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Bu konuda

başından geçen olayları
..:,,-

Baş ta Danışmanımız Doçent Eoktor Bülent Yorulmaz Bey '.e,
benimle birlikte olayları derlemerrıe ve o. tarihlerden kalma
daktilosu ile yazıya geçirmeme yardımcı olan annem Gülseren
Kiracıoğlu'na

minettarım.

Her dinlediğim kişi ile birlikte olayları beraber
yaşamış gibi oldum.

Bazen tüylerim diken diken oldu,

bazen de gözleI'imaen yaş dökü.ldii.

Bug:i5:ı.ı~ii"-~~ze;y- Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti halkının geçirdiği safhalar onlara vatan
topraklarını ve Cumhuriyetlerini :O.ak ettirmiştir.

Bize

armağan ettikleri bu vatan topraklarını ve Cumnuriyetimizin
kıymetini çok iyi bilmemiz gerekmektedir.
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G!R!Ş
1958 yılı her yönüyle Kı
ciddi kararların
toplumlararası

lgili en

alındıgı en

çatışmaların

savaşın eşiğine gelindiği kri

lda

tedhiş teşkilatı EOKA'nın b
Türkler' e karşı olan tavrını be}j_i'1-E3IIriş.ti.

27-28 Ocak, 1958 yılında T-ü.:tk.'1.er belediyelerin
ayrılması ve Taksim leyhine bi:r IIı:iH{:ng@ilzen:Lediler.
Böylece İngiliz askerlerinin vahş:i.ceisaldırısına uğradılar.
·suçsuz yere bugün hala saygıyla _andığımız yedi soydaşımız
şehit oldu.

TAKSİM11

11

O günden sonra Türkler'in

tezi Rumlar'ın

da "ENOS1311 tezi nep gündemde oldu.

1,960 yılında ilan_ edilen Türk-Rum karma Kıbrıs Cumhuriyeti'
ni Rumlar "Enosis'e giden bir sıçrama tantası olarak gördüler.
20 Aralık' ı 21 :\ralık' a bağ Layan Cuma gecesi zehirlerini
Tantakale semtinde iki mahsun soydaşımızı ö]_dürerek kustular.
Böylece İngilizler'den
Türkler' i karşılarına

sonra Ada'nın gerçek sahipleri olan
almış o Ldu Iar ;

Peşpeşe silahlı saldı

rılar 64-67-74 laylarına kadar zaman zaman ateşkes ve Birleşmiş
Milletler'in

müdanaleleriyle

süregeldi.

15 Temmuz, 1974 tarihinde Rumlar'ın kendi aralarındaki
çatışmalardan

sonra Enos is' i gerçekleştirmek maksadı ile

resmen saldırmışlardır.

, 1974

Anavatan, kendi so

ve Garanti

tlaşması'nın kendine tanıdığı
ek b aş ı.na müdahale etmiştir.

Girne

ölgesinden Rumlar!ın kanlı
ğmen Ada'ya çıkmıştır.

Yer yer sıkışan Türk köylerini ve halkını
için başlattığı 14-16

Ağustos, 1.974 I

Rumlar Güney' e kaçarken önlerinde
Türkler'i toplu mezarlarda diri diri gömdüler.

Bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını
Kıbrıs Türk nalkı ile birlikte kan ve süngü ile çizdiler.
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1958

yılında orta

sindeydik.

3.

s

lizlerin idare-

Her yerde !ngil

Bir gün

trafta bir hareketlenme,
iye bağırdı.

Herkes ev

kapandı.

Ancak, öğleye

Erdinç diye bir ark~daşıwı

yolda

İngiliz zırhlısı gördük.
oralarda dolaşıyorlardı.
dım.

Ben şiwdiki

Hemen çantamı arkadaşıma yerdim ve

gizlice girdim.

El bombası vardı, aldım.

İngilizler bizi gördü.
bizi kaybetti.
o Lan Ları,

Biz mahalleye koştuk~

Mahalleyi ablukaya aldılar.

bir nefeste neneme anlattım.

Ne yapalım diye düşündüm.

İngilizler
Ben eve gelince

Nenem hastaymışız gibi

arkadaşımla bana pijama giydirip yatırdı.
evdeydi.

Aşağıya.Jndiğimde

El bombası da

Nerıemde \ b.ir su kuyusu

vardı, bombayı kuyuya attım.

İnilizler geldiler ev,i\.

Lece:

Yatakta yatan beni
'

kurtulmuş olduk.

b

Onlar

ndi evine

gitmişti.

Adı-Soyadı
: Cemalı:p·ıJRE;GÜN (58)
Oturduğu yer: Marmara.Bölgesi-Lefkoşa.

5

1958

tarihinde Minareliköy
im.

a birinci sınıf

Hangi gün

tası bir gün annem ve

a bırakarak

O zaman

Sami Bey idi.

ortasında runan
bildirildi.

Okuldaki

lip
e

Kimi ailele
köylere veya

Lefkoşa1yaakrab

lar.

ve babamın Lefkoşa' ya inmesiyle beri o
okulda yalnız kaldım.

Raşi t Hoca çok süratli b

okulu kapatarak bir taksi tutup beni de ayaklarının arasına
alarak Lefkoşa'ya doğru yola çıktık.

Bugün o hocamın söyledikleri hala kulağımdadır.
Bana şöyle demiş ti:

"Gülseren, yolda arabama z durdurulacak

olursa sakın başını kaldırıp da bakma".

O yirmi dq.kika.lık

;,

lculuk bana çok uzun gelmişti.

Araba durup, ho¢13.m\kapıyı

açtığında Lefkoşa'da babamın· iş yerinin önünde Olduğumuzu
gördüm.

ilk anlamamıştım

yolculuk yaptığımızı daha sonraki

lde bir
alarca anlatılan

o Lay Lar-d an çok iyi anl amışt am ,

Adı-Soyadı
: Gülseren T .KİhACIOGLU ( 48)
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi-Lefkoşa.
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1958

yılınd~ Rumların korkutma çab~larından bir olayı

Bir gece Lefkoşa'daki

tmiştik.

Lefkoşa'yı bastığı

bir

yamet herkes sinemadan dış
çocuk bahçesine geçildi.

du.

Kayın atam da bizimle olduğu için taksi
biz taksiye binemedik,ana(baba

günü gibi

malar, bir kargaşalık yaşanıyordu.
Biz kalabalıkta

Kayın

yürüyerek Abdi Efendi S0kak1

ar'ın

kahvesine gelince bir de baktık ki taksi kalabalıktan çok
yavaş ilerlemiş ve biz taksideki !{ayın atamdan yürüyerek
daha erken eve gelmişiz.

Rumların yaptığı sık sık baskın korkutmaları her zaman
izi tedirgin ediyordu.

EOKA teşkil~tlarının

idi bunlar.

Adı-Soyadı
: Hasibe>P.A.::/1:IRIVLAClüGLU (65)
Oturduğu yer: Iı/larnıara Bölgesi-Lefkoşa.

asındaki

ara

Rum-!ngiliz

Jer<le kal1.:yor

sürtüşme

-ve çok şehit

yılında polis yazı
ki polis ist

aydım.

'prifek' marka bir arabamız vardı.
a girilmezdi.

Lefkoşa

Ben hergün işe değişik yol

fabrikası gavurun elindeydi.

Oradan ge

ngiliz Çavuşları'.nın verdiği görevleri
.tarafındaki hapishe_tı.ede bir Rum vardı,
Meğer o Rum'un babası ölüyormuş.
sorduklarında

onu al dediler.

Son isteği nedir diye

o~lunu görmek istediğini söylemiş.

Yolda

giderken büyük bir Rum köyü olan Pirga-' yı da geçtik.
Nihayet Poli'ye gece gelebildik.

Adamı babasına

Ben de orada kayın anamların ey;inde kaldım.
Polilidir~

O gece telsizlerle durumu me

Mahkumun ha.bası
onu Lefkoşa'ya
geri döndük.
üzerimize

_

vakit -

acele götürelim diye

, aniden
Pirga'ya geldiğimizde

Giderken saat onbiie

arabaya broşür atıldığını gördük.

2 İngiliz bana duralım dediler.

Ancak, ben .ğ.iç durmadan

yoluma dümdüz süratle devam ettim.
canları sıkılmıştı.

arabaydı ki

3

İngilizlerin tabii bana

Yokuşa tırmandım.

peşimize düştüğünü fark ettim.

Arabada bulunan

Birkaç arabalının

SürdÜğÜm araba Allah' tan güzel

dağı da geçtim ve 1.5 saatte Lefkoşa'ya geldim.

aldığımız
rmadığımı

hapishaneye

komutanıma

a idim

2 İngiliz

boşuna

onlarla

ttekrar

izah ettim.

ki,

Türklerin

geçen

de

olaylardan

biri de:

öldüren

_

Poli' ye eşimle
Fakat

giderken

kim olduğunu

Otobüs

katil

biri bilmiyor

ve

bir kahvenin

ve

yere kaçtı.

canımızdan
a t Lat t ı

önünde

Bilmeyerek

edebilirdi.

SakJ.:andı.
durduk.

içerisinPolisler
O,aşağıya

yanımı

Dana

s

g.ı nu z ı

O devirler hep Rumların İngil

an devriydi.

iş olduğunda Rumlara

öne Türkleri

Birgün çok büyük bir araba onardık.
sinde isyan çıktı haberi geldi.
atmışlardı.

ve poli

bir arabanın

de binmişti.

yaptılar
başka

Makarios "un

gibi, daha küçük

Bu arabaya

r tehlike

Kom.utanınaeğer

ölebileceğimi

ğı yanısıra

,adam bizi

ettik.

polisini

Bu olay da gösteriyor

Başımdan

teslim

Fanoronemi K:ili

Rumlar kiliseye b9mba

Rumlar Rumlara karşıydı ( EOKA-AKEL çatışntasffi:D;

i mürekkepli su fışkırdalım diye bizi yolladılar.

İngilizlerin verdiği d
iş yerimiz,şimdiki

Kırıklale

a tamir yerindeydim.

Kiliseye bömbanın atı
akından görmek istedi.
henüz çıkmıştım.

i tlnif orma

"birşey değil üniformalarını
gidelim" dedi.

Arabaya

giyip de

binip gidecekken

Çavuş üniformalı olarak yanımıza geldi.
kardeş bak ben üniformalıyım da komutanı
Komutan için hangimiz gitmişiz fark etmezdi.
acel~ gitsin.

Yeter ki,

İrfan Çavuş bisikletiyle oiaya gelmişti.

Bisikletini dayayıp arabayı sürmeye koyuldu.
yaklaştıklarında

Kiliseye

kiliseden arabaya Rumlar bomba attılar.

Komutan ve !rfan'ın ortasına düştü.

Bomba !rfan'ın karnını

parçalamış, komutanın da budunu mahvetmiştf.
arkadaşım İrfan benim hays.tımı kurtarmış
sonra ölmüştü.

Polis

yapıp onu gömdük.

Ancak, burada olan olay, İrfan Çavuşu gömmeye giderken
Kaymaklı mezarlığı karşısında araba kalabalığı içerisine
2 otomobil karıştı.

Bu 2 otomobil sözde oralarda çıkan bir

yangını görmeye gelmişlerdi.
başladılar.

Bu arabalardan Rumlar atlamaya

Bunlardan şüphelenen polis arabalarını aradı ve

birçok sopa gibi şeyler elde etti.

Yani bunların niyetleri

Bunun üzerine orada
dırmaya başladılar.

Türkler

polis olmama rağmen
vurmazsan, karşı taraf seni e
her iki taraftan yaralananı
türmekti.

Ben arabayı kul

için kimse bana birşey söyleme
polis kumandanı gelip Sarayönü'nde bizi hep
Hastahanede
da oradaydı.
şuydu:

bir hafta kadar kalan o gö
Polis kumandanının esas öğrenmek

Acaba biz polislerden de onlara vuran,

veren olmuş mudur?

Bu adamlar kimlerin kendilerine vurdu

ğunu göstereceklerdi.
işaret ettiler.
kabul etmem11

Benimle ber~ber

2-3

Ben onlara vurmamıştım.

dedim.

arkadaşı daha
"Bu suçlamayı

Komutan bana inanmadı ve bizi 8 gün

hapiste tutacağını söyledi.

