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Almanya'da yaþayan Kýbrýslý ressam Hulusi Halit, Kýbrýs'ýn 

güneyindeki Poli kasabasýnda, 19 Temmuz 2008 tarihinde açtýðý  

“Bu Benim Topraðým” baþlýklý sergisinde yer alan resimlerin 

önemli bir bölümünü “Kayýp Kýbrýslýlar”a adadý…

Ressam Hulusi Halit sergisiyle ilgili basýna daðýttýðý açýklamada 

þöyle dedi: “Bu Benim Topraðým baþlýklý resim sergim, üç 

bölümden oluþuyor: Kayýp Kýbrýslýlar: Sergimin en büyük ve en 

önemli bölümünü bu konuya ayýrdým. Konuyla ilgili olarak Sevgül 

Uludað'ýn “Ýncisini Kaybeden Ýstiridyeler” baþlýklý kitabý beni çok 

etkiledi ve sergimin merkezine bu konuyu almama yol açtý.

Bir süredir, Kýbrýs'taki “kayýp þahýslar”ýn öykülerine kamuoyunun 

dikkati çekmek üzere Sevgül'le birlikte çeþitli kentlerde 

düzenlenecek bir sergi planlamakta idik. Serginin amacý bazý 

baðýmsýz gazetecilerin yaptýklarý araþtýrmalara ve bu araþtýrmalar 

sonucu ulaþýlan kayýplar ile onlarýn ailelerine geri verilmesi 

konusuna dikkat çekmektir.

Son olarak, bulunarak ailesine iade edilen “kayýp þahýs”, Kutlay 

Erk'in babasýdýr. Adada kayýp þahýslarýn öyküleri ve yaþanan 

trajediler, Orta Avrupa'da fazla dikkat çekecek bir konu gibi 

durmuyor. Ancak çatýþma sýrasýnda insanlarýn karþýlýklý olarak 

açtýklarý yaralar ancak bu öyküler kamuoyuyla paylaþýlýr, “kayýp” 

insanlar bulunup ailelerine iade edilir ve onurlu biçimde 

gömülürlerse, kapanabilir. Bu sergiyi yakýn gelecekte Avrupa'nýn 

çeþitli baþkentlerinde, Lefkoþa, Berlin, Brüksel vs.'de açmayý 

hedefliyoruz.

Sergi, kendi ülkemde, Kýbrýs'ta baþlýyor, özellikle de araþtýrmacý 

gazeteci-yazar Sevgül Uludað ile film yapýmcýsý Panikos Hrisantu 

ile deneyimlerini paylaþacak olan kayýp þahýslarýn ailelerinin 

katýlýmý ile… Kurumuþ ama yaþayan Aðaçlar: Serginin bu bölümü, 

aðaçlarýn güzelliðine, adamýzýn aðaçlarýna adanmýþtýr. Bunlar 

siyah-beyaz çizimlerdir ve düðüm gibi olmuþ kurumuþ ama 

yaþayan aðaçlarýn gücünü, çok dikkatli bakarsak, bu aðaçlarda pek 

çok yeni yaþayan þey bulabileceðimizi yansýtmayý amaçlýyor. 

Poli'den portreler ve manzaralar: Serginin bu bölümü 2004 yýlýndan 

günümüze dek Poli ve çevresinde yaptýðým incelemeler sonucu 

çizdiðim resimlerden oluþuyor. Bunlar günümüze göz atmakla 

birlikte, kendi kiþisel geçmiþimden anýlarla baðlantýlý resimlerdir.”

1954 yýlýnda Baf'ýn Koloni köyünde doðan Hulusi Halit, 1974'ten 

sonra Almanya'ya yerleþti. 1980-86 yýllarýnda Berlin Sanat 

Üniversitesi'nde reklamcýlýk ve iletiþim öðrenimi gördü. Pek çok 

resim sergisi açan Hulusi Halit, resimlerini Almanya ve çeþitli AB 

ülkelerinde sergiledi. Ressam Halit'in Poli'de açtýðý bu resim 

sergisi, sanatçýnýn 2005 yýlýnda, Güney Lefkoþa'da  Melina Mercuri 

Sanat Galerisi'nde açtýðý ilk sergisinden sonra Kýbrýs'ta açtýðý ikinci 

kiþisel resim sergisi oldu.

Hulusi Halit'ten 

Poli'de resim sergisi: 

“Bu Benim Topraðým”

YDÜ Mimarlýk Fakültesi'nden öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zihni 

Turkan, bu kitapta Girne'nin sembolü ve adanýn önemli bir giriþ 

noktasý olan Girne Limaný'ný ele almaktadýr. Dr. Zihni Turkan, 

Kýbrýs tarihinde geliþmelere baðlý olarak bazen önemi artan bazen 

de azalan, ama her zaman dýþ dünya ile baðlantý kurulan en önemli 

kapýlarýndan biri olan Girne Limaný'nýn tarihsel süreç içerisinde, 

dönem dönem geliþimini ve kent dokusunun oluþumunu bilimsel 

bir çalýþma yöntemiyle bize aktarmaktadýr.

Iþýk Kitabevi tarafýndan yayýmlanan 62 sayfalýk “Tarihi Kent 

Dokusunda: Girne Limaný, Oluþumu ve Geliþimi” isimli kitap,  

harita ve þehir planlarý ile limanýn eski ve yeni fotoðraflarýný da 

içermektedir.

