Mayıs’ları, 23 Nisan’ları, 30 Ağustos’ları ve 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlamaya devam etmekte, 10 Ka-

sımlarda Atatürk’ü şükranla anmaktadırlar. 

Bu çalışmanın konusu da esasen bu duygudaşlığı, kültürel bütün-

lüğü Atatürk’e duyulan sevgi üzerinden somutlaştığı öngörülen şahıs 

adları bağlamında irdelemektir. 

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı Türk kültüründe isim koyma geleneğinin de 

etkisiyle Kıbrıs Türklerinde Atatürk sevgisini şahıs isimleri üzerinden 

ortaya koymaktır. Mustafa Kemal, Kemal adlarının çokluğu araştır-

macının çocukluğundan itibaren dikkatini çekmiştir. Babası, ilkokul 

öğretmeni ve lisede tarih öğretmeni, iki hısımları, 1974 sonrası Kuzey 

Kıbrıs’ta yerleştikleri Değirmenlik köyünde babasının akranı dört-beş 

kişinin adının Mustafa Kemal veya Kemal oluşu bu çalışmada hem çı-

kış noktası hem de kolaylaştırıcı bir durum olarak söylenebilir. Bu göz-

lemler ve yaşanmışlıklar da veri olarak çalışmanın parçası kabul edile-

bilir. 

 

2
 Aslında birleşik kaplar misali tarih boyunca iki yerleşim arasında nüfus akıp dur-

maktadır) 
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Amaç doğrultusunda, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nü-

fus Kayıt Dairesi olmak üzere resmi kurumlardan, bazı derneklerden 

doküman incelemeye dayalı olarak, nicel verilere ulaşılmaya çalışılmış-

tır. Çalışma yöntemi Atatürk ile ilgili olduğu varsayılan Mustafa Ke-

mal, Kemal isimlerinin Kıbrıs Türk toplumundaki yaygınlığını ortaya 

koyabilmek amacıyla sayısal verileri toplamayı gerektirdiğinden bu 

yönüyle nicel çalışma, isimlendirmelerin Atatürk ile ilişkisini ortaya 

koyma yönünden ele alınışı ile de nitel bir çalışma özelliğini sergile-

mektedir.  

Verilerin Toplanması ve Sınırlılık  

Kıbrıs Türklerinde Atatürk Sevgisinin Psiko-Sosyal Tezahürü 

Olarak Şahıs İsimleri çalışmasına istatistiksel verileri sağlayabilmek 

adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt 

Dairesi’ne öngörülen hedef isimler belirtilerek, doğum yılları esas 

alınmak suretiyle sayısal tarama isteyen dilekçe verilmiştir. Üç ay gibi 

bir süre yazılı cevap gelmemesi üzerine, şifahen ellerinde böyle bir bil-

ginin olmadığı cevabı alınmıştır.
3
 Çalışmayı sürdürebilmek adına gayrı 

resmi sosyal ilişkiler üzerinden araştırmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarından ve 1972 yılından beri 

faal olan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği
4
 kayıtlarından nicel verilere 

ulaşmıştır.  

Buna göre KKTC İçişler Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi’den 2008 

yılında elde edilen veriye göre toplam nüfus içinde 766 kişi Mustafa 

Kemal adını taşımaktadır. Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ne kayıtlı 

2355 kayıt taranmış ve sekiz (8) Mustafa Kemal, 40 Kemal adı tespit 

 

3
 Araştırmacı 2008 yılında Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin 

Yeri Sempozyumu için benzer çerçevede veri talep etmiş ve nispeten gerekli bilgileri 

elde etmişti. Sevindirici olan bu çalışmadaki isimler arasına Mustafa Kemal isminin de 

dahil olması sebebiyle, şu an elde genel bir sayının olmasıdır. Olumsuz cevap, doğum 

yılları üzerinden belirli isimleri sayısının değil de listesinin istenmesinin ayrıntılı bir 

çalışma olarak algılanmasına bağlanabilir. 