Bu komutan Rum idi.

Bu

tandan da.i:ıa da büyük bir Ingiliz Komutanı
İngiliz Komut~riın arabasını devamlı
kim -o Ld uğumu

çok iyi,~

erine.;iıw,ı

oradan geçiyordu ve ne olduğunu
olayı izah etti.

Rum Komutan

Büyük.: Komutan·

zlık yapıldığını

anladı ve beni görevimin başına yo Ll.ad ı .
istediğim Rum Komutanlar ister·suçlu
ne gözle bakarsa o olurdu.
kendini belli ediyordu.

Yani burada söylemek

ster suçsuz olunsun

Burada Rum-Türk düşmanlığı

Yine

gözlerimle

görevde,
günü..

şahit

o da polis

olduğum

bir.olay

Nihat

ikimiz de öğlen

ahallede oturuyorduk.
esi duydum.
olda gördüm.

da.şöyle:

Ayni

Ben

silah

Dışarı çıktım.
Emine adlı bir

ir Rum ile boğuşuyordu.
e yapacağını bilemedi.

Bütün

leli

ırdı.

Onu hep beraber polis

Bu olay Rumun Tür~ü arkadan vurup kaçması
hakimiyetini istemiyorlar fakat Türklerden

nefret

ttikleri her olayda kendini gösteriyordu.

Hiç suçu olmayan

ihat arkadaşım boşu boşuna şehit olmuştu.

Bir deli Ruclun

Adı-Soyadı
: Hüseyin PAS'rIRIVLAÇT.O.G-LU (70)
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi--Lefkosa.

1963 YILil\ıA A!'r CANLI HATIRALAR
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Rumların Türk Bölgesine ateş açmasıyle evlerimizden
içerideki evlere gitmemiz istendL.
lerde 15 gün kadar kaldık.

Burası

ıvuJ.J.J.~

tgelen evlerden biriydi (Ayluka B?
vermesiyle

tgele girdiğimiz

tekrar evimize döndük.

ahitlerin
yerden

z silah sesleri duyuyorduk.

Bölgemiz surlar içi olduğundan
lmedik.

~dı-Soyadı
: Aliye Göksun (65)
Oturdugu yer: Ayluka.Bölgesi - Lefkoşa.

14

1963 olaylarının

çarpışmalı

geçtiği bölge-

biri Lefkoşa' da Küçük

Rumlar, doğrudan Küçük

isine

ilahlı saldırıda bulundular.

karşı-

Küçük Kaymaklı Türkleri e
durmaya çalıştılar.

Eli silah tutan

balta, 1958'lerden kalma çok eski s
çok hazırlıksız
o Lunuz .
ızı ancak

11

bir durumdaydık.

duyurusu geldi.

taşıyabileceğimiz

ICapının yanına koyduk.
gitmişlerdi.

Böl

11

Par al

için.onları toparlayabi1dik.

!ki ağabeyim birkaç gün önceden

Annem, babam ve ben evde kapalıydık.

herkes evinden dışarıya çıkmıyordu.
bağırışmaları,

Yollarda e r-kek

silah ve bomba sesleri kulaklarımızı patlatı-

Bir gece yarısı van arabal.ar lfc1pılar1.rı önlerinde durarak
çoluk ç6cu.ğu toplayip. bÖ1€fe dışirıcı çıkarıyorlardı.
yarısıydı,

6ir araba kapımızın qrıµnde durdu güm güm

kapı çalındı.

Babam kapıyı aralıklaqı~

arabaya' dedi.

Kapıdan fırladığımızda./.~cıp.ıdaki

tavanına kadar insan doluydu.

Bir genç,'haydi amca
arabanın içi

Çqcuk arabanın bagajını.açtı.

ben bagaja nasıl ğirdiğimizi anlatamam.
oturmuştu.

Annem, bagaj kapısını yukarıda tutarke~0.

soğuk demirlerin üstüne oturduğumuzu hissettim.
teyze, boşturlar korkmayınız' demişti.
olmuştu.

Babam önde
soğuk

Çocuk 'silahtır

Gözlerimiz fal taşı

Araba yolda giderken ölüme mi, yaşamaya mı gideôeğ~mizi

15

Hamitköy'de ismini sonradan öğrendiğimiz
Seyyal'ın

evine

ğin arasından
olduğumuzu

geçip de

yere basınca

anladım.

gecesinden·23
geldiğimizde
ttuğumuzu

ana baba

gö

vardı.

Aral~a

ık.

kadar

arkasında

para ve altını

fark ettik.

Fırını olan bir ev ekmek yoğurup
im ekmek verebiliyordu.

Çevredeki evlerde

çok az, elektrik hiç yoktu.

Arada Kaymaklı'ya gidip birşey

r alıp gelmek Ls ne yerı.Le r geri gelmiyordu.

Kaymaklı' nın en

~yük kahramanı Öğretmen Hüseyin Ruso'nun hepimizi kaçırıp
ölgeyi kurtarma çabasından sonra geri ·gelmediğini duyduk.
o'nun ölüsünü, Kaymaklı'nın 4 yol ortasına koyarak 'gelip
ın'çağrısına giden Türklerin hiçbiri geri dönmedi.

Ne ölüleri

lundu, ne de canlı olduklarına dair bu gürı,e. k.a.q.ar habe r
Öğretmen Hüseyi:n Ruso

da da.nil.

asfalt

llar.kapa.tilmıştı.

23.t.ünün gecesi Hami tköyjden Diknıe.n' e dağlardan indik.
içindeki Zafer Sinemasina Ornan ağa.beyim· t ar-af ı.nd an
Orada Yaşan ağabeyim, hamfm , çocukları, teyzem,
niştem, onların çocukları hep beraber bir hafta kadar kaldık.
Bize dışarıdan gelen yiyecek yardımlarıyla geçindik.

Daha

sonra kız kardeşimin kocası annemi, babamı ve beni Beyköy'ün
deki evlerine götürdü.

Orada 6 ay kaldık.

İki-üç ailenin

kalması hiç kolay değildir.
için torbalar dikiyordük.

Bu arada mücahitlere
Daha sonra

LJ-

yıL.µç

birlikte oturac·ağımız, Lefkoşa'da(Şeferis' in
karşı evlerine gel
ve çocuklarıyle

beraber kaldık.

yaşamdı.

I

•

,

Daha sonra Kumsalda kirayla bır eve taşı
t

sonra babamın işlediği Amerikan Elçiliği
Amerikan Elçiliği, Kumsal'da

erindeydi.

ŞimGiiki Pron to' nun arkası oluyor.

ı.ktıktan sonra 15 Eyl,ül,
Bölgesindeki

Babam .e:m,el(lzye

1972'de şimdi oturduğumuz Belediye

göçmen evlerine geldiko

Adı-Soyadı
Oturduğu

· 1963' te

.Rum-Türk ol aylarının

ulunanların bir kısmı herşeyini
krabalarının yanına gelmişti.
esi Ortaokul Birinci sınıfa
yeri olan Zafer Sinemasına göç ettik
len akrabalarımız bize gelerek boş od
arca kaldılar.

Teşkilatın dağıttığı

sleniyorduk.

Toplu halde, yedi-sekiz ailenin bir arad
erdiği.sıkıntı ve zorlukları hiç unutmam.
aşkanımız Sayın Denktaş ve teşkilat adamlarının arabaların
dolaşarak halka verdikleri mesajları dün gibi
tırlıyorum.

Şunları söylemişlerdi:

"Sabırlı olunuz.

imdadımıza yetişiyor".

1963rolaylarının patlak vermesi okulda

ze
ile

den olmuş, orta I. ve II. s
r jilda tamamlamıştık.

,J

Adı-Soyadı : Gülseren T.K!RACIOGLU (48)
Oturduğu yer: Ivlarmarai)~ölgesi - Lefkoşa.
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1963 olaylarında Beyköyü;'; .nde

Köyümüzden

Ancak, Değirmenlik
ilit bölgeydik.
anındaydı.

a

larının

1963'te çıkan olayl

vimizden kaçtık.

Tamamen

Köyün dışına çıkmak, barı~
fkoşa'daki ailemizle görüşme imkanımız daha
974'teki zorluklar 1963'te olmadı.

Adı-Soyadı : Güray ERSOZLÜ (61)
Oturduğu yer: Küçük Kaymaklı - Lefkoşa.
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9 yılında Marmara :..Böl

1963
Bakanlıklar

a burmaki kendi evimi
fnin karşı tarafındaki S

ı denen

binasından durmadan ate

ar

kadar ev veya
Yalnız, bu Ruma ait
tutuyor.

Türk evlerine, gelene

· Biz evden dışarı birşey alabilmek iç
duraklamasını bekliyorduk.

Hij, unutmam Be

a yedi çocuklu bir aile kalıyordu.
vurulmuştu ve beyni yere dağılmıştı.
n hiç gitmez.

'ye gittik.
aile idik.

O ailenin

oğlu

O manzara gözümün

Bu karışıklık içinde daha da içeriye
Fahri Arabacıoğlu'nun evinde kaldık.
Giyinmiş, olduğumuz gibi yerlerde yatıp

Bir ay kadar orada kaldıktan sonra tekrar
O zamanlar Rumlar hep Kermiya

Türk Alayı 1963 olaylarıııda
Türk Alayı geldiğinde,

diye.
karısı ve çocuklarını

liaramızdan

an öğreniyoruz
anyonun içeri-

Rumlar alçakca öldürmüşler.

Bugünkü Kumsal'da bulunan Barbarlık Müzesi olan ev
kızım.
Adı-Soyadı
Hasibe .tlASTIRMACIOGLU
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi - Lefkoşa.
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1963 hadiselerinde ilkokuldaydım

Birdenbire Rumların

saldıracağı haberi geldi.

gelerek çocuk-

almaya başladılar.

s otobüse bindi.

unutmam ben annemden önce o
annem yanımda yok.
başladım.

Sonra baktım

Annemi

ağırıp

Kendimi

sonra

görünce rahatladım.

Bu olay hep benliğimde kaldı.

Ama 1974

her taraftaki huzursuzluk devamlıee v Lmı.z de büyiikle+
tarafından konuşuluyor, biz de onları dinliyqrduk.

Adı-Soyadı
: Moral UZQ:ÖKE~ (45)
Oturduğu yer: Alayköy

21

21 Aralık, 1963 tarihinde, eli silahlı Rum çapulcular
brıs Türklerini

topyekün

önce hazırlardir.

arı Akritas planının

1963 Kanlı Noel olaylarında Lise
Minareliköy'de
Lefkoşa'ya

ikamet ettiğimizi

otobüsü

okula gelip gitmekte filim.

3

tesi günü sabahleyin yine tüm köylü
otobüsüne binip Lefkoşa'ya gelmekte iken
erisinden geçerken Rumların spor kulübü olan bina önünde
yol kenarında

bulunan 5-6 sivil eli silahlı.çapulcu Rum

obüsümüze doğru silahlarını doğrultmuş ve 3-5 el ateş et
işlerdir.

Rumların ateş edece~

anlayan şoförümüz Ahmet

hemen direksiyonu kırarak ara yollara saptı ve açılan
otobüsümüzde

bulunan yolculara isabet etmemiştir.

Ara

eden şoförümüz Çağlayan bölgesinden Leftoşa'gın
geçti ve saat 8.00 civarında
ap:f:;ığı Haydarpaşa Sokak
ulaştığımız
ateş edilmeye başlanmış
a~mur gibi yağmaya başlamıştır.

mermiler
Lefkoşa'ya giriş

ıkışlar tamamen durmuş ve ulaşım>aksamıştır.

Lefkoşa'dan

dönüş imkansız olduğu içiil/ot.obüsümüzün park,.attiği
yanında evi bulunan köylümüzHüseyin

Dayı'nın\eyinde

Eokacı silahlı Rumların muhasara altına aldığı
ve Küçük Kaymaklı'da çatışmalar günlerce devam etti.
Ancak, Lefkoşa'dan

yardım talep eden Küçük Kaymaklı'ya gerekli

-----=-~-=------

-----

-

.

gönderilemeyince 25-26 Aralık
lı'dan sivil halk arazid
daha savunmaya devam
bir kısmı Lefkoşa'ya

şehit olduğu h~berini

Çatışmalar devam ederken bulunduğumuz
e şehit olan ve yaralanan vatandaşlara

24 Aralık, 1963 günü Türk uçakları Lefkoşa s9m;:3.larından
karşı giriştikleri saldırılara son vermeleri
Rumlara ihtar etmişlerdir.
arı yeniden devam etmiştir.

