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TURK(EOZ

1963 olaylanm yansitan bu amlar, Kibns'ta aci dolu gunleri bizzat yasayanlann
anlattiklan. Bu amlar, sozlu tarihimiz. Belki bu amlarda dile getirilenlerin onemli bir kisrru
tarih kitaplarmda da yer almadi. Kibns Turk halkmm yasadiklan, bu aci dolu gunlerde
cektikleri kusaktan kusaga nasil gececek, bir gun bu gunleri yasayanlar ararmzda olmazsa
genclerimize kim anlatacak yasananlan.
Y akm Dogu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu 2001-2002 ogretim yih
mezunlan Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde
bu olaylan yasayanlan bularak, aile
buyukleriyle, akrabalanyla konusarak, koyleri dolasarak bu amlan topladilar. Gercekten 90k
onemkli bir cahsrna yaptilar. Yasananlan gtmumuze tasidilar, Oldukca dagimk ve cesitli
ciltler halinde bulunan bu amlan daha sistemli bir cahsma ile bir araya getirip incelemek
maksadiyla boyle bir cahsma dusunuldu,
Cahsmamizda once yuzlerce ammn icinden yalmzca 1963 yihna ait olanlar bir araya
getirildi. ilk yaptignmz cahsma bu tasnif oldu. Daha sonra, olaylann baslangici olarak,
Lefkosa/Tahtakale
olaylan esas oldugu icin, oncelikle Lefkosa'da yasanan olaylar tarihl
sirasma gore snuflandmldi. Daha sonra diger ilcelerde yasananlara gecildi. Magosa, Girne,
Guzelyurt, Lefke, iskele, Erenkoy ve bugun Guney Rum Kesiminde bulunan Larnaka,
Limasol, Baf ilcelerinde yasananlar siraya konuldu.
Bu amlan incelerken, Hiiseyin Ruso'nun nasil sehit edildigini, Kumsal olaylarmm
~ahitlerinin dilinden vahsetini, Erenkcy direnisinin hangi guc kosullarda baslayip, neler
yasanarak devam ettigini, Cengiz Topel' in hazin macerasim bir kere daha yasadik,
Bu nedenlerle bu amlar bir yuksek lisans cahsmasi icinde baska bir bakis acisiyla bir
kez daha tarihimize 1~1k tutmak uzere incelenmistir,
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ABSTRACT

These memories which reflect the events of 1963 tell us directly what was
experienced in those sorrowful times in Cyprus. These memories are our verbal history.
Maybe the important part of what comes out in these memories is not mentioned in any of the
history books.
How will the experienced of the Turkish Cypriots be told from generation to
generation if one day those who experienced it are not with us anymore? Who will tell the
young people what was expereinced?
The Near East University Turkish Language and Literature Department 2001-2002
-graduates found those people who had experienced those events in the TRNC and talked to
them, their elders, relatives, and went to villages and collected all those memories. They
carried out a very important task. They brought all that was experienced at that time up to
today. This kind of work was initiated in order to bring together memories and look into them
in a more systematic method than previously.
At first only the events relating to 1963 were addressed. Then as the beginnings of
events in Tahtakale Nicosia were addressed, and more events in that city were calassified
according to their dates. Later we moved onto other towns; Famagusta, Kyrenia, Guzelyurt,
Lefke, Iskele, Erenkoy and Lamaka, Limassol and Paphos which are in the southern part of
Cyprus.
While looking into these memories we once more lived through how Huseyin Ruso
was made a martyr, the terror of the Kumsal events from the point of view of witnesses, how
the Erenkoy struggle started under difficult conditions, and what was experienced there. We
also lived again the sad adventure of Cengiz Topel.
For all these reasons these memories have been evoked once more in order
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ONSOZ

Onyillardir, "Kibns Sorunu" olarak adlandmlan temel mesele, kokeni 1931 yilma
dayanan Enonis'i gerceklestirme, "EOKA" tedhis orgtittl ve "Akritas Plam'tm uygulama
hedefleri olarak ozetlenebilir.