4
 Kuruluşundaki adı Kıbrıs Türk Yönetimi Emekliler Cemiyeti’dir. 
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edilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarından doğum tarihi ve 

yeri dikkate alınarak 21 Mustafa Kemal, 15 Kemal adına rastlanmıştır. 

Çalışmanın Sınırlılığı 

Çalışmanın veri toplama sürecinde KKTC. Nüfus Kayıt Dairesi 

ayrıntılı doküman paylaşımı yapmadığı için çalışma nicel veriler yö-

nünden oldukça sınırlıdır. Ancak bu durum nitel bir çalışma gerçek-

leştirilmesi için engel teşkil etmemektedir. 

Örneklem Seçimi 

Araştırmacının alanda çalışmayı sürdürmesinde pratiklik sağlayan 

bir teknik olan uygun örneklem tekniğinden hareketle biyografiler be-

lirlenmiştir. Bunlar arasında ulaşılabilecekler ile görüşmeler yapıp ko-

nuyu derinleştirebilmek için, adres bilgisi de içerdiğinden özellikle 

Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarından, yine ulaşılan kişilerin verdiği 

isimlerden ve araştırmacının sosyal çevresinden kişilere ulaşılmıştır. 

Lakin bu çalışmanın en büyük avantajı araştırmacının yaşamının bü-

yük kısmının Kıbrıs’ta geçmiş olmasıdır. Neticede adının Atatürk sev-

gisine dayalı olduğu teyit edilenler yanında Kıbrıs Türk Toplumunun 

bu günlere gelmesinde isim yapmış şahsiyetler de dikkate alınarak yir-

mibir (21) kişinin biyografisine burada yer verilmiştir.  

Bulgular 

Çalışmanın amacı doğrultusunda ulaşılan ve bilgileri doğrudan ya 

da ikinci şahıslardan toplanan kişiler, doğum dönemlerine göre 1920-

1938 yılları ve 1939-1946 yılları arasında doğanlar olmak üzere iki 

grupta toplanmıştır. 1920’den Atatürk’ün ölüm yılına kadar doğan ve 

adı Mustafa ve/veya Kemal olan dokuz (9) kişi hakkında bilgiler alın-

mıştır. Atatürk’ün ölümünden 1946 yılına kadarki dönemde doğanlar 

ise 12 kişidir.  

Atatürk’ün ölümüne kadarki dönemde doğan kişilerin altısı (6) 

“Kemal” ve beşi (5) de 1Mustafa Kemal” adını taşımaktadır. !938 yılı 

sonrası doğanlardan da birer (1) kişi “Kemal” ve “Ata”, yedisi (7) 

“Mustafa Kemal” adını taşımaktadır.  
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Çalışmaya göre ulaşılan biyografiler tablosu: 1 

Do-

ğum 

Dö-

nemi 

Biyog-

rafi 

Kodu 

İsim İsmi veren Gerekçe 

1
9

2
0

-
1

9
3

8
 a

r
a
s
ı
 

A1 Mustafa Kemal DENİZ Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

A2 Kemal TÖRE Anne-Baba Kemaller ço-

ğalsın 

A3 Kemal YÜCEL Baba Atatürk sev-

gisi 

A4 Mustafa Kemal EMİN-

DAYI 

Baba Cumhuriyet 

ilanı 

A5 Mustafa Kemal DERVİ-

ŞOĞULLARI 

Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

A6 Kemal KATIRCI-

OĞLU 

Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

A7 Mustafa Kemal AKŞİT Baba Atatürk sev-

gisi 

A8 Kemal TEKAKPINAR Baba Atatürk sev-

gisi 

A9 Kemal TUNÇ Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

1
9

3
9

-
1

9
4

6
 a

r
a
s
ı
 

A10 Kemal ERGENEKON Baba Atatürk sev-

gisi 

A11 Mustafa Kemal ERBİ-

LEN 

Baba (Mus-

tafa) 

