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ÖN SÖZ
Çalışmamda 1958 - 1974 yılları arasındaki 16 yıllık dönemi yeni Türk halkı için
acı ve ıstırap dolu günlerden geriye kalan hatıraları toplamaya çalıştım.

Kıbrıs'ta sancılı günler, yönetimin Osmanlılardan İngilizlere devredildiği zaman
olan 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanır.

1878'den beri Kıbrıs Rumları'nın ve anavatanları Yunanistan'ın tek amacı,
Kıbrıs'! Yunanistan'a bağlamak yani ENOSİS'I gerçekleştirmekti.

Aralık 1963'te Kıbrıslı Türkler, kuvvet zoruyla bütün anayasal haklardan
dışlanmışlardı. Buna paralel olarak ENOSİS'in önündeki Türk engelini ortadan
kaldırmak için 'Akritas Planı' uygulamaya başlar. Birçok bölgede çatışmalar olur.
Bu tarih Kıbrıs Türkü'nün en karanlık günlerini yaşadığı tarihtir. Sürüler halinde
saldıran Rumlara karşı kendilerini sadece ilkel araçlarla savunmuşlardı. Ama asla
yılmadan, korkmadan ata yadigarı olan bu güzel toprakların düşman çizmeleri ile
ezilmemesi, Türk toplumunun özgür yaşaması için şahlandılar. Bu mücadeleleri ta
1974 yılına kadar uzanmıştır. 1974 Barış Harekatı Kıbrıs Türk toplumun tüm sıkıntı,
gözyaşı ve acıların sonu olmuştur. Güzel adamız kurtulmuştur.

Çalışmamda kronolojik bir sıra izleyerek 1958 yılından 1974 yılına gelene kadar
yaşanan acıları, verilen mücadelelerin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi şahsen
onların ağızlarından dinleyerek kağıda dökmeye çalıştım ve tüm insanların aynı
acıları yaşadığı izlenimine vardım. Ayrıca yaşadıkları iyi ve kötü anıları büyük bir
istekle bugünün gençlerine aktarmak istiyorlar.
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Bir toplumda tarih bilinci, o toplumun kaderini etkileyen hayatı karar ve
olayların, geçmiş ulusal ve toplumsal deneyimlerin canlı tutulması, şimdi ve yarın da
yaşatılmasıdır. Geçmişini unutan,uluslar, onu yeniden yaşamaya mahkum olurlar.

Bugün mutlu yaşıyorsak, bunun bedelini anne ve babalarımız, büyüklerimiz,
mücahidimiz,

Mehmetçiklerimiz çok ağır ödemiştir. Ülkemizin, özgürlüğümüzün

kıymetini bilelim.. Geçmişte yaşanan sıcak heyecanlar zamanla kabuklaşsa bile,
geçmişte olanlar bir .gerçektir. Geçmiş günleri tekrar yaşamamak için tarihimizi
µp:ı.ı,tmayalım .

. . Şirodi bize düşen görev şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları sonsuza
dek başkalarına kaptırmamak ve vatanımızın gerçek sahipleri olan şehit ve
gazilerimizi her zaman saygı ile anmaktır.

Çalışmamın oluşmasında bana yardımcı olan Yakın Doğu Üniversitesi.Fen
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dekanı Sn. Prof. Dr. Bülent
Yorulmaz başta olmak üzere anılarını bizlerle paylaşan herkese, insanlık adına,
iı:ışa,ı:ıç;a, savaşanlara bu uğurda canını, varlığını feda edenlere ve direnenlere en içten
teşekkürlerimi sunarım.

Özlem Özemin
Lefkoşa - 2001
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GİRİŞ

1958 - 74 yılları arasında tarihsel olayları içeren çalışmam beş bölümden
oluşmaktadır.

Bölümde 1958 yılına ait canlı hatıralar, II. Bölümde 1964 yılına ait canlı
hatıralar, IV. Bölümde 1967 yılına ait canlı hatıralar, V. Bölüm'de 1974 yılına ait
canlı hatıralar işlenmiştir. Çalışmada Kıbrıs Türk okuyucusunun yabancı olmadığı
d.irenişimizi o dönemlerde yaşayan insanların ağzından dinleyerek yazıya dökmeye
çalıştım. Bilinmeyen şeyleri anlatıp yorumlamadım. Ama herkesin bildiklerini, o
dönemde yaşayanların ağzından çıktığı gibi yazmaya çalıştım.

1958 yılı, Kıbrıs'ın en buhranlı devri idi. Türk köyleri vahşi EOKA canilerinin
hücumlarına uğrayarak tahrip edildi.

1958'den

sonra Londra Antlaşması'na

dayalı olarak bağımsız Kıbrıs

Cumhuriyeti 15 . . 16 Ağustos 1960'da kurulmuştu. Böylece Başpiskopos Makarios
Dr. Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na
seçildi. Fakat 1960 Ortaklık Cumhuriyeti Kıbrıslı Rumlar tarafından tek yanlı olarak
gasp edildi. Bu durum her türlü insan hakkını çiğneyerek tam 1 1 yıl sürdü. 21 Aralık
1963"e Türkler" karşı Rumların giriştiği saldırı sonucunda tığ gibi delikanlılar, 40
günlük bebekler, nineler, seksenlik Mehmet Eminler, kızlar, kadınlar, çocuklar kahpe
Rumlar"n kurşunlarıyla şehit düştüler. 30 Aralık 1963"e iki toplum arasında Yeşilhat
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Antlaşması imzalandı. Bu arada YunaiJ.istan"nadaya asker ve silah sevki hızlandı ve
silahlı çatışmalar çoğalmıştı.

1964'te Limasol çarpışmaları, Baf çarpışmaları, Dillirga çarpışmaları ve son
olarak 1967'dede Geçitkale ve Boğaziçi çarpışmaları oldu. Bu olaylardan sonra ikili
görüşmeler 1968'de başladı ve Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin kurulması
kararlaştırıldı. Fakat Rumların ENOSİS üzerinde ısrar etmeleri yüzünden bu
görüşmeler çıkmaza girdi. 1974'te de Rumların kendi aralarında çarpışmalar oldu.
Daha sonra da ENOSİS'I gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda bulundu. Ancak
l963'te

olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olan Türkiye'yi planlarına

katmadılar. Türkiye 1960'da imzalanan Garanti Antlaşması'na dayanarak Kıbrıs'a
derhal müdahale etti ve ENOSİS'I önlemek için 20 Temmuz 1974 sabahı Girne
bölgesinden Kıbrıs'a yaptığı çıkarma harekatıyla I. Barış Harekatı başlamış oldu. 20
Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü'nün 1963'den beri çektiği karanlık ve acılı yılların
şerefli Barış Harekatı ile son bulduğu ve parlak bir geleceğin başladığı gündür.