Bir müddet duran Rum saldı
Bir hafta Lefkoşa'da mahsur

an diğer köylüler gibi biz de köy otobüsü ile !ngiliz
rlerinin gözetiminde köyümüze döndük.

Karma bir köy olan

i

sak 1 an an ( T . iVL T . ' ye
tutan ~ler

Ruma karşı

lamış tır.

Türk bölgesi ayrı ve köyün gtrJş~nge olduğu için Rum
giriş ve çıkışlarda Türk bölgesinden geçmek zorunda
Köyümüzde 700 Rum ve 280 Türk nüfus bulunmakta idi.
hemen yanında 3000 nüfuslu Değirmenlik köyü bulun
köyümüzdeki Türk nüfusu kendi kendilerini müdafaa
demeyeceği gerekçesi ile 8 Ocak, 1964 tarihinde. Lefkoşa'dan

len bir talimatla köyümüzü tahliye etmemiz istendi.

Tabii
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Hayvanı olan köy

ar karşısında halk paniğe
r civardaki Türk köyü olan

' hayvanı· ol-

lar ise Lefkoşa'ya göçe
için ailemle birlikte

Köyümüzü

tahliye(Bttikten

olan kişilerin

konutları

birkaç
Rumlar

t

Has an Özay Kirac:ı::oğlu · da T .M. 'l'. mensubu
evimiz

de yakılmıştı.

Ada'nın birçok bölgesinde çatışmalar devam ettiği için
larda seyatıat etmek can güvenliği olmadığı için çok
ikeli idi.

1963 olaylarında bizim köyümüz dahil 103 köy. çevre köy
göç etmiştir.

Cihangir köyüne bir

yanında,

ıkesir köyünden de

Çatışmalar nedeni ile okullar ta.tir edilmiş ve tüm
son sınıf erkek öğrenciler askere>alınmıştı.

Ben de lise

sınıf öğrencisi olduğum için ve okullar çatışmalar nedeni
kapalı olduğundan diğer arkadaşlar gibi mücahitlik göre
yine alındım ve her gece silanlı nöbet tutmaya başladım.

24

Köylü halkın çoğu gündüz işinde1gece
günlerini geçirmekte idi.

1964 yı

ise nöbet tutarak
ayında Cihangir'in

batısındaki Rum köyü olan Gökhan·'dan

çoban sürüsünü

devamlı Türklerin ekmiş olduğu arpa ve

arazilerin

içine salıverip ekinleri yedirdiğinden

Türklere
I

meydan okuduğundan Türkler tarafından vurula.I'a:k öldürülmüştür.

Bu olay üzerine karşı saldırıya geçen/Rumlar uzaktan

uzun menzilli silahlarla Cihangir köyüne yağmur gihimerm±
yağdırmaya başlamışlardır.

~tılan bu mermilerden Kemal Çakli

isimli bir vatandaşımız ayağından yaralanmış ve neticede bir
ayağını dizden aşağı;ya kayhı:etmiştir. · Haziran, 1964 ayına
kadar Cihangir'de kaldıktan sonra okulların açılacağını duy
duğum zaman Lefkoşa'ya gelebilmek için çare aramaya başladım.
Yollarda seyahat etmek tahlikeli olduğu için bazı otobüs şoför
leri Rumlarla işbirliği yaparak para karşılığı kQJlerden
Lefkoşa'ya

taşımacılık yapmakta idi.

Ben ve.bir kısım talebe

lpara karşılığı Lefkoşa'ya ulaşmış .olduk.

Lefkoşa' s»: gelir gelmez Kı.:ı.m.s0l?J3W;Jsğı:r::rtnae.;bulunan ·77 ~ Bölü,te
gidip kayıt yaptırarak mücahitlik. gö:reVi:rıe( başladım.

77.

Tabii

Bö Lüğeı g i.d i.p kayıt yaptırmamda en büyük etken o .. zamanki

Bölük Komutanı ve ayni zamanda Lis? Müdürü olan Erol Özçelik
idi.

Okullar açılıp derslere başlandığı için gündüz okula

devam ediyor, geceleyin ise nöbet tu tmaktaydık.

77 .Bölüğe

bağlı 4. takımda yani Dere boyunda, Golf sahasının bulunduğu
bölgedeki karargahta yatır kalkar ve her gece 6 saat nöbet
tutuyorduk.

Tabii o zamanlar mücahit sayısı az olduğu için

nöbetler 6 saat idi.
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1963 olaylarının başlangıcında Rumlar tarafından
Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alaytnda :görev

aşı İlhan'ın

eşi ve üç çocuğunun şehit edild
hemen karşısında idi.

Bu

esi olarak

kullanılmaktadır.

Lise son sınıfı bitirip mezun olduktan

alık

ayında Manga Çavuşu olarak görev yapmaya baş
mücahitlerin sayısı çoğaldığı için nöbetle
4 saate inmişti.

Ben her dört saatte bir nöbetçileri kaldırır

nöbet değişimi yaptırmakta idim.

Bunun yanında sürekli eğitim

yapıp, öğrendiğimiz silahlarla atış yapmaya başladık.
zamanlar eğitim yoktu, sadece nöbet tutmak vardı.

İlk

1963 olay

ları nedeni ile maaşlı Devlet memurları ve dükkan sahibi
esnaf dışındaki kişilere (işçiıe~) iş olmadığı için. 1964
yılı sonundan i tiba:ten çok cüzi miktarda maaşgve bir kısım
~iyecek yardımı verilmekte idi.

Zaman zaman nöbet tut
uzaktan uzağa silahlı çatışmaya

Mücarıitlik görevi yaparken çeşitli sportif etkinlikleri
mız de vardı.

Bilhassa Lefkoşa bölgesi:p.deki Bölükler arası

futbol maçları, koşular ve atış müsabakaları düzenlenmekte
idi.
1966 yılında Eğitim Bakaırılığı, Lise mezunu mücahitlerin

Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptırmak için
larını talep etti ve tüm arkadaşlar diplomal
Bak an.Lı.galna verdik.

1966 yılında Türkiye'de.ki

kayıtlarımız yapılmış olmasına rağmen Lefkoşa
Rumların kotıtrolunda olduğu için tahsil amacı ile
ada dışına çıkmasına müsaade edilmiyordu.

Çeşitli

ler sonucu 1963 olaylarında Lise son sınıf öğrencisi
1964 yılında mezun olan kişilerin tansile
leşmiş oldu.

1963 yılından beri yapmakta olduğum

görevim Mayıs, 1967 yılında yüksek tahsile gitmek
erdi.

Yani yüksek tahsil için terhis edildik.

1967 yı

Mayıs ayının sonundaqüksek tans ile gidecek mücahitler,
Cumhuri'yeti'nden gelen iki ıııotorlu küçük uçakla ücretsiz
olarak Türkiye'ye taşınmış oldu.

Adı-Soyadı : Mustafa K.K!RACTOGLU(54)
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi - Lefkoşa

1963 olaylarında hısarda sitenin karşısında oturuyorduk.
Bölgemiz Lefkoşa içinde olduğundan
hiç çıkmadık.

Günlerce

erkeklerimiz evden çıkıp, arada

Adı-Soyadı
Merhume Sabiha
Oturduğu yer: Çapa Apt.-Le

n dışarıya
Sadece
ardı.

74)
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(Zeytinlik köyü)

ott.ıı:r:'uyorduk.

dügününe gitmek için otobüsle yola çıktık.
Rum barikatına
ettiler.

tutulmuştuk.

Rumlar otobüsün

O zamanlar tampon bölgeleri g e e r-kerı b
ç

kon trol a tabi tutuluyorduk.
çekip aldılar.

Benzini.fazla bulup,

Otobüsün soförünü de yolcularla

Girne polisine götürdüler, beklediler.

Dışarıda bekfayen bizlet masaya vurulan yumruk
bağırmaları

duyuyorduk.

Hiçbir bahane bulamazl

fazlalığını

öne sürüyorlardı.

Otobüslerin ancak

gelecekleri kadar benzin bulundurmaları şartmış.
- bekledikdikten

sonra bırakıldık.

O korkulu saat

zaman söylerim.

Yine başka bir olay;

Ayni tarihler ar

anneannemden Lefkoşa I ya gelirken, Mağue.a kapıs
şüpheli birine benzettiler.
rahat bırakmışlardı.

1967 Barış Gücü görevlendirildi.
dağa çekilmiş, köyümüz boşaltılmıştı.
Göçınenköy'e yer.leışmiştik.

Temroz'
Biz

Bu tarihten

geçişlerde Barış Gµcü de görev yaptığı için
karlar d atı a.rah a t geçi.yq:rcıuk.

1974

ta çalışmaya başlayın.¢~(1eıfkoşa'ya

l:124_YILINA A!T_CJU~LI_HATIRALAR

1~7~ ola~larında Çağlayan Böl~esinde
Kaptan Sahasının karşısındaki Şakir'in Bahçesi
kalıyorduk.

Rumların

rürklere ateş açması ile ayni

1

bodrum katı olan evlere taşındık.
bodrumdan dış arıya çıkmadık.
tıkları yiyeceklerle

Günlerde 150-200

lViüca.hi tl_erin kapıdan bı

yaşamımızı sürdürdük.

II.Barış Harekatından

sonra evlerimize gidebildik

Adı-Soyadı
: Aliye GÖKSUN (65)
Oturdugu yer: Ayluka Bölgesi - Lefkoşa

~~ ci/::::.~"\..~~\...'f.c._"\._~"'<;;:_,\._~~ ~
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herşey
iki

sakinleŞmişti.

Rum landroveri

sordu.

saat

yarım

· Her tarafa
Bizim

kapı

gittiğimde

iki

misafir

odasına

vardı.

İçinde
bir

içinden

rafları

gösterdi.

ve evin

önündeki

yol

gördüm.

gösterdim.

Tanıyıp
bahçeyi

diğer

Rumlar

..

adacın evimizin

eşelediler.

Silah

arka

yatak

bütün

varsa

Ben

odasına,
oğlumun
ları

ç

Diğerlerini

tanımadığını

Hiçbirşey

Bunları

açtı.

kalma fotograf

köy erkeklerini

ediyorlardı.

kapıyı

gözlerinde

ve aldı.

baş

aramaya

.ffivi arayacaklarını

Biri

Büfenin

çıkardı

gitti

ve köyıRum askerl

kızım

mücahi t,l.ikten

baktılar

yapıyorlardı.

!nci

girdi.

civ

son sürat

evlerimizi

Rum askeri

mı diye

işkence

bir

koyarak

da çalınınca

Onlara

arada

dokuz-on

Köyde arama yapılıp

geçti

kadar

nöbetçi

diler.

var

geldi.

saat

Yapılmadı~mıöğrendiklerinde

Aradan

bir

Sabah

sordu.

('

0

Gömülü he
bulamayınca
toplamışlardı.
söylemeleri

çocuklarlij%a-r'I

tarafında

gözümüzün

önünde

dövdüler.

Ad ı-.Soyadı
: Ayşe HAç :tivlOGLU
Oturduğu yer: Ötüken - Gazi

32

19 Temmuz, 1974'Ü 20 Temmuz, 1974'e bağlayan gece:

O günlerde Perşembe, Cuma, Cumartesi sivilleri seferber
liğe çağırıyorduk.
olayı vardı.

Rumlarda da

Biz alarıma girdik.

gelenleri tuttuk.

sıralard.a papazı düşürme
Dolayısıyla seferberliğe

Hepsi de kaldılar.

Gece saat 10.00'a

kadar toplantı yaparak bizi toplu tuttular.

Tabur komutanı,

bölük komutanı herkes dahildi.

Tabur komutanı saat 12.30 - 1.00 (gece) bize esas kararı
açıklar.

Saat 5.301da

cağını bize bildirir.