Zihni Turkan'dan 

Tarihi Kent Dokusunda: 

GÝRNE LÝMANI

Fuar , üretilen malýn pazarlanmasýyla ilgili bir organizasyondur. Hele fuarýn adý kitap 

fuarýysa sadece ürünün pazarlanmasý deðil, ilgili ülkenin tanýtýmý ve kültürel varlýðýnýn 

ispatý da çok önemli unsurlar olarak gündeme gelir.

Yýllardýr Kültür Dairesi olarak Ýzmir ve Ýstanbul kitap fuarlarýna katýlýyoruz. Üç yýl önce  

Ýstanbul Sanat Fuarý'na da katýlarak fuarlara katýlýmý farklý sanat alanlarýna yaymaya 

çalýþtýk. Bu fuarlar Türkiye ile sýnýrlý olduðundan özellikle ülkemizin uluslararasý 

fuarlarda da yer almasýný mutlaka saðlamamýz gerekiyordu. Frankfurt dünyanýn en 

önemli kitap fuarý ve bu fuarda zayýf bir katýlým ve çok az sayýda kitapla Dýþiþleri 

Bakanlýðý aracýlýðý ile ülkemiz temsil ediliyordu. Ýlginçtir, biz Kültür Bakanlýðý olarak 

Frankfurt Kitap Fuarý'na katýlmayý hedef olarak benimseyip bu konuda 

Cumhurbaþkanlýðý ile temas içerisinde çalýþýrken Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bu fuara  

katýldýðýndan haberimiz yoktu. Bu da genelde bakanlýklar arasý koordinasyon 

eksikliðinin bir örneðiydi. Ancak iki yýldan itibaren özellikle kültür sanat konularýnda 

bütün devlet birimleri  iþbirliði içerisindedirler. 

Geçen yýl Frankfurt Kitap Fuarý'na bir ay kala Baþbakanlýk'tan dairemize ani bir 

telefonla bu fuara katýlmamýz istendi. Biz de dýþiþleri ile hemen temasa geçerek gerekli 

bilgileri aldýk ve alel acele bu fuara katýldýk. Gönderdiðimiz görevliler çok iyi 

derecedeki  almanca lisanlarýyla, orada bizi baþarýlý bir þekilde temsil ettiler. Ani olarak 

hazýrlanan kitap listemiz ve sunumumuz konusunda geçmiþ yýllara oranla çok iyiydik, 

fakat diðer ülke standlarýyla kýyaslandýðýnda zayýf kaldýðýumýz ortadaydý. 

Bu yýl bütçe olanaklarýmýz nispetinde standýmýzý iki katýna çýkarýrken ayný zamanda 

kitap sayýmýzý ve sunumumuzu da zenginleþtirmeye çalýþtýk. Kültür Dairesi olarak 15 -

19 Ekim tarihleri arasýnda ikincisine katýlacaðýmýz bu fuar bizim için  uluslararasý 

deneyim açýsýndan yeni olmasý ve kendi bütçemizde öngörülmemesi oldukça sýkýntý 

yaþamamýza neden oldu. Buna raðmen gerek geçen yýl gerçekleþtirdiðimiz katýlým 

gerekse bu yýla dönük yapýlan hazýrlýklar bütçesi netleþmeyen bir organizasyon için  

baþarýlýydý. 

Daire bütçemizde yer almadýðý için farklý kurumlarýn maddi katkýsý ile gerçekleþen 

Frankfurt Kitap Fuaruna katýlým bu kurumlarýn da temsilcilerinden oluþan bir komite 

tarafýndan yürütüldü. Bütçe sýkýntýlarýna raðmen teknik konularda büyük oranda 

dairemizin özverileriyle görevin yerine getirilmesi saðlandý. Ancak ülkeyi temsil edecek 

olan sanatçýlar konusu hep tartýþma yarattý. Basýna da yansýyan tartýþmalar aslýnda 

demokratik ve þeffaf bir yol izlendiðinin de kanýtýdýr. Önümüzdeki yýl yaþanan bu 

tecrübeden de hareket ederek Kültür Dairesi  týpký Türkiye'deki fuarlara katýldýðý gibi 

insiyatifi ele alarak diðer kurumlarla da koordinasyon saðlayarak eminim daha düzgün 

bir katýlým gerçekleþtirecektir. Sanatçýlarýn katýlýmý ile ilgili kararýn yeni yasayla Kültür 

Danýþma Kurulu'nun yerini alacak olan Kültür Sanat Kurulu tarafýndan alýnmasý 

saðlanýrsa eminim ki sanatçýlarýn bu konuda diyebilecekleri bir þey  kalmaz. 

Dolayýsýyla yaþanan zorluklar ne olursa olsun özellikle Avrupa'daki kültürel ve sanatsal 

organizasyonlarýnda ülkemizi en iyi  þekilde temsil edebilmemiz  için elimizden gelen 

gayreti göstermeye çalýþýyoruz . Bundan sonra hedefimiz Londra veya Paris kitap 

fuarlarýnda ülkemizin temsil edilmesini saðlamak olacaktýr.

Frankfurt Kitap Fuarý'na katýlmamýza maddi  katký koyan  Baþbakanlýk, Dýþiþleri 

Bakanlýðý ve çalýþmalarýn yürütülmesini saðlayan fuar komitesine teþekkürlerimi 

belirtmek isterim.

Frankfurt Kitap Fuarý
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