Belki de tarihsel olarak bu meseleye yaklasacak olursak; Osmanh Devleti'nin Birinci
Dunya Harbindeki durumu karsismda lngiltere'nin Ada'yi Yunanistan'a teklifinin yarattigi
"Ada'nm Yunanistan'a ilhaki" (ENOSiS), dtlsuncesinden baslamak gerekir.
Butun canh varhklarm, bir canh varhk oldugu icin ozgur bir sekilde yasama hakki
vardir. 0 varhklarm icinde en sereflisi ve en olgunu olan insanm ise bu hakki ezelden beri
mevcuttur. Kimsenin bunu engellemeye ve yasam mucadelesini elinden almaya hakki yoktur.
Mehmet Akif, istiklal Marsi'nda bunu fevkalade manah bir sekilde ve bizim hurriyet
anlayisirmza gore ifade etmistir;
"Ben ezelden beridir hur yasadim hur yasanrn
Hangi cilgm bana zincir vuracakrrus sasanm"
0 halde hie; kimsenin bir baska insanm hur bir yasam icinde mutlu olmasmi
endellemeye hakki yoktur.
Bilindigi uzere Dunya kuruldugundan beri insanoglu cesitli nedenlerle birbiriyle
savasmaktadir. Hakimiyet duygusuyla, ustunluk arzusuyla hareket eden gucler savaslann
yegane 91k1$ sebepleri olmustur, Gunumuzde de aym anlayis pek fazla degismeden
silregelmekte ve en onemlisi bu savaslann insan hayatma, ve czellikle cocuk olumlerine
neden olmasidrr, Pekiyi, insan hayati bu kadar rm degersizdir ki cikarlar, hayat hakkmm
onune gecebiliyor, Cikarlar bu kadar rm onde gelir? Bu sorulann cevaplanm bulabilmek
mumkun mil? Neyi, neyin yerine koyacagmuzi ne zaman ve nasil tayin edecegiz.Tarihle
iliskili olan edebiyat insani ve ahlaki degerlere verdigi onemle ayn bir konurndadir.
Bizler de tarihimizi edebiyatm aydmhgmda insanlara daha faydah kilmaya cahsmahyiz,
Bu yuksek lisans cahsmasmm, insamrmzin olttm-kaltm mucadelesi verirken yasadiklanna
dayanayacagmi duydugumda cok duygulanrmstim. Tarih ve edebiyat birbirini butunleyen iki
bilim dahydi, Kendi halkirmn canh tarihinden yararlanarak alammda bir cahsma yapmak beni
cok heyecanlandirmisti.
Bir ulkenin yasadigi gercekleri yansitmak ve gunumuze tasimak, bu gune o gunlerden
nasil geldigimizi yeni kusaklara duyurmak amaciyla yapilan bu inceleme, Kibns genclerinin
dedelerimizin, babalanrmzm neler cektigini ogrenerek, onlann ortaya koyduklan mucadele
ruhunu anlamaya cahsarak, gelecege yurumeleri gerektigini ortaya koymaya cahsmakdir,
Cahsmamizm kaynagim, 2000 - 2001 yilmda Turk Dili ve Edebiyati bolumu son s1111f
ogrencilerinin, ki bunlann arasmda ben de vardim, ciltler halinde · toplanrms olan lisans
mezuniyet cahsmalan olusturmaktadir, Bu mezuniyet cahsrnalan eek fazlaydi. Aynca
iclerinde tekrarlar da vardi, Bu nedenle bunlann bir sekilde simflandmlmasi gerekmekteydi.
Bunun icin mezuniyet cahsmalan yeniden incelenmeye ahndi.
Eski ogrencilerin uzun cabalar sonucunda emeklerini, vakitlerini, bilgilerini ortaya
koyarak yaptiklan mezuniyet cahsmalan,
hazirlarms oldugumuz bu yuksek lisans
cahsmasinm temelini Bu cahsmarmzla, adeta dirilis destamrmzi olusturacak olan bir adim
atmayi amacladik. Cahsmarmza "1963 Amlan Uzerine inceleme ve Orjinal Metinler" adim
vermekle yapacagnmz kisa incelemenin dismda, asil olan amlann asil metinleri vererek,
anlaticilan ile onlan ebedilestirmeyi amacladik .. Onlarca amyi tasnif ettik, olaylarm yasandigi
sehirleri siralayarak oralarda yasanrrus olan amlan gozden gecirdik, Bu cahsmayi yapmam
icin beni yonlendiren Yakm Dogu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Baskam Prof.