Çalışmaınada 1958 - 74 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı
hatıraları incelemeye çalıştım. Bugünlere gelmemizde onların nasıl mücadeleler
verdiklerini bir kez de onların ağzından dinledim. İncelemiş olduğum bu dönemlerin
yanında 1958 öncesinde ve 1974 sonrasında yaşanan olayların bir bütün olarak ele
alınması yaşanılanların daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır
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I.BÖLÜM
1958 YILINA AİT CANLI HATIRALAR
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İlk görevim Laci'den Padomi Çiftliği'ne kadar açılan mevzileri rapor etmektir.
Yanıma bir de arkadaşımı alıp yollara düştük. Gedecen dediler, asgere nerede
oturum, nere mevzi açar, uçaklar var mı hep bunları öğrenecen. Aldık arkadaşı
geldik çiftliğe. >.O yerlerin gurduydum ya.... Hep gördüm genneri..Bombalar da
ı..,rnrnL..u,.,,

ne bu ilaçlarık. Yürüdük deniz yoluna doğru, birinci mevzi dört köşe. Bir

denize,bir kapı asfalta bakar. Sonra gumları yığdılar, tepe yaptılar. Güya da
şaşırdacaklar uçakları da mevziye değil, gum yığınını bombalasın. Bunu da
Biraz o tarafta üç tane daha şefeddik.Döndük köye. Yazdık raporu, yolladılar
Bir haber geldi şeherden 'Rapor eyidir ama fotoraflı isterik'. Yolladılar
makinasını da, nasıl saklaycayık oğlum oralarda, ortalık asger gaynar. Çanta
sinekçi bombası elimizde, sardım makinayı da ilaç kutusunun içine
nedir, aha ilaç deycem. Başladık çekmeye mevzileri çektik, yabdık
Bagdım bir motorcuk devirye gelir. 'Habercidir bu adam' dedim. Sakladık

ı;;,11111£.ı.

Yunanlıydı asger. 'Ne ararsınız be Türkler burada?' dedi. Gösterdik
sinekçi olduğumuzu söyledik.'Ayağınızdan vuracam sizi' dedi. Dedik
yahu biz ne bilelim ki burası asgeri bölgedir. Biz işimizi yapardık da vuracan
. Vuracam, vuraman derkana o bölgedeki bir çiftçi arkadaş geldi.
ı:ı..::,14c;ıc;,

'Yahu bunnar sinekçidir görmen. Bırak adamları vurma da belaya giren.

asfalta, sağa sola sapmadan yürüyün' dedi asger. Çıktık aldık asfaltı ama
uı..,ıuı..,ııııı

ha şimdi atacak, ha şimdi. Dedim arkadaşa gayalım. Yaklaşdık köprüye,

aşağa, kim bulacak bizi. O tarafı da hep ormanlık, oradan gaçacayık. İlk iş
makinayı. Ama düşerkana be açıldı belim. Sindik bir yere bekledik
Ağrıdan sızıdan ölecem. Duyardık gonuşmaları derler ki gaçdılar bize,
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bulamaycayık. Dedimarkadaşa ağır ağır çıksın, gitsin sınıra da gelsin arkadaşlar
alsınlar bizi. Velhasıl biraz güç oldu ama götürdüler beni köye.
Adı - soyadı: M.M.
Oturduğu yer: Güzelyurt Bölgesi.
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Kaza müfettişi muavini bugünkü lisanda kaymakam yardımcısı demek.
Güzelyurt'a nakledildim. Sene 1956. 1958'de de Lefke'ye nakledildim. Lefke'ye
gittiğimde orada komiser yardımcısı yani şimdiki kaymakam yardımcısı İngiliz
Mister Tom dedi-ki: 'Hazırlan Tirbo'ya gidelim. Tirbo büyük bir dış şehirdi. Orada
bazı hadiseler olmuş İngliz askerlerine bomba atmışlar. Hasar yapmışlar. Bir şeyler,
şeyler. Dedim, fEfendim ben daha yeni geldim, yeni nakledildim. Yol
. 'Tamam'

dedi,'benim arabayla .gidelim. Onun arabasına bindik.

bir tabanca çıkardı. Daha biz tabancayı yeni yeni gördük. Sene 58. Şimdiki

.t"-vvaıııaıı

gibi herkesin cebinde tabanca acıkmak gibi değil. Beline taktı tabancayı, çıktık
Tirbo'ya gittik. Tırbo 1500 nüfuslu bir Rum köyü ve EOKA'cı. Bunların içlerinde
teşkilatçıları var. Orada köyün ortasında büyük bir palamut ağacı var.
1-'aıaııım

ağacının altında bütün köylüyü topladı. Destepan vasıtasıyla haber saldı.
topladı. Diyor ki: 'Siz şunu, sunu yaptınız' tabii benim için önemli bir

yeni bir memur. Henüz 22 yaşında o İngilizce konuşur ben İngilizce'ye
edeceğim. Benim için enteresan o, zor. Hemen başladı. Şöyle şöyle İngiliz
Yahut bomba atıyorsunuz, yolda barikat kuruyorsunuz. Taş
hadiseler devam ederse örfi idare koyacam. Kimse dışarı
Mahkemeye vereceğim, asacağım, keseceğim. Bir sürü şeyler. Benim
gavura anlatmam aslında iyi. Rumca bilmiş olsam dahi çok zor, böyle çok zor
getirdim. Tabii tercümeyi yaptık, bindik arabaya gaçtık.
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( .... )

diye bir Rum köyü vardı. Trodos'un eteklerinde, onlar kamyonlarla,
Lefke'ye indiler. Lefkelilerle çarpışmaya başladılar. Ben o gün şeyde,
arazideydim.Orada Lefke'de Şimonilist diye bir zengin tüccar vardı. Gumaş

ı.+wcı.ııuu.

onun dükkanını yaktılar. Bir iki yerde daha yangın çıktı. Fakat çarpışmalarda
Rumlar epeyi dayak yemişler. Çekip gaçmışlar. Bu tabii hemen akseder.
da kereste fabrikaları, bu Gambos ve Çakista, Rum köyleri var. O
işçileri Gemikonağı'ndaki fabrikalarda çalışır.

Miligur diye bir köylerdeydik. İşimiz bitti, çıktığımızda bagdık ki,
&.c:uaua.111\..,

mahşeri bir kalabalık. 'Ne var, ne var' dedik. İşte Lefke'yi yakdılar.