İlkokul Öğ-

retmeni (Ke-

mal)  

Atatürk sev-

gisi 

A12 Mustafa Kemal ATA-

KAN 

Abla Atatürk sev-

gisi 

A13 Mustafa Kemal KIB-

RISLI 

Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

A14 Mustafa Kemal KAH-

RAMAN 

Anne-Baba Atatürk sev-

gisi 



 KIBRIS TÜRKLERİNDE ATATÜRK SEVGİSİNİN SOSYO-

PSİKOLOJİK TEZAHÜRÜ OLARAK İSİMLER/ BABAM 

KEMAL, ÖĞRETMENİM MUSTAFA KEMAL 

399 

 

 

A15 Mustafa Kemal ÇA-

KICI 

Baba Atatürk’e 

güven 

A16 Mustafa Kemal KİRA-

CIOĞLU 

Anne-Baba Atatürk sev-

gisi 

A17 Mustafa Kemal TEK-

GÜÇ 

Baba Atatürk sev-

gisi 

A18 Mustafa Kemal NO-

ROĞLU 

Bilinmemek-

tedir 

Atatürk sev-

gisi 

A19 Prof. Dr. Ata ATUN Anne-Baba Atatürk sev-

gisi-Ata-

türk’ü yaşat-

mak 

A20 Ülkü YEMENİCİ-

OĞLU 

Baba Atatürk sev-

gisi 

A21 Ülkü EFENDİ Anne-Baba Atatürk sev-

gisi 

Üzerinde çalışma yapılan kişilerin isimlerinin kimler tarafından 

verildiği sorgulanmıştır. Altı (6) kişi isminin kim ya da kimler tarafın-

dan verildiğini bilmemektedir. Dokuz (8) kişinin ismi babası, beş (5) 

kişinin anne-babasınca birlikte, bir (1) kişinin ilkokul öğretmeni ve bir 

(1) kişinin ismi ise ablası tarafından konulmuştur. Çalışmada, Ata-

türk'ün manevi kızı "Ülkü" adını taşıyan iki kişiye de yer verilmiştir. 

Nitekim görüşme yapılanlardan M. K. Emindayı’nın oğlu isim 

koyma ile ilgili olarak, “Rahmetli babam çok milliyetçi biri idi. Kendi babası 

da öyle, yani dedem de. Türkiye’de olup bitenleri hep takip ederlermiş. Dedem, 

Cumhuriyet kurulduktan sonra Kasım 1923 de doğan babamın adını Mustafa 

Kemal koymuş. Babam da benim adımı İsmet İnönü koymuş. 22.10.1953 de 

doğdum. Ama babama bu yetmedi. Kıbrıs Türklerinin önde gelenlerinden Zeka 

Bey gibi okuyup adam olmamı çok istediği için beni hep Zekâ diye çağırdılar. 

İsmet İnönü kimliğimde yazılı.1961 yazında doğan bir erkek kardeşimin adı 

da Cemal Gürsel. Ocak 1965 doğumlu olanın ki de Asker.” açıklamalarında 

bulunmuştur.  
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KKTC nüfusuna kayıtlı ve bilgileri toplanan vatandaşların isimle-

rinin hangi gerekçeye dayalı olduğu ile ilgili olarak da “Atatürk sev-

gisi” vurgusu ön plana çıkmıştır. Tablo 1’de yer alan verilerden, 21 

kişiden 19’unun isim gerekçesinin bu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bir kişinin isim gerekçesi “Kemaller çoğalsın” iken diğer bir kişinin 

isim gerekçesi de “Cumhuriyet ilanı” olmuştur. Atatürk sevgisini isim 

koyma gerekçesi olarak ifade eden bir kişi de “Atatürk’ü yaşatmak” 

gerekçesini ikinci bir gerekçe olarak belirtmiştir.  