Türk askerinin adamıza çıkarma yapa
Bize emir verdiler ki, Türk askerinin

Addya yanaştığı saat bile askerlere birşey söylenmeyecek.
Fakat biz bunu gizli tutamadık.

Askerleri 1.30 - 2.00'de

uyandırıp her·ke.se mermi teslim ediyorduk.
ler olacağını anlıyordu.

Yani

Gelecek olan uçakl

tanıyabilmesi için torbalar
t ,

.Son dakika bütün sınırlara

gelip
görebileceği yere serildi.

Sınırlar

, sınırdan

?0-100 metre arası uzaklıkta bu : turuncu panolar serildi.
Bunların amacı, uçakların bu sınır içini yanlışlıkla bom
balamalarını

engellemekti.

Sabah çıkartma başladı.

Yer yerinden oynadı.

Savaş başlarkenden ilk havan bölüğümüzün komutanı olan
Şener Komu t arrı, şenit etti.

Bir arkadaşımız ona "çekil,

Litra Pa:J,as' tan görünürsün "demes i ne varmadan onun şehit
olduğunu gördük.

33

1974 Barış Harekatı sırasında Rum hapishanesine yapılan
bir taan:uzumuz şöyle idi:

Ben tabur karargamnda dal dört (S-4) 'de görev yapı
yordum.

~skerin giyiminden, mermisinden her şeyinden ben

sorumluydum.

Birgün tabur komutanı gelip bizi taburda ,topl

Mag ar-ı.na Bö Lgee'i'nd e (şimdiki tenis kortunun arka tarafı).
tabura.komutan taarruz emri verdi.
l"azımdı.

Rum hapishanesinin

Rumlar oradan mermile:cxağdırıyor çok zayiat

mize neden oluyorlardı.
destek atışı başladı.

Hücum emri verildi.

Saat

11. 30' da Bölükler

Taarruz kanlı derenin içinden başladı.
şavaşta herşeyden önce hazırlık ister.
Bazı eksik yanlarımız vardı.
zordu.

Telsizle~

Bize~·nereye kadar gidilecek

geçip gidiyorduk.

Ancak,

mevzilerine saklanmış olan
Tarn Rum hapishanesi
çıkıp bize s
Bize geri çekil
birliğin önüne
yok

Onları getirip
Herkes üniforma

arımız çok

vardı.

için, parol

Karşıt

da olmadığı için
oluyordu.

Bu çatışmada

de vurduğumuz
ölmüştü.

Rum hapishanesine yapılan 2. taarn.ız:

Bizim bölüğe Girne'den Rum'dan gelen üzerinde
Yunan bayrağı, 8 mermisi bulunan landrover geldi.
bize teslim ettiler.
Rum hapishanesini

Rumların Kornaro Oteli alınmış

almaya yine teşebbüs ettik.

için tehlikeli idi ve çok Tür~ü şehit etmişti.
taarruzda kullanmak istedik.

Harp okulundan mezun bir

arkadaşımız bizim tabura geldi.

Çok cesurdu. "Bu topu

verin hapishaneyi ben düşüreceği~'dedi.
topu aldı ve 2 gibiydi.

2.5

Bu

saatte oraya vardı.

2-3 kişiyle
Akşam saat

Lefkoşa'da Birleşmiş Milletlerfnin aracı

ateşkes oldu.

Mermi sesi duyulmayacak

Giden arkadaşımıza haber veremedik.

O mermileri at

Bir daha, bir daha ..... Barış Gücü harekete geçti.
durumu izah ettik.

Haber veremediğimizi, arkadaşımız

durumdan habersiz olduğunu söyledik.

Sancaktar bize

Son 8. mermisi de patlayınca rahat bir nefes aldık.
Kısada o Rum hapishanesini 2. defa da alamadık.
ateşk~s

sebep olmuştu.

Barış
bunalıma
ilgili

Harekatında

giren

çatışmalarda

çok arkadaşlarımız

bir arkadaşımızın

II.

Barış

mevkideydim.
koşarak

Harekatı
Mevziler

yanımıza

geldi.

sinirleri
da oldu.

durumunu

anlatacağım:

başlayınca
çatışmadaydı.

tabur
Arkadaşın

bir

"Bü niin sınırdaki mevziler

Rumlar bizi teslim aldı" dedi.

Bunun üzerine elindeki

bombasını çekip intihar etmemizi istedi.
tuttuk.

Bu

3 kişi onu

Bizim bulunduğumuz mahalleden sığınaklara

dığımı z insanlar vardı.

Mevzilerin ,,'..di_J..ş tüğünü duyunc

onları tahliye ı;ettik ve sancaktarlığa durumu bildirdik
Arkadaşların karargahı terk edeceklerini ve karargahı
başka yere kuracağımızı bildirdik.

Sancaktarlıkt9.n komutan bize gür sesiyle şiir
(Ey bu vat3.n için toprağa düşmüş asker
Bizim milli duygularımız k.3.bardı.

)

Orada kalmamız s

Sonradan mevzilare baktı~ımızda mevzile~in
yerlerinde olduklarını gördük.

Arkadaşımız savaşın

verdiği bunalımla intihar etmeyi düşünmüştü.

Adı-Soyadı
: Cemal TÜREGÜN
Oturduğu yer: Marmara Bölge

1974

Barış H:arekatında ise Göçmenköy I de

etmekteydik.

Dikmen tepelerine paraşütlEırın

Uçaklar geçerken, inerken biz de evlerimizin
komşularımızla

beraber oturuyorduk.

Bazen Kıbrıs

düştüğünü, bazen de ileri saldırıya geçtiğini duyuyor
yorduk.

Kurbanlık gibi olduğumuz yerde ne olup bitec

bekliyor, yapabileceğimiz

birşeyler için talimat bekl

Gidecek hiçbir yer, saklanacak herhangi bir sığınak yoktu.
Gelişmeleri radyolardan veya zaman zaman ailelerine gelip
giden mücahitlerimizden

öğreniyorduk.

Türkiyemizin

gemilerle ve uçaklarla çıkarma yaptığını duyuyo:ıi'duk.

Adı-Soyadı
: Gülseren T.KİfıACiüGLU (48)
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi - Lefkoşa.

1974 Barış Harek::ıtı'nda mücahittim. '
şarkısını gi.tarqla çok güzel çalan Lorıd-r a 'dan
bir arkadaş vardı.

Soner o gece bire ikiye kadar

söyledi, gitar çaldı.
harek;ta katıldık.
atışırdık.

Ertesi gün sabah okullar yo

200 kişi meteoroloji'ye girdik.

Yanımdaki arkadaşın birden ~esi kesildi.

bir delik açıldı.

Kafası patladı.

O çocuk hiç aklımd

çıkmaz~

Bir başka olay:

Küçük Kaymaklı belediye evlerine

girdik.

Karanlıkta nöbet tutacağımı söylediler.

suzduk.

O kadar karanlıktı ve çok yorgundum ki,

bir yer buldum ve hemen yattım.

Bir de ne hissedeyim

meğer Rum ölüsünün karnına yatmışım.

Bu da hiç unut

cağım bir andı.

Diğer bir olay:

33.

Amerikan Elçili~inin orada

bölükte başarısız harekat olmuştu.

Osmanpaşa barikatını geçince Rum ölüsü gördüm .
ve çok güzel bir s aa t i, v ar-d ı .
komunatım beni engelledi.

Çok

.

Saatini

Bunun "Bubi tuzağın

söyledi.

1974 Barış Harekatından kalan çok anım v
aklıma gelen ilginç olanlarından biri de şudur:
Kaymaklıda Rum zırhlı araca karşı taarruzdur.
katta mücahit Türk askerlerinin Rum tanklar

taarruzunda bir Türk onbaşısı Yılmaz vardı.
şeritleriyle doldurup taburun önüne tek
birinci tankı durdurması, ikinci -: tanktan yara
ragmen hem ikinci hem üçüncü tankı durdurması
olaydı.

A.dı-Soyadı
: Günderen KARAMANLI
Oturduğu yer: Marmara Bölgesi - Le

bamya.;..patlıc

1974 Barış Harekatı'nın ilk
pişirmiştim.

Öğleden sonra

sesleriyle

Rumların köye ateş açtıkl

olduğu

için köyün içine çekilmemizi söylediler.

Lf/cOcuğumla bir

likte köyün içinde oturan kayırı-Valid
Eşimin kamyonu olduğu için Tü.rk ınöylerinin bir(-b.cu.ndan diğer
ucuna malzeme ve mücahit taş.ıması için gö re v .ı.v.L.Lu.ı..ı.

..ı...ı.lll..ı.o u..ı..

On yaşında olan büyük. oğlum Mustafa, mevzilere malze
taşıyordu.
gelerek:

Kurşunyağmurları

arasından saat 6'da bize

"Daha ne duruyorsunuz, Rumlar köyün zeytinlik:.13-

rinin arasından göründü geliyorlar.

Köyü boşaltmamız lazım11

2-3 mücahitin de öldüğü haberi duyuruldu.

dedi.

Yan tarafta

bulunan "Voni11 Rum köyünden Rumlar köye doğru ilerliyorlardı.
Biz, evlerden bahçelerden bahçeye geçerek köyün dış tarafında
toplandık.

Bazı yakın evlerde, evden eve delikler açılarak

geçildi.

Radyolardan
yetiştiğini

Türk AskerininrGirne'yE:} .ç.ıkyı.ğı{ yardıma

duyuyc r-duk',

Türk AskeI'in:E.ıiiıip1'3.cıa.1c1:J:?.iimTköyle

rinden geçerek Türk köylerine ulaşması.içok zor olacaktı.
Mecburen

geriye çekilmemiz gerekiyordu.

Elimizdeki bazı

silahlar kullanılmaz naldeydi, işlemediler.

Saat 7'de kesin köyü boşaltmamız haberi geldi.

Arkamızda

bulunan Abonor (Cihangir) köyüne ovalardan kaçmaya·başladık.
Giderken Abohor'un saat.4'dan itibaren boşaldığı·haberini
aldık.

Daha da arkadaki Yeniceköy'e gitmemiz gerekiyordu.

Gece olmuştu.

Kurşun yağmurları arasında ve ı'çıvalard.an

dağınık bir şeJcilde taşlar, kuru: otlar, dikenler
Yeniceköy'ün yolunu tuttuk.

En büyüğü 10, en küçüğü

olan 4 çocuğumla düşe kalka, bazen de
bitmek bilmez bir kaçışa başlamıştık.

Etrafıma baktı

Nermin, İsmet, Şifa, Şerife ·hanımlarla 6 çocuk 2 dee
vardı.

Köy halkından diğerlerini göremedim.

Sessizlik

içinde, yalnız fısıltılarla birbirimizi duyuyorduk.
yoldan gitmemize imkan yoktu.

Ovalardan, elimiz ayağımız parçalanarak, çocukları
çekiştirerek nereye gittiğimizi de anlamadan ağır ağır
ilerliyorduk.

Silah sesleri top mu havan mı

korkunç sesler arasında gideceğimiz yol doğru mu değil
bilmeden il3rliyorduk.

Yalnız Abohor köyünde

Yeniceköy'e gittiklerini biliyorduk.
unutmayacağım,

Yolda gid.~:çken

ac1ısını da 15 gün çeke

Dumdum 'kurşunu dedikleri bir
arasından geçtiğini
derisi yüzülmüştü.

Ne olduğumu anlamadım.

baygınlık geçirdi,ğimi biliyo:ııum.
diyerek yanıma kaştular.

Yanımdakiler,

t!:ğer boyum bir s

olsaydı 4 çocuğum öksüz kalataktı.
cemin büyü}.t oğlu Türkay ki onun çocukları
kaçmışlardı.

Benim, potinleri parçalanan

Uğur'u kucağıma alarak yolumuza ölü, diri
Birden yanımızda Nermin Hanım'ın kocası bulundu.

asker

taburunun

bulunan

Kalavaç

dağlardan

kaçtığını,
Çatoz 'a

yoluyla

lgede

(.Serd

tiği habe

'

verdi. Yefoiceköy'deki değirmenci Burhan da
Yenice köy'e geliyoruz derken ondan sonraki.