çarpışma oldu.

biz bir Ziraat Mühendisi, bir ziraat memuru, bir de ben kaymakamlığı
çıktık. Köyün içine geldiğimizde muhtar yaklaştı, dedi ki 'Siz çok acele
, 'Yeyin' edik, 'Eh bir şey olabilir'. E ne yapabilirim bu kalabalığın içinde
şeye geldik. Şimdi ada Bağlıköy.Orası Türk köyü ama ben gelene kadar
tabii. Çünkü ormanlık bir yol orda, ne olur, ne olmaz, çok korkulu bir
geldiğimizde 'Selamet' dedik. 'Artık paçayı kurtardık'. Ondan sonra
de baktık ki Bağlıköy'ün
l·'·f•uu.urn

içinde barikat. Bu defa Türk muhtar yolu kesmiş.Ben

arkasında oturdum, öndeki Rum işaret eder, 'Bunu keselim mi?' Git yahu

biz Rum köyünden geldik selametnan sen bize iş mi açacan? Nihayet barikatı
geçtik. Gemikonağı'na geldik. Gemikonağı örfi idare. Polis arabasıyla bizi
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götürdüler. Lefke'ye gittik. Lefke örfü idare. Napacayık, napacayık ben o
an Petia'da otururum. Petia'da ne var dedik. Petia selamet, altık arabayı Petia'ya
Fakat biz korkumuzdan Petia'ya ancak da 3 gün galabildik. Çünkü Petia'da
köyüydü. O zaman kayıplar, vurulmalar, çok zor. 3-4 gün yaşadık Petia' da.
sonraki gece arabayı doldurduk. Taşınabilecek ne varsa, yatak, yorgan gibi
çıktık Lefke'ye göç ettik. Gidiş o gidiş. Petia ondan sonra Rum'a kaldı yani.
- soyadı: Hasan Taşlı (76)
Oturduğu Yer: Lefkoşa

\l

II. BÖLÜM
1963 YILINA AİT CANLI.HATIRALAR
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arşamba başladı, perşembe, cuma, cumartesi gecesi geçdik, artık, halk döküldü
öbür mahalleden bizim mahalleye. Büyük Kaymaklı tarafındaki o tarafından

r bizim mahalleye,

e geldiler yer ararlar geçsinler, kimisi yatacak yer arardı,

dılar hanay bizim ev. 'Yok' dedik, .omınüstüne çıkılmaz'. Fakat içlerinden bir
;yatacak yer aramayın da gaçacayık,· Tuğla Fabrikası'na saklanmaya' dedi.

1"1' devamlı olarak atış atmaktaydılar. Türklerde gurşun yoğudu, olanlar da
g.ı..Attıklarına 'puf' der galırdı oracıgda. Türk Mücahidinin mermileri tamamen
, .'çabuk Kaymaklı'yı boşaltın, Rumlar bu yanı gelmeye başladılar' dediler.
da o bölgeyi terk.etmeye başladılar. eEe benim annem evde, babam evde,
evde, büyük Oğlum da onlarnan -beraber gitti. Ben otururum otururum
ın..iDerviş yok gaçtı: o halkınan nere gitti, gideyim bir bakayım da geleyim
,\küçük oğlum atıldı 'ben da gelecem' dedi. Dedim nere, yağmur .gibi gurşun
.~;).alayım iki da çocuğu vuruldu birceğezimiz, hiç olmazsa vurulursa bir gişi
şµn, dedim yok gidmem hade ne gadar dayanacak bunnar, uyudular, saat
on ikisi, eh dedim artık gideceyim ben, anneme dedim. 'Merak ederim o
o halk ile beraber giddi, nere giddi?' dedim.

komşunun bahçesinden ama yağmur gibi da gurşun yağar. Bakarım
der yapışırdım yere. En sonunda koştura koştura giddim eltimin
•.•.•..,.umHH"-

da meğer düşman görmesin diye yakrnamışlar ışığı. İçeriye girdim.
'Nere gidecen, otur buraya' dediler. 'Yok ben oturmaya gelmedik.

(büyük oğlu) sormaya geldim' dedim. 'Derviş kim?' dediler. Artık
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d.ed.lm. Sonu.nd.a e\.timi bu.\.d.u.m. 'Benim
ôeôım. lZ.enc\i\erinin o\c\u.ğ,u. tarafta o\mac\1ğ,m1 scI~\eo.i.
ayrı yerlerde otururlardı, erkeklerin tarafa gidip sorduğumda
hurda'

dediler. Rahatladım, oturdum. Annem, babam, çocuklar

bdülli Dayı bizde. Süleyman Dayı bizde. Süleyman Dayı'nın bir da özürlü
1..1

vardı, o da bizde. 'Ben galkacam gideyim bakayım eve' dedim. Eltim, 'gitme

fçıkarken vurulacan, ölecen sen da galacan çocuklar da ortada' dedi. Ben gene
ijğır duvarlardan açdığımız deliklerden geçdim. Ara kapıya gelinca orada patır
ayak sesleri çıkdı. Meğerlim artık herkes gaçar. Mücahitlerde gurşun biddi,
gaçana artık. Gece garanlık da onlar benim ayağımın sesini duydu, ben de
füayağının sesini duydum. 'Şimdi napacayım' dedim. Çünkü gavur mu Türk
~lli değil. 'La ilahe illa Allah Muhammeden Resulallah, aman Allah' ım gideyim
o.cuklarımı alayım' dedim, böyle. Öyle dediğiminan bizimkilerdendi hemen
, 'aman deyze çabuk git al çocuklarını da gaçasınız. Biz da gaçıyoruz' dedi.
ilerleycek bu yanı, ben duaya başlayınca, artık gavursa da Türküsa da

giddim eve söylediysam da rahmetlik baba 'nere gidecen be' dedi, 'örtün
da oturun' dedi bize. Amman Allah'ım örtelimmiş kapıyı da oturalım.
geldiğinde senin kapını mi bilir? Vuracak gırıp girecek. Neysa bakarım
oturdum öyle deyinca. Artık mahalle boşalıyordu. Hepsi geçiyorlardı.
bir bakayım' dedim. Rahmetlik babam 'Nere gidip bakacan' dedi. Ben
giddim. Hüseyin Dayı'yı gördüm. Hüseyin Dayı dedim. 'Gaçıyorsunuz?'
dedi. 'Emreddiler mahalle boşalsın' dedi. 'Gen bura söyle babama da
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cvrnıuıu..,

V'ııuaıı

kapıyı da oturalımmış der' dedim. Girip babama söyledi
sonra annem galktı yukarı. 'Amaaan! Artık gavurlar geliyor,

dedi. Aldık çocukları vurduk omzumuza geçdik deliklerden gittik,
eltimin evine. Evdeki o kadar halktan hiç kimse galmadı. Bir tek

~ppıaııuıı..ı

ede vardı. 'Eeee nere.giddi bu halk demincek geldiğimde bunun içi o gadar
şimdi yok' dedim. Orada iki tane da teşkilat adamı mücahit vardı. Hade
e, birkaç gişi daha olursanız, ağır ağır bu baypası sizi da geçirelim'. Gavır
ü

vira. Eee sonra 5-10 gişi daha geldi.'Hade geçirelim sizi da' dediler.
Hemen yanaşdık yola 'Haa tek tek geçin! Vurulursanız bir gişi

~ı;;,ı,.,ı;;,ınn.