Görüşme yapılanlardan 1929 Alefdora Limasol doğumlu Kemal 

Katırcıoğlu’nun kızı, “Babam manavlık yapardı. Bize adının Ata-

türk’ten geldiğini çocukluğumuzdan beri anlatırdı. Evimizin duva-

rında aile fotoğraflarının üstünde, başköşede Atatürk’ün çerçeveli 

resmi vardı hep. Kaynatamın (kayınpeder) adı da Kemal’di. O yaş gru-

bunda çok Kemal vardı. Şimdi oğlumuzun adı da Kemal’dir. Eşim vü-

cuda dövme yapılmasına çok karşıdır ama küçük oğlumuz koluna Ata-

türk’ün imzasını yaptırdı ona kızmadı.” açıklamalarında bulunmuş ve 

ailelerinde Atatürk sevgisinin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapmış-

tır.  

1937 doğumlu Mustafa Kemal Akşit, “Babam 1924’te Türkiye’ye 

göç etmiş. Önce Antalya’ya, sonra Bursa’ya gidip yerleşmişler. Beş 

kardeşten biri Bursa’da kalmış. 1928’de adaya dönmüşler. Babam Ata-

türk zamanında Türkiye’de yaşadı. Sevgisi çoktu. Adımı onun için 

koydu.” açıklamasında bulunmuştur.  

16 Mart 1938 tarihinde doğan Kemal Tekakpınar da “Büyük de-

delerimde Kemal ismi yoktur. Adımı babam koydu. Atatürk’ü Tür-

kiye’yi çok severdi. Ben de tarih öğretmeni oldum,” şeklinde isminin 

koyulması hikayesini paylaşmıştır. 

1939 doğumlu Kemal Ergenekon, yorgancılık yapan Halil ve Am-

ber çiftinin beş çocuğu içinde tek erkek evlattır. “10 Kasım 1938’de 

Atatürk ölünce babam çok ağlamış. Ben doğunca bana Kemal adını 

vermiş biraz rahatlamış. Mustafa Kemal Atatürk, Türkün babasıdır, 

kurtarıcısıdır. Onun yeri doldurulamaz derdi. Soyadı kanunu çıkınca 
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1975 de ben de Ergenekon soyadını alarak babamın düşüncelerini ta-

mamladım.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. 

Doktor, milletvekili ve Sağlık Bakanı olarak da görev yapan ve 

1939, Gazi Mağusa doğumlu Mustafa Kemal Erbilen'in adını babası, 

Kemal adını ilkokulda öğretmeni koymuştur. Erbilen, ilk, orta ve liseyi 

Kıbrıs’ta tamamlamış, İstanbul’da tıp öğrenimi görmüş, kadın hasta-

lıkları alanında ihtisas yapmıştır. 

1940 doğumlu Mustafa Kemal Kahraman, "Okuryazarlığı olma-

yan babam 1938 yılında Atatürk vefat edince çok üzülmüş. Anam ile 

ilerde oğlumuz olursa adını koyarız diye avunmuşlar. İşte okur-yazar 

bile olmayan Akile-Mahmut çifti 1940 yılında muradına ermiş ve Mus-

tafa Kemal’leri doğmuş. Ancak küçük Mustafa Kemal 1 yaşında iken 

babasız kalmış. Ben baba kelimesini hiç söylemedim. İsmim babamdan 

yadigar kaldı. Atatürk’ü elbet hepimiz çok severiz. Duvarlara bak. 

(Atatürk resmi ve Türk bayrakları asılı).” açıklamalarıyla Atatürk'e 

olan sevgilerinin gücünü yansıtmıştır. 

Bir diğer Mustafa Kemal (Çakıcı), köyde ismini söyleyip onu ara-

dığımı belirtince, bir köylü “delidir o ne yapacak onu? dedi. Onu bu-

lup konuyu açtığımda konuya içinden geldiği gibi, dosdoğru girdi. 