ın da

boşaltılması bizim bitmek bilmez b~lki .d~ ye
gidemeyeceğimiz
Karanlıkta,

ceğimiz

bir yolculuğa başlamamıza rıede n

sağdan soldan kurşunların, havan toplarının

ışıkları yaz olduğu için ovalardaki balaların.gökyüzüne dil
vererek çıkardığı ateşler arasında gitmemizin ölümemi
yaşamaya mı olacağını anlayamıyorduk.
çıkacağı belli değildi.

Karşım~za kimlerin

bizi taşımaz olmuştu.

Çocuklar yürümez olmuştu.
Ağlasak, bağırsak bizi duyan yoktu.

Türkay'ın kucağında küçük kızı, ben ve eteklerimde 3 çocuk,
etrafımda başka birini göremiyordum.

Rer tarafta

'-.J

Ayakkabıcı sağlam olan çocuğun ayagından çorabını alıp;
ayakkabısını kaybeden çocuğuma giydiriyordum.

Yolda

liköy muhtarı Hüseyin Dayıyı gördük.
yollattıktan

sonra arkadan tek başına

yürüyerek gidi·yordu. Benim 10 yaşındaki oğlum,·
oğlu Türkay ve Hüseyin Dayf 3 erkek olmuştu.
"ben Çatoz' u_n (.Serdarlı) yolunu bilirim" dedi.
geldik.

Sesler duyduk.

Yakalandığımızı zannattik.

elineeki silahı ve üstündeki parkayı uzağa attı.
konuşmalar duyduk.

Kendi köylülerimizden

Bizi o yorgun bitkin halimizle koltuklayarak

Sabahın saat 31.30'uydu. ·

Hiç tanımadığımız

Hal$. eşimin nerede olduğunu bil~iyordum.
evlerde insan kalabalığı vardı.
içeriye bıraktılar.

Bi.zi rastgele

Aradan bir saat geçti.
j

dıkları ekmeklerden hepimize.birer dilim he1limle
verdiler.

Çocukların yeyişleri şimdikı gibi gözümün

Ben yeyemedim.
ladı.

Sarıp koynuma koydum.

Top sesleri. yeniden duyuldu.

Ortalık ağarmaya
Evinde kaldığımız

kadının oğllı askerdi.

Kadın oğlunun elbiselerini ve tüfe

samanlığa saklamıştı.

Bizim av tüfeğini de alıp sakladı

Sonra öğrenmiştik ki, Çatoz1ıa

on bir Türk köyü gelmişti.

Bir ara 2-3 adım ötemize bir bomba düştüğünü gördük.
vardı ki, rastgele patlamadı.
dövülmeye başlandı.
saklanmaya koş tı:.ı..

Köy çok şiddetli Rum sil

Herkes köyün dışına,.o~alara derel
\na-baba günüydü.

1

luktan kırılıyorduk.

Yaz olduğu için s

Ovalarda bostan tarlalarının

buzları kesip çocuklara yedirdik.
(Cihangir) birisine rastladım.

Biz de yedik.

Kocamı tanıdığını

arada açlıktan bas bas bağıran
verdim.

O kuru ekmeği nasıl yediğini anlatamam.

kamyonla birşeyler taş ı.d ı.g ı n ı, gö rdiimi, una kavuştuk.
yapıldı.
girdik.

Geri ~atoz'a döndük.

Caminin yanındaki bir

Beraberimizde kızımın boynunda asılı olan,

el çantacı~ında çok az bir para getirebilmiştik.
müzcten çok acele ile kaçtıgımız için evi~izde
tuğumu hatırladım.

3

gün

minareyi hedef aldılar.

3

gece bombalar a

Kaldığımız evee 40 kişiydik.
(Görneç köyünün yanında) Rum askerleri ge
Bir telaş oldu.

Çatoz'un yarısı düşmüş, yarıs

Rum askerleri e~rafımızı sarmışlardı.

Gece

de polis hepimizi kaldırıp köyü boşaltacağımı
Yol kenarlarında derelerden sessizce.köy dış
Komu tan çok kalabalık olduğumuz için devamlı
olmamız için uyarıyordu.
gittik.

30'ar

Daha sonra Gonetra'ya

4o'ar şekilde eglere dağıldık.

Oradaki köylüler bize süt verdi, içtik.

Bu

olmuştu.

Kocamın kamyonu Çatoz'da kalmıştı.
birisine

5

Ker

lira vererek kamyonu Gonetra'ya

Kamyonla yaralılar, ölüler taşındı.

14 Ağustos 2. harekata kadar orada Hayrett
nanımı Gökçen hanımın e~inde kalmıştık.
al tında yalnız, yaşamak için kaldık.
gece köye girdi.
halk köylerine

2.harekatt

Türk askerlerinin

taşındı.

Köyümüze gittiğimi

birlikte birkaç e&in yanıp kül olduğunu
uğradığımızı

şaşırdık.

patat~slerimiz

Çok zor

Hatt/'3. yeni sök

de kül olmuştu.

8 kişi kaynanamın evinde kaldık.
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Sonradan Öğr.endik ki,

amı Xerıi.çeköy'de

iki dağ arasında su deposunun

27 gün

yalnız su ile yaşamışlardı.

r traktörle

köye getirdiler.· Bala1ar

10 kişiyi de

tekrar köye taşıdılar.
yiyerek hayatta kalmışlardı.

Kaynanam

Mustafa Ersözlü' nün yanında Kasım ayına kad

_ Köyümüzde Türk askerleri konakLaım.ş, onlar bizden yalnız
su istiyorlardı.

Elektriksiz ve susuz bir şekilde günlerimizi geçirdik.
<,

Bu arada yanan evleri onarmak için faaliyet gösterdiler.
i:)abre ttilL

~ok zor şartlar al tınd8: yaşadık ama köyümüzde

ailemizin yanında olmamız ve evimizin onarılacağı
biz, moral veriyordu.
Köyçle

c'

Eşya hiç yoktu.

ancak ·6 kilo un bulmuştum.

saldım.

İskan Dairesihden evimiz

DeğirmenU.Jtin

alt kısmında bize geçici BV verdiler.
eşyaları sağdan soldan toparladım.
!skan Baka~lığı evimizi onardı.

Kullanabileceğimiz

2 yıl sonra 1977'de

Evimize, köyümüze döndük.

!lk bir ay evimizi düzene koymak için çok zor ç.ektik.
Bir tek tehcere ile aylarda yemek pişirdik.
Bu arada eşim Hasan av tüfeğimizi aradı.
kadına bıraktığımızı söyledim.

Çatoz/ daki evde

Beni alıp oraya gitti.

ın içinden tüfeğimizi aldık.
) - Küçük :K,Ş.Mmaklı-Lefkoşa.

1974
Mersin'de

olaylarından önce Türkiye'de
bir tanıdığın yanında ·yaz tatilinde idik.

Barış Harek~tinda orada kısıldık.
yerimize gelmek için can atıyorduk.
askeri feribotlar konmuştu.

Savaş da olea kendi
Gidiş-gelişler iç±.fu

Mersin'den çıkmadan önce,

Mersin Vali'si biz yolculara, "şimdi barut kokan yerlere
gireceksiniz

11

etmez11deyip

feribota bindik.

haberini verdi.

Tabii ki biz yolcular "f

Girne Liman~na geldiğimizde feribottan aşağıya kuc
indik.

Önce 4-5 saat Girne Kalesi'nde bekledik.

seferleri yoktu.
alırdı.

Bir otobüs bulup Lefkoşa'ya

Bir vasıta bulduk.

Mersin Valisınin dediği

her taraf kan, leş kokusu içerisindeydi.

Ölüler hemen

dırılmasına rağmen yazın sıcağından kokuları y~ne de
tarafa yayılıyordu.

Yanık kokuları her yere sinmişti.
\

!s kokusu her yerde vardı.
bana çok uzun gelmiştı.

Girne'den Lefkoşa'ya

Nitekim de üç saat gibi

gelebildik.

Bunlar hep sinema ?eridi gibi gözümdedir.
hepsi hatıra kalsın.

Adı-Soyadı
Hasibe
Oturduğu yer: Marmara

YazI
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21 Temmuz, 1974 Pazar.
Sabah herkes kalkınca yine bir araya.toplanıp oturduk.
0~:$1.rada Nadire yengeler de gelmiş ti.
buluştu.

e

He

Birbirlerine geceyi nasıı"ieçird

Biraz birşeyler atıştırmıştık.

!attılar.

Bu sırada hop
1-

Barış GücJne sığınacağımızı bildirmekteydi.
<lığını söylediler.

slim

Erkekl er ve mücahitler sil

ettiler.

Beni ve nerkesi etkileyen, bizi çok üzen bir olay

olmuştu.

O da camideki bayrağımızın indirilip yerine beyaz

bayrak çekilmesiydi.

Hepimiz bayrağı çeken ellere lanet ettik.

Teslim olacağımıza yakın hava aniden kararmış, birkaç iri
damla yağmur düşmüştü.

Sonra ardından bir hortum kalktı.

Ardından bizi sıcak bir hava sardı.
başladı.

Herkes yorum yapmaya

Bu havanın bombaların tesirinden, yangınlardan

olabileceği söylendi.

Sonra da her tarafı sis kapladı.

Geceye kadar hepimiz bir arada, kimimiz yerde, kimimiz
merdivenlerde

oturup kcnuş-tuk,-.

Bu çok büyük talihsizlikti.

Şansızlığımız Türk bölgesinde olmamamızdı.

Biz, ne bir uçak,

na bir gemi, ne de bir paraşüt göremedik. Herkesin o an
hatırlıyorum bütün ümitleri ölmüş gibiydi.
bile çatıyordu.

Bazıları ~ceiıit'e

O sırada gelen ağabeyim köpeğimiz Beatles'in

öldüğünü söyleyince hepimiz ağladık.

Ağabeyim arabasını

getireceği zaman onu da bagaja koymuş ve unutmuştu.
sıcak ve havasızlıktan ölmüştü.
yedik.

Hayvan,

Gece olunca yine biraz yemek

Nevber, yediklerimiz de yemek değildi.

Ekmek, zeytin

-,

veya hellimden başka birşey değildi.
şükrediyorduk.

1!~akJ.t buna

Tamamıyle aç kalabilirdik.

Ertesi gün ateşkes yapılacaktı.

O geceyi bir

serip, üzerinde 4 kişi yatarak geçirdik.

Fakat o

bizler yorgunluktan biraz olsun uyumuştuk.

Adı-Soyadı
: Işık AGAOGLU (40)
Oturduğu yer: Yeni Iskele

O günleri
Cumartesi
H~men

şimdiki

s~b~hı

~iyinip

karşılaştım.

gibi hatır

şiddetli

bir kapı

koştum.
Bana

askerleri geliyor.

şöyle dedi:

II

Radyolarınızı

elindeki radyodan çalınan marşları du
olduğunu hemen anlamıştım.
Türkiyemizin

Kıbrıs'ta çıkarma harekat

Radyoda bu haberi bizlere duyuran şahı
Birdenbire köyde bayram havası esmeye
kendi kendine yorumlar yapıyor, bi
lardı.

Heyecanımızdan

hiçbirşey yeyip

devamlı gök yüzüne çeviriyor, uçakların
ceklerini kestirmeye çalışıyorduk.
köyündeki Türkler geldiler.

Oradaki

hemen hemen boşalttıklarını ve çok
lardı.

Sonra A.laminyo 'dan çıkarma

Fakat, saatler ilerliyor ve niçbir
olunca yemeğimizi yeyip yine hep bir araya
ikiye doğru Alaminyo tarafından silah
.ı.lk önce Türklerin

çıkarma yaptığını

tepelerde nöbet bekli.yorlardı. donra
de Rumlarla Türkler arasında bir çatışma o
tsizler bu sırada artık umud umuzu
tepedeki gözcüler Alaminyo'da yangın çıktı
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köye do~ru askerlerin gelmekte oldu~unubildirdiler.
panik oldu.

Köyde

Kimisi hüpgür hüngür ağlıyoT, kimisi de diğer-

lerini teselliye çalışıyordu.

arasındaydım.

Bend

li verenler

Köy mücahitlerinden

Geçi-ckale

komutanına bildirmek üzere

iler.