Ama.ibiz ·• hepimiz birden: koşturarak geçdik. Biz geçtikten sonra
daramaya başladı. Biz oradan. tuğla fabrikasına gittik. Bir gece orda,
arpaların .içinde.. galdık. Daha sonra oradan kamyonlara binerek
avaıuııı

yanına.gittik. Kaç sene orada göçmen galdık. Barakalarda yattık.

rüzgar aldı aldı başımızdan. Başımıza gelmeyen galmadı. Ondan sonra ev

urlar bizim mahalleyi işgal ettiği akşam babam evde galdıydı. Babamınan
Süleyman Dayı ve Süleyman Dayı'nın özürlü oğlu da bizim evdeydiler.
sonra Süleyman Dayı bizim yanımıza geldi., Babam ve oğlunun şehit
bize söyledi. Kendisi da evin içindeymiş ama hamamın içine saklanmış.
görmediler. Ama o gavurların seslerini, babamın ve . oğlunun şehit
Hamamın içinde bir gece galdı. İşgalin ertesi günü ses seda
dışarı çıkmamış. Sabah olmasını beklemiş ve hamamın içinde
Sabah olunca bakmış ses seda yok. 'Şit şit' demiş, çünkü seslensin
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ış, .Ses seda çıkmamış. Çıktığı zaman sokak kapısının yanındaki kanepede
tclaradıklarını görmüş. Çocuğu da yatağında darmışlar. Artık işgal eddi çekildi
Ortada kimseler yokdu. O da Yalçıcı Yolu'nu tutmuş ve bizim yanımıza
Ama yanımıza gelene kadar da çok gorkular geçirmiş. Çünkü bizim
bölgede Türk asgeri vardı. Kendisini görünce gavur zannedip
larından korktuğu için 'Be arkadaşlar ben Süleyman Dayı'yım'diye
başlamış. Bizimkiler da duymuş ve onu yanımıza getirdi.

gün sonra aldılar. İngiliz, Türk, Rum, hepsi bir olup da
wdı. Herkes kendi.ölüsünü aldıydı. Bizim evden üç tane ölü çıktı. Biri babam,
Jeyman Dayı'nın oğlu, biri de Rum'du. Evde Rum olmasının nedeni. Rum
içeri öldürsün diye.Dışarı çıktığında ise arkadaşları kendisini Türk zannedip
µşlar. Yani birbirlerini vurmuşlar.

abamın şehit olması da.şöyle olmuş. Babam köyün imamı idi ve şehit olmak
it.Bu yüzden evden gaçmadı. Rumlar eve girdiğinde babam elinde bıçakla karşı
,ya çalışmış; ama onları silahı vardı. Babamı vurdular.

ndan sonra· Kaymaklı açıldı. Yollar açıldı. Kayrnaklı'nın içinden geçip
ğşa'ya giderdik. Kaymaklı'da Rumları da görürdük.Çünkü onlar gaçmadılardı.
Jizler nöbet tutardı diye cesaret eder geçerdik. Rahmetlik görümcem gızardı
a, 'geçme o Kaymaklı'nın içinden yalnız' derdi.Be de 'Ne olacak daima geçerik'
Şimdi İlk Hece Anaokulu var. Orada Riston'un dükkanı vardı. Sahibi
Yaşlı bir adamdı. Onun da bir oğlu vardı. EOKA 1 'in birinci
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Ben de bir gün gelirkan bir şeyler eksildim. 'Gireyim alayım bu
dedim. Yaşlıydı gavur ama gördü tanıdı beni. 'Sen Hasan Hüseyin'in
bana. 'Ha' dedim ben da. 'Senin baba da hiçten gitti' dedi bana. 'niçin
'Bee saklandı kapının arkasına, bu gadar bıçak aldı eline. Yoksa
'""""o-r11

kendini bizi asger, karşı durdu asgere, asger da doradı kendini' dedi.

deyemedim bişey. Aldım alacağımı kaçtım.

durduğu doğrudur. Ama çocuk da mı garşı durduydu. Onu da oğlu
diye vurdulardı. Zaten gazetede de oğlu diye geçtiydi ama oğlu değil,
olduğu için oğlu zannettilerdi.

şeyimi bırakdım da gaçdıydım. Hanaya çıkamadıydık bir şeyler alalım.
gibi kurşun yağardı. Böyle zamanlarda hiçbir şeyini alaman, ancak
lerden dirseklerden ·• canını kurtarmaya çalışın. İşgalden 15 gün sonra
imizde evi bıraktığımız gibi bulduyduk. Çünkü babam kapıyı girerkenden orda
ydü.Giren ölüyü gördüydü gaçardı diye bişeyimizi alamadılar. Ölüler toplanınca

Evime ilk gittiğimde bir komşuyla beraber gittim. Bileziklerimi ve birkaç tane
ğerli eşyamı aldım. Daha sonra gittiğimde ise babamını öldüğü kanepenin

erindeki kanları yıkadık. Etrafı temizledik, tertipledik. Kapıyı kapatıp bağladık.
er evimize gittiğimizde temizler, tertipler, kapatıp kaçardık. Bir iki gün sonra
,ittiğimizde bakardık kapı açık. 10-15 gün da böyle gitti. Sonra yollar kapandı.
ıKaymaklı'ya gitmek yasak' dediler.Biz hiçbir şeyimizi alamadık. Ne yatacak yer
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'Aman dedik ne yapacayık şimdi?' dedik. Osman
G\\c\\
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daha da kapalıdır.

Rahmetli

Ali Hoca'ya.'

Bize bir

olsun alalım' dedim. Ali Hoca, 'Ben giderim, gitmem
Giden Osman Efe'ye, o izin verirsa giderim' dedi. Gittik Osman Efe'ye
Osman efe da 'madem hiçbir şey almadınız da yerlerde yatırsınız izin
ama mesuliyet da gabul etmem ha!' dedi. Ali Hoca'ya söyledik Ali Hoca
Biz da bindik giddik, Baypas'a gadar. Baypas'a gelinca gavur çıkdı
Ehliyeti, hürriyet kartlarımızı istedi, hepsini gösterdik. 'Hada fıye!' dedi
'hade geçin'. Geçtik, gittik. Bir sandığımı aldım, bir da karyolamın
tahtalarını bile alamadım. Çocukların yataklarını da aldım. Tabaklarım,
kazanlarını, dolabım, karyolam hepsi galdı. Dişik makinam vardı.
makinasını çekiştirdim. İngilizler gördüler, geldiler. Bana yardım
makinamı arabanın arkasına goydular. Başka bir şey da alamadım. Ne
herşey da olur gene'. Ama giden canlar da geri gelmez. Hep
çadırlarda, ahırlarda, ee ahırlar da sığmadı, kümesler da sığmadı, erkekler
yağmurun soğuğun içinde de gadın çoçuk çocuk da ahırlarda,
içinde galırdı. Çok insanlar da dayanamadı, öldü.
soyadı: Zehra Tuncay (71)
Yer: Küçük Kaymaklı.