Dr. Bulent Yorulmaz'a bana verdigi destek ve tecriibelerinden istifade etme olanagi sagladigi
icin mutesekkirim.
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olusturmustur.

Buyuk bir ozenle hazirlarms olduklan bu tezleri de bir kez daha

inceleme imkam verdikleri icin onlara da mutesekkirim.
Gecmisimizi gelecegimize yansitmak amacmda olan herkese tesekkur
ederim.Unutulmamasi gereklidir ki gecmisini unutan uluslar gecmisi yine yasayacaktir.

Ovgu Tunah
Lefko~a/2009
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ctats
Kibns adasmm Muslumanlarla ilk temaslan Bizans Imparatorlugu'na bagh oldugu
donemlerde 7. yuzyilda (648-649 yillannda) baslar. Musluman Araplar tarafmdan adaya
yapilan ilk seferlerde Hz. Muhammed'in halasi olan Ummu Haram ve esi Ubeyd b.Samit
adaya ilk cikan muslumanlar arasmdadir.
7.yi.izy1lm ilk yansmda ilk fetihten hemen soma Muslumanlar adayi vergiye baglarlar,
ancak 760 yilmda Bizans imparatoru Nikefor Fokas adayi Muslumanlardan tekrar geri ahr.
Bundan soma Kibns adasi, 119J yihna kadar Bizans hakimiyetinde kahr. 1187 yilinda
Kudus'un Selahattin Eyyubi tarafmdan almmasmdan soma bilindigi gibi Ha9h seferleri
baslar, 3. Hach seferi sirasmda Ingiliz Krah Arslan Yurekli Richard, Kibns'm hach seferleri
yolu uzerinde olusu nedeniyle adanm durumundan yararlanmak dusuncesiyle, adayi o sirada
kendisini Kibns imparatoru ilan etmis olan Isak Komnenus'tan geri ahr ve hach seferleri
nedeniyle giderleri karsilamak uzere Templar sovalyelerine 100.000 altm dinar satar. Templar
sovalyeleri ise bu parayi odeyebilmek icin halka 90k agir vergiler koyarlar, buna ragmen
Richard'm istedigi parayi odeyemezler. Bunun uzerine Richard adayi geri ahr ve Fransiz
Lusignan ailesinden Guy de Lusignan'a satar. Bundan soma adada 1192 yilindan itibaren
1432 yihna kadar tam 380 yil Lusignan ve Venediklilerin hakimiyetinde gecen bir Latin
· donemi baslar. Bu donemde Latin kilisesi Ortodoks kilisesine karsi btiyi.ik bir ustunluk saglar.
Bu donemde Kibns adasmm en btiyi.ik iki katedrali insa edilir. Bunlardan biri bugun Selimiye
Camii olarak Lefkosa'da bulunan ve fetihten onceki adi St. Sophia olan katedral, digeri ise
Gazimagusa'da yine bugun Lala Mustafa Pasa Carnii adiyla bilinen ve fetihten onceki adi St.
Nicolas olan katedrallerdir.
Yapim tarihi kesin olarak bilinmeyen St. Sophia katedrali, 12. yuzyilm sonu ile 13.
yuzyrllann baslannda 90k uzun suren bir yapim cahsmasi sonunda tamamlanrmstir. St. Sophia
katedrali Ceneviz krallarmm tac giydigi bir katedraldir. Adanm Osmanhlar tarafmdan fethinin
ilk Cuma gunu Lala Mustafa Pasa 15 Eylul 1570'de burada Cuma namazi kilar, katedrale
mihrap, minber ve iki minare eklenir. Ve 1571 'de Ayasofya adi ile camiye cevrilir, bundan
soma cami Ayasofya-yi kebir(Btiyi.ik Ayasofya) adiyla amhr.