Bu arada silah ve top ses
dakika sonra Geçitkale'den döhe:rimücahitler panıK yı:ı.raJ,maaan
bütün köy halkının otobüse>binip Geçitkale'ye gideceğini
söyleyince halkta panik oldu.
bazıları ağlıyordu.

İnsanların bazıları bayılıyor,

Herkes evine koşup yükte hafif, pahada

ağır birçok eşyayı çantalara, valizlere doldurup otobüse
koştular.

Ben eve girince kızkardeşlerimden Şafak ağlıyor,

Yıldız da çığlıklar atıyordu.
önüne,;,-3.iyecek ve su koydu.

Yıldız koşup köpeğimizi çözüp

Birer elbise, ekmek, battaniye

alıp biz de otobüse bindik.

Babam da gelince hareket ettik.

Bu va.lccteı kadar soğuk karrlılığımı muhafaza e t mı.ş t i.gı ,

Ama o

şekildeki ayrılışımız bam. sanki bir daha dönmeyecekmişiz gibi
geldi ve gözyaşlarımı tutamadım.

Geçitkaleye girdiğimizde herkes bize sanki niye
geldiniz der gibi bakıyordu.

Köy meydanlığında durup indik.

Hepimiz nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı kestiremiyorduk.
Bu sırada ağabeyim de taksiyi alıp
komutanla göri.fuı.ek üzere gitti.
kaçtığımız anlaşılmıştı.

lmiş ti.

Babanı durumu

Geldiği zaman köyd.en boşuna

Çünkü köyden gelen o iki mücahit

komutana durumu yanlış bildirmiş.

\

g:::ı

Mennoya sarıldı demişlerdi.

Herkes

bir akrab8$Jnın yanına

dağılmıştı.

Bizl

..

halanın yanına gitmiştik.
geceyi bekledik.

Herbirimiz bir

Minaredeki .p.oparlörden devamlı

yapılıyor., Lefkoşa'nın düştüğünü, Gi_rne'nin t amame
geçirildiğini ve Limasol 'dan da
bildiriyordu.

ç

ı karma yapı

Bizler yins umutla beklemeye baş

ilerleyip de hiçbir haber çıkmayınca bütün ümit
olarak herkes bir kenara çakilip yattı.
uzandım.

Ben de

Fakat bir türlü uyuyamayınca dışarıya

Bir koltuğa oturup orada sabahladım.
Bayrak radyosu bütün gece marşlar çaldı, şiirler
Her saat başı haber veriyordu.
sesler geldi.
gelmiş.

Gece yarısına

Bir de baktık ki boğaziçililer

Onlar da bizim gibi köylerini terk et

Fakat onların bizlerden farkı, gece yarısı ve
gelmeleriydi.

Adı-Şoyadı
; İ~Cİ hİnACiüGLU
Oturduğu yer: Minareliköy -
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22 Temmuz,

1974

Pazartesi.

Sabah saat altıda uyandık.

Işık'ın da söylediği gibi

yine ayni yemekleri kahvaltı olarak ye d i.k ,

· Saat yedi

gibi köylü mücahitlerden bazıları daglardan kaçarak
Onlara da biraz kahvaltı hazırlandı ve götürdüler.
sonra babam köye d'Önm3mizi istedi.
kabul etmedi.

İlk önce bunu

Fakat babamın ısrarı üzerine gö

eşyalarımızı yeniden toplayıp otobüse bindik.
nenemler, daha başka aileler hep ber~ber yola
Barış Gücünde biraz bekledikten sonra
ve köye döndük.

Köye girerken bayrak

Orada artık şanlı bayrağımız değil, beyaz b
lanıyordu.

Yıllarda her türlü tehlikelerden s
çıkarma yapması üzerine gel de teslim
koştukları oynadıkları sokaklarda inl
İnsanın yeniden evine dönmesi kadar
Hatırlıyorum da annem bize çabucak
ve öğle üzeri onu yedik.

Daha

zaman saat dört olmuştu.
radyosu bildirdi.

Yine içimize

ateşkese riayet edecekler
kadar haberleri dinle.dik.
A.dı-Soyadı
Oturduğu

52

1974
bulundu.

Barış Harek~tı başladığı zaman
Küçük kardeşim üzüm bağlarında çalışmak

Alehtora (Göka~aç) şimdiki Pendaya'da idi.
babam Limasol'daydık.

Ben,

Çiftlik denilen yerde kalıyorduk.

Bütün komşularımız Rumdu, Türkler tek bizdik. Ateşk€'5s.:
olduğu zaman paralı insanlar Rumlarla beraber ortaklık
rak Lefkoşa'ya kaçıyorlardı.

Bizim bir komşumuz ve kızı vardı.

Gece yarısı Lefkoşa'

kaçmak için bu anlattığım yoldan gittiler.
geçtikten sonra Rum köylerindeki

Aradan zaman

ovalarda cesetleri bulundu

Ne cesaret ki, bir müddet sonra ayni yollardan annem ben ve
küçük kardeşim de bu yolla Lefkoşa'ya gelmeyi Alla~ın izni.
ile başardık.

Böyle kaçmak istememizin sebebi i~e, orada

kalsaydık ölürdük, bir şans eseri kaçarsak kurtulabilirdik.

1974

olayları çıkınca Fehmi-Nursel Küçük ailesi bizi

yanlarına aid ılar.

Askerlerölmesinler diye kı.y a f'e tlerini

çı.karip sivil kalıyorlardı.
toplandık.

Bayraklar indirilip yakılıyordu, çeşitli

Akşama doğru çıktık ve gitmediğimiz yollara

ilerlemeye başladık.
vardı.

Türk Bast9.hanesine

Etrafımıza hep Galamara denilen Yunan askerle

toplanmıştı.
oluyordu.

Lim9.sol1da

Yusufudis denile.n Rum doğum kl

Oralarda sokaklarda sab.ah Lad ı.k ,

Orada erkekle

hep esir almışlardı.

Erkeklerı, kadınları ayrı ayrı

yonlara bindirdiler.

Daha sonra kadınları nasıl

serbest bıraktılar.

Biz Pehııri, Küçüklerin evinde

daha kaldıktan sonra evimize bakmak için geri

5o
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II.Barış Harekatından sonra Karayellerin kızıyla
!ngiliz Üssü olan Hepivalli'ye gittik.

Esir alınan

de Kızılhaç Barış Gücü sayesinde onların korumasına
Ancak onlar yanımızda değillerdi.
görüşme gününde gidip görebilirdik.
babam en son gün yani

90.

Onları haftada birgün
Rum Türk takasınaa

gün Türk tarafına gelebildi.

Bizler 60 Kıbrıs Lirasına insan başına Türk tarafına geç
riliyorduk.

Gece üzerimize alabildiğimiz kadar yalnız

kıyafet alarak ar-ab a ile geçebiliyorduk.

Ben üst üste

3 pantolon 2~3 tane de buluz giymiştim.

Bütün ö:wgünler çok heyecanlı ve telaşlı idi.
Daha sonra düşündüğÜmde canımız avucumuzda ne, kadar
bir tehlike içerisinde olduğumuzu hayatta kalm~mızın bir
şans eseri oldugunu anlıyorum.

Adı-Soyadı
Moral UZGu.K.ri:R (45)
Oturduğu yer: Alayköy

15 Temmuz,

1974 Pazartesi

ile Rum Yönetimine
silahlı

darbe

karşı Eokacılar

girişimi

lar Rum Başkanlık

terketti.

olan Rumları
Nitekim,
Samson

Makarios'un

darbecilerin

adayı

Rum İdaresine

da adadaki

Türkleri

Samson

tuttular.

amacı Enosis

adayı Yuna.nistan'a

bağl

ile

getirildi.

Darbenin

el koyan Eokacılar

etkisiz

Rum

elinden

terketmesi

Rum Cumhurbaşkanlığına

Cuntasının

Eno s i.s yanlısı

bu darbeden

bırakıp

aşamasında

tirmek

Nikos

top atışına

Eokacıların

.safdışı

Yunan

yapılmıştır.

Sarayını

timi BaşkanıMak::ıriOs
adayı

gün

hale getirip

ikinci

Enosisi

amacındaydı.

20 Temmuz,

Temmuz,

1974 Birinci

Bar~ş Harekatı:

1972 tarininden itibaren Gazi Mağusa

lığına bağlı .:serdarlı nahiyesinde Kaza Müfettişi qL
görev yapmakta idim.

Esas görevim Devlet memurlu"'

rağı:rieri Serda.rlı Sancağının (S.2) İstitıbarat
sürekli yardımcı oluyordQm.

Görev yaptığım

17 köY,,ün sorµrılarına ben bakmakta idim.

Bu

Serdarlı, GörıE3rıclege ,. Sütlüce, Görne ç, Ergenekorı
Arıdamı, Cınarlı. I.n.önü.eskiden beri
iköy,

Nergisli,
Türklerle Ruml
Serdarlı bölgesi
Kantonu idi.

Bu bö

adanın
Serdarlı

mücahit

birlikleri

yapmakta

idi.

15 Temmuz, 1974 Yunan Cuntası'nın darbesınden
adanın Türk bölgesindeki tüm mücahit birlikleri
geçmişti.

Yapılan darbe am.acına ulaştıktan sonra esas

adadaki Tüklerdi.

Bunun farkında olan Türk yöneticile

durumu sürekli olarak Anavatan 'I'ii.r-k i.ye 'ye bildirmekte
adadaki Türklerin kurtarılmasını talep etmekte idi.

Bu talepler üzerine Anavatan Türkiye 1960 arıtilaşmas
doğan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs' a müdahaleye
karar verir.

20 Temmuz, 1974 Cumartesi sabanı Birinci Barış Hare
,_./

başladı.

Birinci Barış Harekatrndan üç gün önce Serdarı

Sancağrna ba~iı Yeniceköy Taburuna Tabur Komutan Yardımcı
olarak görevlendirildim.

\20 Temmuz, 1974 günü.,Türk Birliklerinin Kıbrıs' a

çıkarması sürerken Mağusa bölgesinden topJ.ar:ı.ooRum askeri
milis kyvvetleri çıkarmaya engel olmak içtn konvoylar
Girne'ye gitmekte idi.

Sancaktarlıktan gelen talimatla

kararg;ah destek bölüğünden 30 kişi

le. birlikte (ar3-z'iyi

bildiğim,için) Çukurova köyünün nemen altından llılağusa
Lefkoşa anayolunu kestik.

Mağus3. istikametinden gelip

Girne'ye takviye olarak gidecek olan Rum konvoyunu

mücahit

birlikleri

15
adanın

yapmakta

1974

Temmuz,

Yunan Cuntası'nın

'I'ür-k bölgesindeki

geçmişti.

Yapılan

adadaki

Tüklerdi.

durumu

sürekli

adadaki

karar

verir.

tüm mücahit

darbe

olarak

amacına

birlikleri

u l.aş t ı.k t an sonra

Anavatan

üzerine
hakkını

1974

20 Temmuz,

talep

Anavatan

Cumartesi

bildirmekte
etmekte

Türkiye

kullanarak

esas

Türk yöne ticile

Türkiye'ye

kurtarılmasını

Bu talepler
garantörlük

darbesınden

Bunun f ar-k ı nd a olan

Türklerin

doğan

idi.

v

idi.

1960 arıta

Kıbrıs'

a müdahaleye

saban ı Birinci

Barış

Hare

... /

başladı.

Birinci

Sancağrna

batlı

olarak

Barış

Har-e kat ı'nd an üç gün önce .Serdarı

Yeniceköy

Taburuna

Tabur

Komutan Yardımcıs

görevlendirildim.

1974

20 Temmuz,
çıkarması
milis

sürerken

kuvvetleri

Girne'ye

gitmekte

karargah

destek

idi.