18

III Bölüm
1967 Yılına Ait Canlı Hatıralar
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onunda bu iki köy düşer, ikisi de esir olur. Büyük zaiyat verilir.

f,.-ı.Jı:ı.yır koyması ve Türk donanmasının ilk kez çok büyük bir
de Rumlar askerlerini köylerden geri
rivas'ı da Ada dışına gönderirler.

15 Kasım 1967'de bu saldırıların olmasının ardından bir program geliştirildi.
ğretmen ve görevli birkaç arkadaşla birlikte köydeki durumu görmek ve

:re bir rapor hazırlamak için Geçitkale'yegittik. Mersedes.marka bir arabanın
p.a sigara doldurdular. Niçin gittiğimiz anlaşılmasın diye bunu yaptılar. Ben o
ı-ıki Lefkoşa Türk Kız.Lisesi'nden bir başka öğretmen arkadaş Günay.Yücesoy
gsyal Hizmetler Dairesi'nden birkaç. Görevli arkadaş, beş kişi bu arabaya bindik
barikatlardan geçerek devamlı durduruluyordu; Çok kötü muamele ile
lanma, tabiri caiz ise tartaklanarak arabanın içi arandı, arkası arandı, üstümüz
dı. Niçin oraya gideceğimiz soruldu. Biz sigara götürmek istediğimizi söyledik.
pek kabul etmedi aslında ama gizi geri çevirmedi. Çünkü gidişimiz, Birleşmiş
·ı

illetler' e de bildirilmişti. Köye girdiğimiz zaman tam bir savaş meydanı gibiydi.
eski, kırık dökük evler; ateşlenmiş yerler vardı. Öncelikle bizi ailesinden
kişiyi şehit veren bir kadının evine götürdüler. Kadın zannederim artık şuurunu
durumdaydı. Çünkü elinde yorgan veya yastığa benzeyen bir şey vardı ve
durmadan. onun . içindeki pamukçukları dışarıya çıkarıp •. tekrar onları içine
dolduruyordu. Samrırrı;;gerçeklerleyüzyüze gelmek her halde.kadını perişan etmişti.
Kadın evin)bayağı dışında bir tepede oturuyordu. Fakat evin içi de darmadağındı.
Demek ki :R-u.111lar evin içine de . girmişlerdi. İnsanlar. hiç konuşmak istemiyorlardı.

gibi yahut söver gibi bir
y=ııu•l',•

eve götürdüler. Bu çok
evin içine girilmiyordu.
vardı. Ondan sonra evin

istemişler. Mehmet Emin

anlayamamış, 'kim o ' falan diye
rı, l)uuı)",ıınıL

KvııııKıvıı

;,vıu.rn.:;,

benzin dökmüşler ve adamı orada
falan yoktu fakat evin içerisinde

ııım1,11;:;,

veya et kokusu duydunuz mu?
t.ıvl',uuı.

Bu canlı bir insan etinin yanması

ne o manzarayı unutabildim. Oradaki
v.s toplamışlar. Kül olmayan şeyleri
pek cesaretimiz olamadı.

hemen hemen her evi kontrol ederek
evinde durduk. Ama durduğumuz her

o köyde gerek diğer köyde vardığımız ve rapora
köydeki büyük yılgınlık ve kötümserlik havasıydı.
şeyi konuştuk. Eğer bu kötümserlik duygusu bütün Kıbrıs
her halde direnme gücü diye bir şey kalmayacaktı.

,_-----._

bu kadar yüzyüze kalıyor . ve bu kadar
Gerçi 63'te de işte bu Ayvasıl'da gömülenler falan
olmadığı için vahşet birinci ağızdan
bir adamın durumu birinci ağızdan bize
'].X:lt:;ı

süratle köye onarım ekiplerinin gitmesi gerektiği ve
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l<öyden

Bizi arayan araba tekrar bizi Lefkoşa Türk Kız

Çünkü oradan hareket etmiştik. O zaman yurtta olan
vardı. Kız Lisesi'ne okumakta olanlar kapının dışında bizi
ailelerinden kimin sağ, kimin ölü olduğunu bilmiyorlardı. Biz
özellikle ben ve Günay Hanım oraya giderken o çocukların
Yani köylerde aileleri kimlerdir? Acaba bir kayıp var mı?
o çocuklarla tekrar karşılaşmak çok acı bir şey oldu. Bir kısmının
vardı. Belki bir anne, bir baba, bir kardeş değildi
yine komşu, akraba, ikinci karın, üçüncü karın gibi insanlar vardı.
ar tüm bunları anlatabildiğimiz kadar anlatma gereği duyduk. O an bütün
de orada genç kuşaklara anlatamazsınız. Ve zannederim hayatımın en
n ıuı n ıucın

bir tanesi oldu bu. Yıllar sonra 1974'te kendim esir düştüğüm

aynı şeyi hatırladım. Acap Rumlar bir kibrit çakıp bizi de burada

Nitekim bizim 1974'te saklandığımız mahzenin kapısı da
şeyi hatırladım. İşte bir küçük ateş içeriye girmiş olsa biz, o

kadar insan her halde aynı Mehmet Emin gibi yanacaktık.
Adı - soyadı: Gülgün Serdar (57)
Oturduğu Yer: Lefkoşa.