13 Agustos 1954 'te Kibns Muftusu Dana Efendi tarafmdan adi Selimiye Camii olarak
degistirilir, Minarelerden 12 Mayis 1959' dan itibaren hoparlorlerle ezan okunmaya baslamr,
Lusignanlar zamanmda 1298-1312 yillan arasmda yapilmis olan St. Nicolas katedrali
yani Magusa Ayasofyasi, Kibns'm Lusignan krallarmm Kudus Krah unvamm aldiklan bir
katedraldir. Lefkosa'nm fethindne bir yil soma 17 Eylul 1571 'de Magusa'run fethi uzerine
Kibns Beylerbeyi olan Sinan Pasa tarafmdan katedral camiiye cevrildikten soma minare
eklenir. Katedralin icinde, (bugun kadmlar bolumunde) Lusignan krallanndan James II.
gomuludur. Aynca katedralin icinde 1365'te olen Piskopos Hier de Nabinoux'nun da mezan
vardir. Fetihten soma Ayasofya-yi sagir (Kucuk Ayasofya) olarak da amlan St. Nicolas
Katedrali'nin adi 1954'te Lala Mustafa.Pasa camii olarak degistirilmistir.
1470'li yillarda Venedikli Katerina (Catherine Comare), Kibns'taki son Lusignan
Krah James II. ile hileli bir sekilde evlendirilir. Katerina, Lefkosa' daki St. Sophia
katedralinde kralice sifatiyla tac giyer. Venediklilerin asil amaci bu yolla adada hakimiyet
kurmaktir, Krahn bir yil soma supheli bir sekilde olmesiyle adanm hakimiyeti tamam_en
Venediklilerin eline gecer. Bu hileli evliligin ve supheli olumun sonunda Katerina'nm uzerine
baskilar baslar. Bu baskilara dayanamayan Katerina da Magosa' daki St. Nicolas Katedrali
karsismdaki bugun sadece kalmtilan ve on cephesinden bazi parcalan kalrms olan Venedik
saraymda muhtesem bir torenle 26 Subat 1489'da St. Mark bayragiru Venediklilere teslim
eder. Bugun kalmtilan bulunan Venedik sarayi Lusignanlar zamanmda 13. yuzyilda insa
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edilmis olup 1369'da Peter II. 'in kralhgma kadar Kibns krallan bu sarayda oturmuslardi.
Saray, bir deprem sonucu yikilmca, 16. yuzyihn basmda tamir gormus, bugun ayakta duran
sutunlar Salamis'ten getirilmistir. Ortadaki kemerin ustundeki arma 1552'de Kibns yoneticisi
yuzbasi Giovanni Renier'indir. Bu mekan Osmanh doneminde hapishane, ingiliz doneminde
karakol ve hapishane olarak kullarulmistir.
Adada 1489'dan 1570'e kadar Venedik donemi surer. Venedik doneminde sadece
Venediklilerin zulmune degil, ayni zamanda korsanlarm yagmalanna da maruz kalan ada
halki icinden iki Rum 1563 yilmda istanbul 'a gelir ve Osmanh padisahi Sultan Selim II.' den
(1524-1574) adayi Venedik zulmunden kurtarmasi icin yardim ister.
Aslmda Yavuz Sultan Selim'in (1470-1520), Suriye ve M1s1r'1 (1516-1517), Kanuni
Sultan Stileyman'm (1495-1566), Rodos'u _(1~22) fethinden sonra Dogu Akdeniz'de Turk
gemicilerine ve Hacca giden Muslumanlara engel olan sadece Kibns adasi kalnustir. Nihayet
yapilan antlasmalardan da memnun olmayan Sultan Selim II., Seyhulislam Ebussuud
Efendi'nin fetvasim da alarak 4 Temmuz 1570'de Kibns adasmm fethine karar verir. Once
Lefkosa (9 Eylul 1570) ve dort ayhk bir muhasara ve mucadeleden sonra Magusa'mn ( 1
Agustos 1571) fethiyle ada tamamen Osmanh hakimiyetine gecer ve 1878'de ingiliz
yonetimine kadar tam 308 yil Osmanh yonetiminde kalir. 1877-78 Osmanli-Rus savasi
sirasmda ingiltere Ruslann Akdeniz'e inmesini onlemek bahanesiyle Osmanh Devleti'nin zor
durumundan da yararlanarak, Kibns adasmm, kira karsihgmda hakimiyetini ele gecirir.