“Babam bir yerde çalışırmış, eve girdiğinde beni doğmuş bulmuş. Bu-

nun adı Mustafa Kemal olacak demiş. Ben önce Allaha inanırım, sığı-

nırım sonra Atatürk’e. Sor başka ne öğrenmek isten?” dedi. 

Mustafa Kemal Kiracıoğlu (1946 -), “Annem babam küçükken 

Atatürk’ten dolayı sana bu ismi koyduk derlerdi. Şimdi torunumun 

adı da Mustafa Kemal.” açıklamalarıyla, Atatürk'e olan bağlılıklarını 

ifade etmiştir. 

Mustafa Kemal Tekgüç (1947-2019), “Babam bu ismi layık gör-

müş, biz Atatürkçüyüz”, Mustafa Kemal NOROĞLU(1947-) da “Tabii 

ki de Atatürk’ten adım. Anam da babam da biz de Atatürk’ü çok seve-

riz” şeklinde kısa ve net bir açıklamalarda bulunmuştur. 
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Nergisli’de imam, Kadı Vekili, seyyar vaiz olarak görev yapan, 

Mustafa Hakkı Efendi ilk çocuğuna Kemal adını verdi. “Şuurlu, oku-

muş biri idi babam. Öğretmenlerimiz de çok sorumluluk sahibiydi. 

Mesela İsmail Savalaş Bey son derece milliyetçi ve Anavatan’a son de-

rece bağlı idi, böyle yetiştik.” İlkokul öğretmenliği, okul idareciliği ve 

en son müfettişlik de yaparak 30 yılda emekli olan Yücel, öğrenmek-

ten bıkmayan yorulmayan biri idi. 71 yaşında Yüksek Lisansa başlamış 

ve bitirmiştir. Kemal Yücel kendisine yapılan yatırımları boşa çıkar-

madı, adına layık bir şahsiyet olarak yaşadı. 02.2013’te vefat ettiği ha-

beri mesleki özelliklerine ve kişiliğine vurgu yapan başlıklarla verildi. 

“Her zaman öğrenci, her zaman öğretmen: Kemal Yücel” veya “Her-

kesin öğretmeni Kemal Yücel” gibi. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği 

adını yaşatmak için her yıl “Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” ver-

mektedir. Kıbrıs Türk edebiyatında önemli bir isim olan Hakkı Yücel, 

oğludur.  

İnşaat Mühendisi akademisyen, köşe yazarı, araştırmacı yazar 

olan Prof. Dr. Ata ATUN (1948-), “Kıbrıslı Türkleri’nin 1914 Birinci 

Dünya Savaşından sonra ve özellikle de 19.5.1919 'da Atatürk'ün Sam-

sun'a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlatmasından sonra Türkiye'ye olan 

sevgileri ve bağları büyük bir atış gösterip doruğa çıkmıştır. İngiliz 

Koloni Yönetimi Kıbrıslı Türklerin bu sevgisini ve Atatürk hüküme-

tine yaptıkları parasal desteği önlemek için elden geleni yapmışlardır. 

Babam rahmetlik Prof. Dr. İ. Hakkı Atun (Van Yüzüncü Yıl Üniver-

sitesi kurucu Rektörü) Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye (Atatürk) Hükü-

metinden aldığı Yatılı Burs ile giden ve üniversite eğitimi alan ilk Kıb-

rıslı Türklerdendir. Türkiye'nin kendisine tanıdığı olanaklar ve Ata-

türk ile karşılaşması onu tam bir Atatürk sevdalısı yapmıştır. Bu ne-

denle Atatürk'ün vefatından sonra adını yaşatmak için, bir başka Ata-

türk sevdalısı olan annemin (Rezzan Hanım) de onayı ile ben, Ata-

türk'ün ölümünden 10 yıl sonra doğunca, adımı ATA olarak koymuş-

lar.” Açıklamalarıyla, Atatürk ve Türkiye'nin Kıbrıs’la olan güçlü bağ-

larını da vurgulamıştır. 
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Diğer bir öğretmen, Mustafa Kemal Atakan (1939), “10 Kasım 

1938’de Atatürk vefat edince, Atatürkçü Kıbrıs Türkleri sevgilerini, 

yeni doğanlara Mustafa Kemal veya Kemal ismini vermeye başlarlar. 