1'.uı,.,uı,.,Ul\.
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Bize anlattıklarına

göre toprakta Türkler daha

sahibiydi.Fakat Rumlar politik şeylerle zaman içerisinde
bu sebeple kimisi bedava kapardı.Kimisi afedersin işte,
bir takım kurnazlıklarla aldılar. Biz Solyalı'ydık. Biz

uuv,ı.ı.u.

kaldık. Anam, dedim, ninem, okuma yazma bilmez, kimse
zamanlarda tarım fazla gelişmemişti.Ufak tefek

Rum tarafında küçülebasit bir yerel gazetede vergi
geçtikten sonra gayrı menkul toprak için vergi verirler ya
malım yerel bir gazetede şey yaparlardı bir mekanda
satarlardı. Ve bizim köydeki mallarımız bu şekilde
'olmamış, hep bunlar bedavan sahip çıkmışlar ve onlar

u.ıpr eus.ıeıı u u

çıkarttılar. Bugün çıkıp diyorlar, büyük milletlere, Avrupa
nüfusumuz bu kadar, toprağımız bu kadar kayıtlı': Rumlar bizi
ağır ağır her türlü yönden ekonomik yönden, sosyal yönden böyle planlı,
şey yaptılar. Bugün ben ama sorduğumda anam o zaman başkasıyla
Gaçmış gitmiş, filan yer bizimmiş 'e hani koçanları' 'e koçan yok' der. Böyle
Rumlar becermişler sağ olsun bizim yumuşak huylumuzdan, insan sevgimizden idare
etmişlar, almışlar topraklarımızı elimizden.'

Adı - soyadı: Mustafa Baturalp (56)
Oturduğu Yer: Lefkoşa.

IVBÖLUM
1974 YILINA AİT CANLI
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Türkiye geliyor, Baf'r mahveddiler.Sıra Poli'dedir ' dediler.
soğrada bizim köye geldiler. Yarım sahada teslim aldılar bizi.
aten azlık galdıydık. Atatürk Büstü'nün önünde topladılar bizi.
Atatürk heykelini. Sağlamıdı vallahi bir şey olmadı. 'Çıkın

Çıgdılar, devirdiler. 'Gelsin gurtarsın sizi Atatürk şimdi' dedi. 'Gurtaracak'
dedim. Gavelerin önünde diz çökdük oturduk. Bir eyi da dayak yedik-meydanda . ne
bu ben mevzilere· yemek daşırmışım. Halbuki köyün suyunu açmaya giderim da
görürlerdi beni.

19 kişiyi dayadılar duvara, ne bu öldürecekler. Yedi sahat galdık meydanda, en
ekmek, ne su.

Soğra bir araba geldi. 'Bırakın be köylüleri da yürekliysanız dağa gidin. Türkiye
asgeri geldi, destek gerek' dedi. Aldılar giddiler. Giddik evlerimize. Bir da ne
görelim, darmadağın eddiler. Ne kapı kaldı, ne pençere. Geceleri uyuyamazdık. Ne
mum yakardık, ne bişey. Aç susuz galdık köyde. Dediler bana hallet bu işi, yazdılar
bir da megdup. Asgerlerin içinden geçdim, giddim verdimda geldim köye. Herkes
"'

hayret eddi.
Adı - soyadı:M.M
Oturduğu Yer: Güzelyurt Bölgesi.
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.Biz de radyodan devamlı olarak haberleri dinliyorduk. R.ac.iy9

i:\-1).0 gazetesinin ekini atıyorlardı. Biz de o gazeteden aldık. Gazete

,rlar .yazılmaktaydı. Herkesetipkın karıncalar
µ.ğµ.rllüZ her insanın elinde ekmek, makarna, konserve

Bent venkardeşim silah seslerinden korktuğumuz için m •••. r1,,,.,.,
saklandık.... Akşama kadar ne olacağı belli değildi. Sabaha
başlamıştı, silah-sesleri de çoğalmıştı.

Ertesi gün yine silah atışları devam etmekteydi. 20 temmuz
aynı.şekilde.geçti.
"

20 Temmuz 1974._Gunıartesi sabahı silah sesleriyle uyandım,

n..aıu'"'.;,ı

uyandırdım. Radyoyu açtık. Radyoda haberler kötü idi.
bağrışıyorlardı. Hemen giyindik. Annemin özel eşyaları ile banka
merdivenin altına indik. Çünkü silah sesleri yükselmişti. Biraz
Hemen onlara gitmemizi, durumun kötüye gittiğini söyledi.

u'"'ıy,,ı.ııı.ı.

yola ç-ı.kt-ı.. Tam o

sırada Türk uçakları Gime Kapısı'na paraşüt.\\~ >-'W\<.

indiriyorlardı. Uçaklar geçiyor ve bomba atıyorlardı. Silah sesleri: .de;çg
Sokaklarda gazetecilerden ve polislerden başka kimse yoktu. Devamlı oları:ı.k:
dinlemekteydik. Gece olunca eve gittik. Yine top atışları ve silah atışları .ele
etmekteydi. Sular ve elektrikler de kesilmişti. Silahlar ve bombalar son şicldeti
devam etmekteydi.

21 Temmuz günü eşyalarımızı toplayıp :Foto Ertan'uı bodrumuna gittik,
çgl,{ kalabalıktı. Çok korkmuş ve çok heyecanlanmıştık. Çünkü bütün rney:zi
clµşti.i.ğü haberi gelmişti. Biz o gece gece vakitlere kadar yerde oturduk ve u
çalıştık:.Sabah olduğu zaman ise sabahı bulduğumuza şükrettik.

22 Ternrnuz günü Türk askerinin geldiğini . ve durumun çok
sqylediler. Biz;de eşyalarımızı toplayarak teyzemin evine gittik. Gece

vıuıı

Foto Ertarı.; ın bodrumuna giderek geceyi orada geçirdik.

23 Temrntl:z;}da haberlerin iyi olduğunu duyduk. Fakat yine
sesleri•<.levam etti.•. Radyodan ateşkes antlaşmasının imzalandığını vı::.ı'-'lN!A,
Adı- soyadı: Canev Özemin (42)

Oturduğu.Yer: Lefkoşa.

•..• a.

28

Paydostan sonra bu bölgede olan 77. Bölük

,wu.rn«uu

daha doğrusu+mücahit olmayanlann'<hepsini arattılar. Ben de
karargahına gittim. Bana bir piyade tüfeği ve 7 5 adet m.errni verdiler
sokaktaki yani · buradaki Gelibolu bölgesindeki
gönderildik. Ayrıca A4 nişancısı Behiç'in yardımcısı yaptılar.
nöbet yerime gittim. Gece sakindi. Gece 12'den 3'e
sonra yattım. Saat 4 buçuk 5 gibi bizi<uyaadırdılar.
uyandırdılar. Benim küçük bir radyocuğum vardı. Onu açtım.
duydum. Radyodan halkı uyarıyordu. Türkiye Kıbrıs'a
dört bir taraftan çıkartma yapılıyor': Sakin olmamızı
geldiğini müjdeliyordu. Biz hemen mevzilere yollandık.
yerleştirdik. Behiç ve ben etrafına yattık. (tam siper) Ve o
Mandrez ovalarının üzerindeki uçakları gördük. Paraşiif
indiriyorlardı. Silah sesleri birbirine karışmıştı. Ağlayanl
gözyaşları dökenler......