Çukurova

anayolunu

Girne'ye

takviye

kestik.
olarak

engel

Kıbrıs'a

toplananRum askeri

olmak iç:j_n konvoylar

Sanc3ktarlıktan

gelen

30 kişi

birlikte

(ar3.z'iyi

rıeme n al tından

lVlağusa

bölüğünden

Lefkoşa

Birliklerinin

Magusa bölgesinden
çıkarmaya

/

bi Ld Lğ Lm, için)

günü,Türk

köyünün

ile

Ma~udq istikametinden
gidecek

olan

talimatla

gelip

Rum konvoyunu

56
şmiya girdik.
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unda kaldılar.
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Rumlarla gfrdiğimiz savaş dört
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İki

.

karşı bir müddet diren&ikten
·yetinde kaldık.

da takviye

geri

me c'ı::ıu:ri-

Savaş esnasında ner taraf kuru ot ve

biçilmiş ekin sapları ye balyalarla dolu olduğundan, atılan
silah mermilerinden yang,ın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile

büyüyen yangın üze.rimize gelmeye başladı.

Yangının duman-

ları arasında arazide sürünerek geri çekilerek Çukurova
köyüne sığındık.

Bu arada bir arkadaşımız Adil. şehit olmuş

iki arkadaşımız da yaralanmıştı.

Rumların kayıpları ise çok

fazla oldu.

Yaralanan bir arkadaşla CH 288 plaka no.lu Peugeot marka
arabamla Serdarlı Sağlık Ivlerkezi'~e gittik. Diğer yaralanan bir
arkadaş çok kan kaybettiğinden sağlık merkezine ulaştıktan
iki saat sonra şehitlik mertebesine ula~tı.

Bu olaydan sonra

aynı gun akşam üzeri Yeniceköy Taburdna · geri döndüm.
Ana yolu kesip Rumlara büyük kayıp verdirrnemiz ve Türk çıkarmasını enge Ll.em ekci.ç Ln Girne 'ye gitmelerine müsaade etmediğimiz için S~rdarlı Sancağfnın Batıdaki Beyköy, Cihangir,
Yeniceköy ve Çukurova köylerine Değirillenlik, Göknan (eski ismi
Voni) ve Çukurova köyünün alt kısmından çok kalabalık kuvvet,

lerle az sayıdaki mücahit ve sivil halkın üzerine saldırıya
geçtiler.

Rum l ar-ı.n uzaktan atmış olduğu havan topu mermileri

Türkler arasında paniğe yol açmıştı.

Atılan mermilerden

arazilerde

de yangın

20 Temmuz

çıkmıştı.

akşam ii z erL güneş batarken

günü

Beyköy, Yeniceköy ve Çukurova köyler~ndeki sivil
Serdarlı'ya gitmek üzere tahliyesi başladı.

Bunu

çapulcular saldırılarını dana üa yoğunlaştırdılar,
üzerine bu köylerimizde bulunan silahlı mücahitler
leyin geri çekilerek Serdarlı'y~ geldiler.
·,

ve mücahitler geceyi Serdarlı-Yeniceköy arasındaki f
tepe bölgesinde bir kısmı da Cihangir-Yeniceköy aras
Koca belenk bölgesinde geçirmişlerdir.

Bu köylerdeki

edilen halkın bir kısmı araçlarla bir kısmı ise yaya
21 Temmuz, sabahı Serdarlı'ya varmışlardır.

Tahliye

köylere giren Rumlar 21 Temmuz, 1974 Pazar günü daha da
takviye alarak Serdarlı'yı kurşun:-.yağmurun3. tutmuşlardır.
Ben de Serdarlı'nın batı kısmındaki mevkilerde Ş.eher Kaşı
bölgesinde Tabur Komutanı Osman Metin Bey'le ve mücahitle
savaşırken yanımıza navadan ses çıkararak gelen
mermisi düştü, sesi duyduğumuz an Tabur Komutanı hemen
yatmamızı söyledi ve ani olarak yere yattık.

Patlama o

tan sonra kalktığımız za~an bana birşey olmamıştı ama T
Komutanı Osma~ Metin Bey elinden ve ayağından yaralanmıştı.
Komut anın elindeki

ş

arampl.e n yarasınd.an ( avuç içinden girip

başparmak kökünden çıkan) çok kan akıyordu.

Hemen cebimde

mendili çıkarıp komutanın kan kaybetmemesi için elini bil
ten bağlayıp, sıktım.

Ayaktaki yara ise botu delip sağ

aşığına
yara

idi.

s ap Lanan

şararnplen

parçasının

meydana

Komutanı a l.pp hemen ·sağlık

Müdahaleyi yapan Doktor Göney Şemsettin kanili
Devam eden bugünkü savaşta bulunduğumuz mevzilerde
Yo r-ganc» v e arkadaşı şeni t olmuşlardı.

22 'I'ernmuz , 1974 günü ise Serdarlı ! lkokulu
anayola kadar olan kısmı Rumların eline geçmişti.
binası yanındaki sav9.şta Mehmet Küçük şehit olmuş
Suerdern ise sol omuz boşluğundan yaralanmıştı.
köyünde bulunan Cihang:ir, Beyköy, Yeniceköy, Görneç
Çukurova' dan gelen sivil halk buradan ova yolu ile
köyüne gittiler.

Gönendere köyündeki her evde

5-6

birlikte kalmaya b aş Lama t ı .
ş

Halkın Gönendere köyüne toplandığını Öğrenen
23 Temmuz günü kanton bölgenin doğu tarafındaki
(Geçitkale) köyünden Sütlüce'ye saldırıya geçtiler,
Türk Hava Kuvve t Le r i'ne ait uçakların Lefkorıuk
Türklere saldırıya geçen arazideki Rum birlikl
laması sonucu saldırıya geçen Rumlar geri çekilmek
riyetinde kaldılar ve bir daha saldırıya ge

En püyük Türk Kantıonu . olan
Rum saldırıları sonucu bir hafta
kadar olan bölge içerisine sıkışarak y~rı
kaybetmişlerdi.

59

Savaşın hareket merkezi 23 Temmuz'dan itibaren Ser
darlı'dan

Gönendere'ye taşınmış ve bölgenin sevk ve İdaresi

Gönendere'den·yürütülmüştür.

Savaş sırasında hafif yaralanan müc
merkezlerinde

sağlık

tedavi görmekte, ağJ.r yar

ş

Jlililletlarin yardımı ile Lefkoşa' ya gönde

Lefkoşa'dan

(Bayraktarlıktan) gelen t

20 Temmuz'dan itibarsn Girne sahillerinden
Türk Askerinin dar bir bölgede sıkışıp
Barış Harekatının kaçınılmaz olduğu gerekçesi i1ft3
ve Mağusa bölgelerini kurtarmaya gidecek bir{ikle
iyi _bilen kılavuzlara ihtiyacı o

28 Temmuz, 1974 günü
Barış Gücü aske
den alacakları iki
üç yaralıyı Lefko

.

Komutan ise :3erdarlı bölgesinde üç değil dört yaralının
bulunduğunu belirterek hemen beni Sancak merkezine çağır
mıştır. "Biz seni bölgeyi iyi bildiğin için yaralı pozisyo
nunda1 esas yaralılarla Lefkoşa' ya göndereceğiz, çünkü
Ikinci Barış Harekatı için kılavuza ihtiyaç vardır' dedi ve
bana 1gidermisir:ı:' dedi.
gideceğimi sordum.

Ben de "giderim11 ancak ne şekilde

O an bölge doktoru Göney ç,emsettin Hey

de orada idi ve 'tçok kol af dedi ve ekledi,

11

seni apandisi tin

60

var çok acildir diye göndereceğimizi Barış Gücü askerlerine
kaydettik'' dedi.

Ben de hakikaten apandisi tim varmış gitıi.

kiıyranmaya ve o rolü y apm aya başladım, o an doktor bana bir
naylon içerisinde avuç içi büyüklüğünde buz<k.alıbı verdi ve
"bunu kas ı.ğ ı.rıa kayacaksın" dedi.

Ben de doktorun tarif ett

gibi buz kalıbını sağ kasığıma koydum ve kıvranarak rolümü
yaptım.

O ana kadar komu tan ve doktordan başka benim ne

maksat için Lefkoşa'ya gönderileceğimi bilen hiç kimse yoktu.
Ailem dahi bu olayı bilmiyordu.

Yaralılarla birlikte Barış Gücü otolriisüne bindim ve
Lefkoşa'ya

hareket ettik.

Polis Karakolu

Yolda bizi ilk olarak Serdarlı

kavşağındaki Rum barikatında durdurdular.

Otobüsün kapısını açıp içeri bakan Rum askeri Barış Gücüne
sordu, "bunların hepsi de yaralımı" dedi.
11

Barış Gücünün

evet II demesi ile Rural ar- bizi bıraktı ve Lefkoşa'ya gitmeye

devam ettik.

Lefkoşa'ya Mağusa kapısı isti.karne"bi.r.ı.d.EJn g

ve hısar dışından Lidra Palas Bari.k,ıbıng g.eldi.k:~

Burada

da bizi yine Ru.rı:ı askerleri au:r<lü.rup kontrol etti ve
nın Türk tarafına geçmemize izin verild.i.
hastahaneye

Aracımız d

gitti ve yaralı arkadaşlarımla birlikte

yardıma indirip teslim ettiler.
hemen başlandı.

Diğer yaralıların ted

Hastananedeki doktor bana

senin

11

dedi, ben de "b ı r şey tm yok" dedim, · ben başka
Lefkoşa' ya geldiğimi söyl~_yip has.ta.haneden
I

Bölge Sancaktarımız

'

Lefkoşa'ya 3;eld
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g6rüp

kimlerle

yaralı

temas

arkadaşlarla

Bayraktarlığa

edeceğimi
hastahaneye

git tim.
da çatışmalar

Mücahitler

Sitesi'nin
kendimi

bilgileri
!kinci

Barış

ve bBlgeyi

lusu

aktardım.

iyi

bilen
dedim.

birlikte,
olan

o zaman kılavuzluk

Macit

sonra

Cihangirli

Bekir

Çelebi

Yüksel
olup

ve Halit

Ivlacit Be;y'egit tik.
landırılan
ğımız

]:3uraya
4a.kkındaki

da ikarrı.et\ed.en

kılavuzluk
olup

Bana birkaç

J:3a.y:ı::-aktarlık,

b6lges.i

birliklere

yapacak

olmadığını

yapacak

Karabina

isimli

Ivlacit Bey bizi

kişilerin

39. l.11Ümenebağlı

sorum-

Ben de iki
Salih

arkadaşları

alarak

olan

bu arkadaş

Beyı görmem istendi.
bulunan

ve

s~rdular

gün zarfında

da Lefkoşa'da

ve

başkent

taşınmıştı.

Bana Lefkoşa'

arkadaşlarım

ayrıldım

gibi

için

ve Serdarlı

Harekatında.

ben de vardır
larla

bodrum katına

Ben de

sonra

olduğu

devam ettiği

tanıttım

onlara

söylemişti.

·gittikten

Her b6lgede

Lefkoşa'da

gelerek

bana

gün

Çelebi,
bularak

Dikmen'de

kp:rıuş...

Tank

bu Tank T

Sancaktarlığı
Paşa
haber

göndereceğini

2 Ağustos,

1974

Tank Taburuna
rak

belirtilen

kalacağımızı
Biz

kadar

ismimizi
s

it

günü beni

gitmemizi
birliğe
ve arada

bul

a Dikmen'deki

söyledi,
katıldık.
yiyip,

Bey

ben de arkadaşlarımı
Komu.tan<bize

yatıp

art.ık

kalkacağımızı.~ildirdi.

de bu emre uyarak askeri
birlikte
'
ta ki İkinci
Barış Harekatı'
na kadar.

kalmaya

başladık

araya
birlite
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14 Ağustos,

1974

İkinci Barış Harekatı

12 günden beri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetler:'i birlik
lerinde kaldığimız Dikmen tepelerinde 13 .AğUstoslu 14 Ağustos' a
bağlayan· gece saat 24.00' de tüm birlikler ala:çirrıa geçmiş
gece yarısı çorbalar yapılmış ve askere ikram edilffiiş ti •.
Bulunduğumuz

birliğin komutanı sabahleyin (yani 14 Ağustos,

1974 günü)İkinci Barış Harekatı'nın yapılacağını bildirmiş
ve tüm askerler birbirleri ile helalleşerek kendi birlikle
rine gitmişlerdi.