Kibns; Lefkosa, Magusa, Limasol, Baf, Lamaka ve Gime olamk uzere alti kazaya aynhr.
ingiltere ise 1914 yilmda aldigi tek tarafh bir kararla 1915 'te adayi ilhak eder. Adada ingiliz
yonetimi 1960'ta Kibns Cumhuriyeti'nin ilanma kadar devam eder.
1931 yilmda Kibns 'ta ingiliz somurge yonetimine karsi Rumlann baslattigi isyan
hareketi, 1878 yihndan beri devam eden ve Enosisin gerceklesmesini hedef alan eylemlerin ,
girisimlerin ve kiskirtmalann bir sonucuydu. Rumlarm Megali idea fikrinin 1878'li yillara
dayandigi bilinmektedir. Rumlar baslangictan beri, Enosis emellerini gerceklestirmek ve
adada egemen olmak icin, tedhise, terore ve kanli eylemlere basvurmaktan kacmmayacaklan
yasanacak olaylarla acik bir sekilde ortaya konulacaktir.
Enosise gidecek yolda once, 1 Nisan 1955'te Grivas onderliginde EOKA kurulacak,
once ingilizlere daha sonra Turklere karsi maksath bir hareket baslatilacaktrr. Nitekim 1955
yihnda Rumlar tarafmdan Turk olan herkes oldurulmekteydi. Bu ogilnlerde ve hemen
sonrasmda bugiln de bazi fanatiklerin dilindeki "En iyi Turk olu Turk'tur" zihniyetini bir
sonucuydu. Yollardan toplanan halk kacmhp oldurulmekteydi. Rumlar yollarda adeta insan
avma cikrmsti.
20 Agustos 1960' da, ingiliz yonetimi sona ermis ve ancak il9 yil sure bilen K1 bns
Curnhuriyeti kurulmustu. Bagimsizhgm ilk gununden itibaren, Kibnsli Rumlar, anayasadan
duyduklan mutsuzlugu ve anayasayi zamanla degistirmek icin harekete gecmeye hazir
olmalan gerektigini asla gizlememislerdir. Hatta, gerek hukumetin icindeki, gerekse disindaki
bazi kisiler, bagimsrzhgi bir terminal asamasi gibi degil de, Enosis'in nihai olarak
gerceklesmesi icin atilrms bir baska adimi gibi degerlendirmislerdir.
Makarios'a verilen statunun (Cumhurbaskanhgr) yasalhgmm Rumlarca kabulu, onun
Yunanistan'la birlesme (Enosis) mucadelesinini asla terketmedigi ve bagimsizligi kabul
etmesinin ise, Kibns'm eninde sonunda Yunan milleti ile buttmlesmeyi gerceklestirecek bir
taktik hareketinden baska birsey olmadigi varsayimina dayanmaktaydi,
Kibns'm Zurih ve Londra Antlasmalanyla, Kibns Anayasasiyla elde edilen haklar, 90k
degerliydi. Ancak belki guvenceler bakimmdan karsi tarafta iyi niyet olmaymca eksikti.
Zurih ve Londra Anlasmalan, ancak iki tarafta iyi niyet oldugu takdirde guzel neticeler
verecek anlasmalardi.