Çocuk Mustafalara bile Kemal’i yakıştırtırdılar. Benim adım doğum 

belgesinde Mustafa idi. Anlattıklarına göre benden on yaş büyük ab-

lam Kemal olsun istemiş ve böyle kaldı.1974 sonrası kimlik kartına da 

Kemal’i yazdırdım, Atatürksüz Türklük olur mu hiç? Kemal öğretmen 

yaklaşık 50 yıl öğretmenlik ve okul idareciliği yaparak emekli oldu. 

Görev yaptığı köylerde milli bayramlarda, öğrencilerine kendi yazdığı 

şiirleri okutarak ve piyeslerde oynatarak hem öğrencilerinde hem de 

halk da milli duyguları ve Atatürk sevgisini aşıladı, besledi ve yaşattı. 

Aynı zamanda, bu çalışmayı hazırlayan yazarın da ilkokul öğretmeni-

dir. İlkokul üçüncü sınıfta iken 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninde 

“Gözlerinizi kapatıp Atatürk’ü hayal etmenizi istiyorum” talimatını ve 

ardından ne gördünüz anlatın diyerek bizi konuşturmasını gülümse-

yerek hatırlıyor.  

Gözü kulağı İstiklal mücadelesi veren Türkiye’den gelecek iyi ha-

berlerde olan Larnaka’ya bağlı Tatlısu köyünden Elmaziye-Ali Töre 

çifti de 26 Ağustos Büyük Taarruzun başarı haberi duyulunca 6 Eylül 

1922‘de doğan oğullarına Kemal adını vermişlerdir “Kemaller çoğal-

sın umuduyla”. K. Töre, Atatürk ve Anavatan Türkiye’ye hayrandı, 

tarihe ilgisi çoktu. Eşi Elife Ali’yle, çocuklarına da Anavatan Tür-

kiye’nin devlet büyüklerinin ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde isim 

yapmış kişilerin isimleri verdiler. 29 Ekim 1969 doğumlu göbek adı 

Cumhuriyet olan en küçük evladı anlatıyor. “Yanlış haksız uygulama-

ları karşısında hemen kağıda kaleme sarılır ilgili makamlara bildirirdi. 

Bu konuda nam salmıştı. “1984 yılında orta ikiye gidiyordum. 

KKTC’nin ilanı sonrası okullarda kurulan komisyonların ders geçme 

uygulamalarında haksızlık yaptıklarına dair konuşmalara şahit olmuş-

tum. Bunu gençleri devletlerine küstüreceğine dair Milli Eğitim Ba-

kanına dilekçe yazdım. Bir görevli ile beni makamına çağırttı. ”Bu ne 

hadsizlik sen kaç yaşındasın da beni eleştiriyorsun?” diye bana kük-

redi. Bakana “Siz Atatürk’ün dediği gibi “fikri hür, irfanı hür vicdanı 

hür nesiller yetiştirmek” istemiyor musunuz? dedim. Kim olduğumu, 
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nereli olduğumu sordu. Babamın Kemal Töre olduğunu duyunca “şu 

her yere dilekçe gönderen Kemal Töre mi? Şimdi anladım otur da 

konuşalım dedi. 1988’de ben üniversite okumaya Ankara’ya gidince o 

da ilk defa Anavatan Türkiye’ye gelmiş oldu. Esenboğa’da uçaktan 

iner inmez toprağı öpmüştü. Töre, araştırmacının da babasıdır. 