Rumlarda bir şaşkınlık vardı. Ne)<o

kadar hiç atış yapmadılar. Daha sonra paraşütçülere ateş attı]
paraşütleri yer inmeden vuruldu. Bunlar hep gözümüzün önü
"

bulunduğumuz mevzilere atış yapmaya başladılar. Biz de o
çıkartma yapılıyordu. Uçacaklar gelip bombaladılar. Tür.
ayak basıyordu. Bunları hep duyuyorduk. Bir gün sonra bi
gelen komandolar Rum tarafına sızma yapıp Rum mevz
temizleye temizleye büyük mezarlığın oralara
Bölükten iki takım ile Türkiye'den gelen
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Bölgesi'nden Küçük Kaymaklı tarafına doğru mahalle aralarına yayılarak ilerlemeye
başladık. Buradaki gaye mahalle aralarında Rum kaldıysa onları temizlemekti. Ama
evleri fazla yoklamadık. Küçük Kaymaklı Bölgesi'ne geldiğimizde eski kerpiç bir
evden bize ateş edildi. Biz de tam siper yaparak orada bulunan ekip ile beraber,
patlıcan, darı, domates tarlalarının arasına gizlendik. Bazı arkadaşlar da kerpiç
duvarların arkasına gizlendi. Bu sefer biz tam siper yaparken, A4'ü Behiç kurdu. Ben
mermileri yerleştirdim ve daramaya başladıkr.Yukarıda bir pencerevardı, oraya ateş
ettik. Diğer askerler de oraya ateş etmeye başladı. A4 aniden tutukluk yaptı. Behiç
onu tamir ederken, ben de piyade ile aynı pencereye.ateş etmeye başladım. Üç beş
keresateş ettikten sonra namluya mermi sürüp emniyete almaya çalıştık. Piyadenin
emniyetinin bozuk olduğunu gördüm. Yanımdaki arkadaşlara söyledim. Bu sefer
yanımda bulunan Türkiyeli bir asker: 'Senin yerine ben atış yapayım abi' dedi.
'Tamam' dedim. 'Sen ateş etmeye devam et'.Asker çocuk silahını kerpiç duvar
yanına yerleşen bizden olan askerlerin üzerine nişan almaya başladı. Ben bunu fark
edince askere bağırdım: 'Nedir yaptığın' dedim. 'Aha bunlara ateş ediyorum. Bunlar
Rum değil mi?' dedi. Ben da: 'Bunlar bizdendir. Üniformamız aynı, diğerleri de
mücahittir' dedim.

'EE nere ateş edeyim' dedi. Ben da: 'Yukarı pencereye' dedim.. lPencerede biri
"'

yok' dedi.Dedim: 'Biz de biri olduğun için atmadık, başka-ateş edecek yer yoktur'
dedim. Bu arada Kıbrıslı Bayram Çavuş diye biri binayı arka taraftan dolaşmaya
çalışırken Rumların kaçmaya çalıştığını gördü ve üç tane bomba attı. Daha sonra
komutan bize iki tane taarruz, bir tane savunma el bombası atın diye emir verdi. O
bombalama anında, in tane Rum öldü. Diğerleri tekrar içeriye kaçtı. Bir müddet
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larımız da o tarafta idi. Komutan Rumca, 'Kaç kişisiniz' diye sordu. Yine
oluyoruz' diye Rumca seslendiler. Komutan, 'Kapıyı açınız ve
yavaş yavaş. açıldı ama kaç kişi olduklarını söylemediler. Bir
ı:ıg. çıktı ve kapı kapandı. Bunu fırsat bilen diğer Rumlar ( ki sonra
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01a\am.aya ~a\\~w\..~w faı~1.\~1\ \..<o.~\\.~\\\\\

\\~\\'o.1..

bizi

~~'-ı~ı.~~'o.lt ~\)\.\\<&i\c~\1..\\\\'o.\\

hiçbir şey alınmadı. O anda tabanca ile Rum'u vurdular. Diğer tarafta30Q.;4J.OO.metre
ilerde kaçan Rum'u gördüler ve arkalarından ateş etmeye başladılar. Yaralandıklarını
tahnıinsettik. Tekrar toparlanıp yola devam ettik. Bir müddet gittikten sonra yine bir
evden. bize . ateş edildi. Yine tam siper yaptık. Ön tarafta olan askerler evi sardı.
Evdekilerin Türk olduğunu öğrendik. Bizi Rum zannedip ateş ettiler. Tekrar yola
koyulduk. Şimdiki Büyük Mezarlık'ın yanından geçerek aşağıda Rum mevzilerinin
ordatoplandık. O zaman tabur komutanı gelip bir konuşma yaptı. Dört yolun ortasına
bir portatif roket atar koydum. Bizi de yol kenarında oturmaya gönderdiler.
Komutanlar da kazandıkları zaferin sarhoşluğu içinde kutlamaya gittiler. Biz orada
komµ.tansızdık. Etraf kararmaya başlayınca içimizde bir telaş vardı. Nerede
kalacaktık, hangi evlere girecektik. Parola olmadan birbirimizi vuracak mıydık diye
"-bir telaş içindeydik. Orda bulunan yıkı bazı evler vardı. Onların içine girdik. Bir
müdden sonra Büyük Kaymaklı tarafından ateş atarak iki tane tank bize doğru
gelmeye başladı. Mermilerin evlerin üzerinden görüyorduk. Bu arada dört yolda olan
roket atarlının roket atarım ateşlemediğini ve roket atarım yere atıp kaçtığını gördük.
Bizlerde bir panik başladı, Rum tanklarla geliyor diye. Ve o panikle koşarak şimdiki
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Türk Maarif Koleji'ne

kadar koşarakrgeldik.

Bende A4'ün

mermileri, benim piyade tüfeğim, piyade-tüfeğininmermileri,
kadar. koştum.