Sabahleyin !kici Barış Harekatı Hamitköy'

den doğu istikametine doğru başlay9.cağı için benim bulunduğum
Tank Taburu sabaha karşı saat 03. 00' de bulunduğumuz
tanklarl9. hareket ederek şimdiki Lefkoşa
bölgesindeki boş arazilere gelerek sab
Sabah saat 05~00'de

ğimiz
başladılar.
lerini bombalıyorl
Hamitköy'e gelmiştik.
saat 12.00 civarından Rum
harekata başladık.
Taşkın Bey idi.
'

Ben ar ad a bir t

dışarı çıkararak araziyi görüyor
gösteriyordum.

Haspolat köyünün kuz
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uçakların bombaladığı Rum mevzil
ler Haspolat köyüne dogru koşarak
askerlere tanklarımızın Üzerlerindeki
Mehmetçik

ve siv

milis-

Bu kaçan
erle

sürekli ateş ediyordu.

bazıları ise kaçmaya
yönünde doğuya doğru ilerlerken
yerden bize ateş açıldı.
etrafa sıçrıyordu.

bir

Mermiler

Tank Komutanımız

hemen emir vererek ateş edilen
topunu oraya çevirterek nedefe atış
Tank içerisinde yuvarlak bir çember
milerinden namluya konan mermi
atış bir kez dana tekrarlandı.
lardan iki tanesi d atıa bize ateş
ettiler.

Arada bir ki

lerden biri binanın tav
diğeri de binanın beton

Yolumuza devam e
taşıyıcıları (kariyerler)
geliyordu.

Yaklaşık saat 14.00'

bulunan Kara Tepe'y~ gelmiştik.
gören düşman kuvvetleri çareyi

batısında
tini
D.aha

önce Serdarlı 'nın çevresini saran . :Rµrnve Yunan çapulcular
Türk tanklarını görünce k açm ay a başladılar.

Birliklerimiz

belirttiğim
bölgedeki Ağlı Dere köprüsü yanındaki zeytin
~
ağaçlarının yanında durdu.

Birkaç tank Serdarlı köylülerine
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moral vermek için köy içerisine

tur atıp tekrar

geri geldiler.

Komutanlar,
değerlendirmesi

bu zeytin

oturup durum

yapmaya başladılar.

n zırhlı

araçlardan birisinin Haspolat yakınlarında
ile vur-u Lduğunujş i t t i.k ve maraz ettik.

9 Mehmetcik şehit olmuştu.

rmisi

Bu

Serdarlı'ya geıen zırnıı nırrıKıer

geceyi burada geçir~i ve ertesi gün yani

15

A~us

sqbanleyin şimdiki !skele (Trikomo) üzerinden Mehmetçik
. köyüne kadar gittik.
durup beklemesi

Türk Barış Kuvvetlerinin Serdarlı'da

Ivlesarya ve Karpaz

Bölgesindeki

Rumların

bu

bölgeleri boşaltıp Güney'e kaçmaları için verilmiş bir fırsattı.
Böylelikle !kinci Barış Harek~tı doğu bölgesinde
1974 günü akşam üzeri sona ermiş oldu.

15

Ağustos,

Serdarlı Bölgesinde
ımız

Birinci ve !kinci Barış Harek&tları süresin6~
şehit olmuştur.

arın

Böylelikle 20 ve 21
eline geçen Beyköy, Cihangir,
ve Serdarlı köyünün bir bölümü
birimlerinde yaşayan insanlarımız

1963

, :kal av aç
ve bu yerleşim
dönmüş oldu.

yılından beri .Beyköy, Gönendere, Cihangir ve

Serdarlı köylerinde göçmen olarak bulunan vatandaşlarımız da
!kinci Bar ı.ş Har-e k a t ı.nô an sonra köylerine dönmüş ·oldular.
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1974 yılına kadar Cihang.jır kqyfu)de , göçmen
ailemle 11 yıl sqn.:ra

Y.:iköy'e

~~"'<;:\_

i~i~kim~kincinar~~

Görev yaptığım Serdarlı

en

Güney Kıbrıs'a gitmeyen. halkı 16 Ağustos,
itibaren A.kova (!psos), Ulukışla(Maratovuno) ve
köylerindeki ilkokul binalarına toplanıp kontrol altına
almış olduk.

Bir nevi esir kampı niteliğindeki bu yerleri

sürekli olarak mücahitlerimiz kontrol etmekte ve tüm ihtiyaçlarını karşılamakta idi.

Ben bu kişilerin sayılarını

sürekli olarak tesbit edip !çişleri Bakanlığı'na bildirmekte
idim.

Esir kampı niteliğindeki bu yerlerde kalan kişileri

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne mensup asker
etmekte irdi.

Zamanla bu ki

kalan Türklerle
Güney' e gönde

1970 yılında Gazi
durumundaki Serdarlı nahiye

si
i Barış

HarekıiitJ!ndan sonra Rumların boşaltıuış olduğu Geçitkale
( Lefkonuk) oldu.

Serdarlı' daki Kaymakamlık Dairesi1ni

Ekim, 1974 tarihinde Geçitkale'ye taşıdım ve personel
takviyesi ile tam teşekkullü bir daire şekline getirdim.
Adı-Soyadı : Mustafa K.i:\.İnACIOGLU (54)
Oturdugu yer: Marmara Bölge~i - Lefkoşa.

Baf kap~srnda>oturuyorduk.

Çatışmalar baş

çuluk çocuk toplanarak gelinimiz Suzan'ın evine
Çok kalabalıktık.
fabrikası.olan

Birkaç gün sonra bizi daha önce

fakat sonradan hastahaneye dönüştürülen

binanın bodrumlarına götürdi.iler.
niye verdiler.

Bize sadece birer hatta-

Yerlerde oturup, yerlerde yatıyorduk.

Yas tı.k yerine başımızı taşa kpyuyorduk.
denecek kadar azdı.

Tuvalet yoktu.

yakın yere gidip hemen gelinirdi.

Yiyecek yok

Ancak günde birt defa
Küçük çocuklarımız

yemek diye bağırıp ağlıyorlardı.

Oğlularımı »e: kocamı günlerce görmedim.
nöbet tutmaya gidiyorlardı.

Dedeler bile

Genç mücahitler arada bir

kimin evinden yiyecek bulurlarsa sığınaklara getirirlerdi.

Aradan 4 gün geçmişti.

Oğlularımı hiç görmemiştim.

!lkin, Erol, Mustafa, Ahmet onlardan birini olsun
diye siğinaktah çıkti.:r;ı, önüme gelene onları
den haber alamadan geriye döndüm.
cağımı bilemiyordum.
geldiğini haber aldım.

Yıkılmıştım,

Blıgün s abaha yakın oğlum
Deli gibi oldum.

rinin iyilik haberlerini aldım.

Bir

mize gidebileceğimiz haberini aldık.
silah, bomba sesleri ve geçirdiğimiz
gibi hatırlarım.
Adı-Soyadı
: Mernume .~
Oturdu~u yer: Çapa Apt.

Ondan,

11+ 'r.eımmµz, 1974 Pazar günü bir adağımızı

tirmek içtp,I.ı.cı..rp,cı.tp.'daki Hala Sultan 'I'e kke s I t ne gittik.
Dönüşte ..List' rıin (Akdoğan) içinden geçerken oradaki ins
bir f aalj,;ye.tleırini gördük.

Sank.i evlere broşür dağı

yollard1:ı. ask:eri kamyonlar gider gelir, birşeylerin haz
lığında imişler gibi idiler.

Ertesi gün 15 Temmuz, Pazartesi silah sesleri
Radyodan Makarios' a darbe yapıldığını öğrendik.
gün gördüğlimüz hareketlenmenin

ne olduğunu daha

15' nden 20' sine kadar zaman zaman silah
Makarios'un

devrildiğini,

Rumların birbirine

öğrendik.

20 Temmuz sabahı Denktaş'
Birliklerimizin

çıkarma

duyar duymaz eşim
sordum.
daha iyi anladım.

Eşim, Kooperatif Me
Müdürü idi.

Biz, Kumsal'da
tarafımızda,

Toros Apartmanında o

dereden
dtede Rumların Kornaro O
4
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Kaldığımız Toros Apartman.:ı!:rıın üs tüne

uçaksavar yerleştirdiler.
komşunun evine indik.
eviydi.

Kumsal, Kö~klü.çif t lik,

Biz 8 aile hemen en alt kattaki

Burası Mehmet Salih Sucuoğlu'nun

Kesinlikle kapıdan dış arı çıkamaz, arabaya.< giremezdik.

Kurşun yağmuruna uğruyorduk.

Çok hazırlıksızdık.

Çocuklar,
J

bebekler, herkes mağdur kalmıştı.
maması veriyorduk.

Büyüklere dahi bebek

ParaşÜtle.rin, uçaklardan indiğini, uçak-

ların vız vız geçtiğini, olduğumuz yerden görebiliyorduk.
Top ve silah seslerinden camlar çatlıyordu.

Bir ara iki çocuğumu, annemi ve kız kardeşimi alarak
sur içinde olan teyzeme kurşunlar arasında gittik.
'

susuzluk umrumuzda değildi.

Eşimi çok merak ediyordum.

:~şimin nerede görev aldığıgı biliyOrdum.
nda. görevliydi.

Açlık,

Oşmanpa.ş0/Karakolu'

üç günden fazla ha.her alamayınca yeğenim

Ha t1ce ile birlikte Samambahçe 'den yaya ktı.I'şµnJ ..ar arasında
Karakola koşarak gittim.
çıktı.

Önümüze tanımadığımız bir adam

"Nereye g Ld i.yo r-aunuz" dedi.

onu aradığımı söyledim.

H;şimin adını vererek

"Onu mu görmek istersin" dedi.

Bir ara bu konuşma üzerine öldüğünü zannederek kendimden
geçtim.

Bira.z sonra karşımda eşim Hasan'ı görünce dona

kaldım.

Yü~ü gözü saç sakal içinde, morali çok bozuktu.

Kumsal'da çok şenit verdiğimizi, olduğumuz yerden hiç
k~çmamamızı söyledi.
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1974

nemler ise:

öne

tığı
7.,

~ i'f_c:ı ?;;a' c:ı.. oii..

'0..7... a'&.

c:ı\.c:ı..'0..ı'v..

ha-re. Ke. tl.enın.e. c l.ın.aa.1...
radyodan dinliyorlardı.

Annem Şaziye Özütürk
Altan'a kız istemek için
I. ve II. Har
birlikte yaşadı.
babam Ali :H'aik
I.Barış Hare
kurtarıldı.
hayatta kalmıştı.
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BayI'ak Rady caundan zaman zama.n. ı.ı~_a.ls:/ yerlerde o turanlardan mesajlar alıyorduk.
evimize döndük.

Ate9~~9 9Iq~ğı.ızaman tekrar

Şimdi ise yiyeCelg

Zaman zaman kapılarını
idare ediyorduk.
torbaları sabahlara kadar dikiycı-·
üzere£gcinderiyorduk.

II.Barış Harekatı'
~vimizden hiç kaçmadık.
beraber omuz omuza ve.r · ·
vurup,
sundan

T.C.Başbakanı Ecevit'in verdiği mesajlar Kıbrıs Türk
halkının moralini artırıyor, mücahitimizi

cesaretlendiriyordu.

Biz kadınlar da onlara elimizden gelen yardımı yapıyqrduk.

Adı-Soyadı : Sevinç H.OZAY (51)
Oturdugu yer: KBşklüçiftlik - Lefkoşa.
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23 Temmuz, 197~ Salı.

Sabah saat yedide kalktık.
nenemlerde toplandık.

Öğle yemeğinden sonra

Geçttlca.J..e\ieki. eniştem gelerek

yabancı uyrukluların bir oJ;çıbµ.sle Dikelya' ya ve· oradan da
kendi ülkelerine gönderileiceklerini ve Fu a t amcamın da
gitmesini söyledi.

Bunun üzerine amcam hemen hazırlanıp abimle saat
kaçta gidileceğini
geldiler ve hemen

ler.

yengem amcam ve
vedalaştık.

On dakika sonra
Bunun üzerine

tobüse taşıdık ve

O günümüz hep onl

bahse.tmekle geçti.

)
Adı-Soyadı
Oturduğu':yer:

a.
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