Alan çalışmasında, Mustafa Kemal ve Kemal isimleri üzerinden 

betimleme yaparken, Ülkü ismindeki şahsiyetler de Atatürk ile ilişkili 

olduğu için buraya alınmıştır. 1938 doğumlu Ülkü YEMENİCİOĞLU 

“Atatürk’ün adı dillere destandı. Babam hep Türkiye’de olan biteni 

takip ederdi. Pergama’da öğretmenken ben doğmuşum. Atatürk’ün 

manevi kızının adı diye koymuş. Ben ilkokula giderken adımın nere-

den geldiğini öğrendim. Her 10 Kasım’da ağlarım, Kur’an okudu-

ğumda ona da bağışlarım…” şeklinde bilgi paylaşımında bulunmuş-

tur. 

Atatürk hayranı Ömer ve Zarif çifti doğan kızlarına Ülkü adını 

verdiler. Ülkü Efendi, “Babam Atatürk’ün manevi kızı Ülkü’nün adını 

bana koydu. Kızım biz hepimiz Atatürk’ü çok severiz. Bütün Kıbrıslı-

lar.” açıklamasını yapmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmaya başlarken Kıbrıs Türk Toplumunda şahıs isimlen-

dirmesi veya yeni doğana neye göre ad verildiği konusunda üç yazı 

tespit edilmiştir. Birincisi Kıbrıs Türk kültür ve tarihi üzerine pek çok 

yazısı olan Oğuz Yorgancıoğlu’na ait ve “Ninniler-İsim ve İsim 

Verme” adını taşıyan bildiri (1986: 281-290) diğeri ise yine çok kıy-

metli araştırmacı, tanımaktan onur duyduğum Harid Fedai’ye ait ve 

“Kuzey Kıbrıs’ta Kişi ve Yer Adları Üzerine Bir Genelleme ve Lefke 

Bahçe Adları” (Fedai, 2002: 205-214) ve Nüket Tör’ün “Adımız Ne ise 

Biz Oyuz” (Tör, 2000: 161-167) adlı bildirilerdir.  

İsim verme sıradan, önemsiz bir işlem olmayıp, toplum kültürü-

nün tarihsel ve toplumsal dinamiklerinden beslenmektedir. Bu çalış-

mada da biyografisine başvurulanların büyük çoğunluğunun doğum 
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tarihleri açık bir şekilde bunu göstermektedir. Bu çerçevede bu çalış-

manın verilerine göre varılan sonuçlar şunlardır: 

Mustafa Kemal, Kemal, Ata, Ülkü isimleri Atatürk sevgisinin so-

mutlaşmış halidir. 

Söz konusu isimler Anavatan Türkiye ve Yavrulatan Kıbrıs Türk-

lüğünün duygudaşlığına, gönül birliğine tanıklık etmektedirler. Ata-

türk sevgisinin bir yansıması olarak söz konusu isimler eğitim seviyesi, 

ekonomik durumu, yerleşim yeri yani sosyo-ekonomik düzey ayırt et-

meksizin her aile çevresinde yeni doğanlara isim olarak verilmiştir. 

Söz konusu isimlerin 1920-1938 yıllarında yaşatılan zaferler için min-

net, sevinç hayranlık, umut dileklerinin göstergesi olarak, 1938 de 

Ata’nın ebediyete intikali ile duyulan derin keder ve hem ismen onu 

yaşatmak hem de Mustafa Kemalleri çoğaltmak adına konduğu söyle-

nebilir. Bu çalışmaya göre biyografisi elde edilenlerin en genci 1948 

doğumludur. Bu durumdan daha genç nesilde Atatürk sevgisinin ve 

Mustafa Kemal, Kemal isimlerinin olmadığı sonucu çıkarılamaz. Bu 

çalışmada Atatürk yaşarken ve vefatının akabinde doğan şahıslara ve-

rilen isimler üzerinden bu sevginin daha belirgin, açık olacağı öngö-

rüsüyle hareket edilmiştir. Nitekim doğrudan Atatürk ile ilgili olma-

yan 40’lı yıllarda da isimlere yansıma olduğu görülmektedir. 
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