Şimdiki Maarif Koleji'nin

ayakları,

bu kadar

arkasına geldiğimde

bir

durdurdu. Bize okula girmemizi söyledi. Bazıları. itiraz etti. Komutan biraz
çıkınca hepimiz. okulun içine girdik. Bir müddet sonra kaçtığımız yerden .bir
gelip bizi olduğumuz yerden aldı ve birerli kol halinde kaçtığımız yere geri gönçterct:
Gelen tankları de geri tepmez top ile başka bölükten topçular durduttu.
gelince bizleri. evlere yerleştirdiler. Gece evlerde kaldık. Benim kaldığım ev eş
kerpiç bir evdi. Fakat yataklar çifte süngerli yataklardandı. Alışık olmadığımız.içil'l
uyuy:;ımadık. Sabahtan kalktığımızda

evin içini hallaç pamuğııı, gibi dağıtmay~

başl:;ıdık. Ganimet-aradık. .Öğleden sonra Behiç ile Erdoğan diye bir· :;ırkadaş başl<"a.
bir evde gece mücahitlerin kalmadığı bir evde dolapları kanştırarakskendi aralarınds,
Rumca konuşuyorlardı. Bu arada başka birinin kendilerine Runıca./konuştuğun.µ.
dµydular. İki yatak arasında yerde oturan yaralı biri vardı. Rumcal~qn.µşarakonlaı;:;ı
seslerı.dbOnla:rda bozmadan Rumca konuşmaya devam ettiler. BelıiçZin. dışarı çıkıp
bize 'Silah getirin, silah getirin' diye bağırdığını duyduk. Başka birarkadaş silahı ile
içeriye girdi. Rum'u teslim aldılar. Gözünü bağlayıp dışarıya çıkardıl:;ır.\Oanda Tµrk
oldµ.ğµn.ıµ.zu anladı. 'Beni nereye götüreceksiniz' diye sordu. 'Gi<.i.eçeğin.ı yerde ço],(
Rum var mı? Bana ne yapacaksınız?' diye sordu. Bu Rum'un bir.gµn. önce evden
kaçan Rumlardan birini olduğunu öğrendik. Diğerinin öldüğtinµisqyledi. Rum'µ.
kazılmış bir çukura yakın götürdüler. Kendisini sağ ve solundan tutc;lfl.l:;ır ayrıldı. Ve
orada bir komutan kendisini Baretta türü bir silahla vurdu, cansız yere yığıldı. Bir
çeyrek sonra kolundaki saat kayboldu. Bir saat sonra parn.ıağındaki yüzük,
boynundaki istavroz, iki saat sonra da ayağındaki botlar kaylJoTdu. Ertesin gün

sabahtan da çöp arabası gelip onu
Bir iki gün sonra I. Harekat bitti.

ruı;;::;.l\.ı;;::s

arkadaşlarla bir arkadaşın evine

mevzilere döndük. Geri uv11uuı::,u111uLuı;;
bulduk mevzileri. Ertesi gün 14
halimizle Büyük Kaymaklı'ya
tanklar Büyük · Kaymaklı üzerine ateş
gprii.lmeyedeğerdi. Büyük Kaymaklı'ya
Dôğµ.?yadoğru yani Magosa'ya taraf
bulu11.anRumlarmevzilerini-terk edip geri

emir gelmediği
bir kadın

geri çekildik. Bir gün veya iki gün sonra
rahmetlik Adem Yavuz (gazeteci) Büyük
· bizimle Rum mevzileri arasında bulunan
takıldılar. Bu arada mevzilerini terk edip Mtı,.,aıııaı
hamile kadını ve Adem Yavuz'u teslim alıp gittiler. ouıı;;::;ıuı::;

muhtarı ve hamile kadını geri verdiler. Adem Yavuz'un daölüsÜJ.1.üi>v~rdiler.Biz
hazırda mevzilerde beklemekteydik. Ağustos ayında bir sağnakyağl.1'1.µrgeldi.
bulunduğumuz evler ve mevziler sular ile doldu. Daha sonra ateşkes ilan edildi.
hastahane inşaatında çalıştığımdan dolayı orada çalışanlara-bir öncülük tanıyarak
beni terhis ettiler.
Adı - Soyadı: Mehmet Sağınçoğlu (52)
Oturduğu yer: Gelibolu.
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1974 'te ben Rum tarafında çalıştırdım. Rum
çatışmaya başlayınca müdürüm dedi:'Koş acele götüreyim
beni bıraktı gaçtı. Ben oradan Türk tarafına geçtim ve
bölüğümüzden haber bıraktılar gidelim bölüğe diye gittik bölüğe,

ezanlar başladı, camilerde minarelerde. Bir tane de- gavur damın. u.:ıtı.ıııu,ı;;g
bölük komutanı-vuralım dedi gendini, ama mermimiz azıdı
boşa mermi atarsanız ben vuracayım sizi' Ondan sonra
dendi, ileri yürümeyin, savunma yapacaksınız; dendi, İşte I.
durmadan, biz de fazla mevzi yoğudu, arka tarafdan bizim

cı.:ıı\.c:uc.ı,

atarlardı, ama attıkları toplar o kadar güçsüzdü ki atılan
düşer<..1.i;:hatta bir da evine damına gitti ve evin damı yıkıldı. Bizim

uıuuıw

mevzi yoğudu. 8 kişiydik. - Torbalaman ön tarafa mevzi yaptık.
makinahrmeyzimiz vardı. Aksel dadlıcının oğlu A4'cüydü, ikide
mevziye bir iki tane mermi atar ener aşağı, komiklik olsun diye bir
'taze portakal var' der dönerdi oracıkda, ama ezanlarda okunur ha
söyledik gendine çıkma oracığa da mimlidir vuracaklar seni, gene
dane attı, sonra başladı 'Yandım anam' diye bağırmaya, hemen
koşturdum. Mevziye çıktım, mevzinin yanına bakdım Aksel
ganlar fışkırır, dirsek diye birşey galmadı. Yardımcısı
oracıkda kapı gibi adam bulli gibi titirer, çıkardık, mendili hemen
damardan durdurduk gam, hemen hastaneye yolladık

gcııuuu.

çocuklar merak eder. (Rum'un yakınında olanlar) dedim ben
'

haber vereyim, aldık silahlarımızı doğrulduk sine sine, tam
Rumlar ateş etmeye, birinci ayağımın yanına geldi mermi,

uı;;wı;;ıf

oracıkta, onun arkasına yattım, ama ön .mevzidekileri görürüm.,
Aksel' i, dediler hana sakın gımıldama da vuracaklar seni tam yarım saat direğin
yanına .bin bu yanına durmadan attılar. Şimdi arkadaşlar merak eddiler beni,
saatdir gelmez acaba Aydın'a

n'oldu.

Bakdım bir gişi gelir gördü beni

otururum, dedim gendine sakın gıbırdama da vuracak seni, tam ayağını galdırdı R
daradı oraya, çünkü dürbünlüydü Rum'un silahı. Neyise I. Harekat bitti, sa

yaptık. Ondan . sonra yemek geldi. Çünkü ondan önce 3 gün aç galdıydık. Naylon
içinde tavuk falan geldi. Daha sonra gavur tank getirdi. Baf Kapısı polisinin önüııci,
zırhlı tank geldi, bir tane attı 'bav' dedi böyle bizim mevzinin duvarında bu gag
delik/açtı. Sonra II. Harekata geçtik. Tabya'ya (Baf Kapısı'ın yanına) çıktık,
falan.iğazdıkoracıkda. Burada fazla birşey olmadı.
A.dıi...; soyadı: Aydın Özemin (50)
Ofu.l."d.ıığtı Yer: Lefkoşa.
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