30 Kasun 1963 gtmu, Makarios'un Dr. Kucuk ve garantor ulkelere verdigi Anayasa
degisikligiyle ilgili muhtirasi Rumlarm siddet eylemlerine baslamadan once, Anayasayi
I
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bansci
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"Kibns Cumhuriyeti Anayasasi hali hazir sekliye, devletin kolay yonetimi bakimmdan
guclukler yaratmakta, iilkelerin kalkmma ve gelismesini engellemektedir. Anayasa,
milletlerarasi kabul gormus, demokratik ilkelerle cahsan bircok kendine ozgt; hukrnu
kapsadigi gibi, Kibnslr Rumlar ve Turkler arasmda da catisma nedenleri yaratmaktadn. 1959
Subatmda Lancaster House'da toplanan ve Kibnsli Rumlann lideri olarak cagnldigim
konferansta, Yunan ve Turk hukumetleri arasmda Zurih'te mutabik kilman ve ingiliz
hukumeti tarafmdan kabul edilen anlasmanm belli hukumleri bakimmdan itirazlar one surmus
ve ciddi kuskular gostermistim. Bu anlasmamn hie olmazsa bazi hukumlerin degistirilmesini
saglamak icin buyuk caba harcarmstim. Su kadar ki, bu cabamda basanh olamadim veya
anlasmayi mevcut haliye imza vea butun muhtemel ciddi neticeleriyle beraber ret siklanrn
iceren bir cikmaz karsismda kaldim. 0 kosullar tahtmda benim icin anlasmayi imza etmekten
baska bir olanak yoktu. Zorunluluklar beni bu yolda gitmeye zorladi."
Belli bazi Anayasa hukumlerinin ortaya cikardigi gucluklerin neticelerinden biri,
Kibnsh Rum ve Turkleri bir anlayis ve dostluk ruhu icinde isbirligi yapmaktan ahkoymak,
aralanndaki iliskileri baltalamak ve gitgide daha 90k yaklasmalan yerine bir butun olarak
Kibns halkmm huzur ve mutlulugu aleyhine, birbirinden daha da uzaklasmalan olmustur,
Denktas'm Degerlendirmesi:
"Makarios'un Anayasayi degistirmek icin cneriler sunacagi ve niyetinin ne oldugu artik iyice
biliniyordu. Bu nedenle, tedirginlik icindeydik. Ankara'dan bize gelen mesaj ise tedirginlige
neden olmadigi ve sunulacak onerileri aldiktan sonra derhal yamt verilmemesi ve bunlann
incelenmesi seklindeydi."
30 Kasun 1963 gunu Makarios, Dr. Kucuk'u davet ederek kendisini makammda kabul
etti ve muhtirasmi sundu. Mustesan Cemal Muftuzade de beraberdi. Makarios 'un degisiklik
cnerileri ile ilgili aciklamalanru dinledikten sonra Dr. Kucuk, onerilerin kabul edilecek bir
yam olmadigiru, ancak inceledikten sonra yazih bir yamt verilecegini soylemistir. "Ben ve
arkadaslanm Makarios'un muhtirasmm derhal reddedilmesi gerektigine inamyorduk. Fakat
mademki incelenip yamt verilecegi soylenmisti, bu yamtm esas unsurlanm birlikte saptamaya
cahstik. Ankara'nm kisa sure icinde ret yaruti vermesi, sasirtici fakat sevindiriciydi. Cunku
bizim saptadigmuz yamt da ret nedenlerini icermekteydi. ingiliz Yuksek Komiseri Sir Arthur
Clark Kibns Turk liderliginin karsi oneriler hazirlamasi ve yantnmzm tamarmyla ret seklinde
olmamasmi, boylece Anayasa degisikligi icin Rumlarlar muzakereye oturmayi kabul
etmemizi telkin etmekte ve bu yonde caba gostermekte idi."
Clark'a gore bizim karsi onerilerimiz Ankara tarafmdan da onaylanacak ve 1964 Ocak
aymda Makarios'a sunulacakti.
Turk Hukumeti'nin 90k kisa surede yani 6 Arahk'ta Rum onerilerini reddetmesinin
esas nedeni, Yunan Hukumeti'nin bu onerileri basma sizdirmasidir. Bu durumda Yunan
Hukumeti'nin tutumuna karsi Turk Hukumeti'nin de kendi tutumunu ve durumunu aciklamasi
kacnulmaz olmustu. Aksi takdirde Rum onerilerinin muzakereye uygun nitelikler icerdigi
seklinde yanhs bir goru~ ortaya cikabilirdi.
Makarios'un onerilerine Kibns Turk tarafmm kapsamh yamt hazirlama girisimini
Turk Hukumeti'nin desteklemekte oldugu , Turkiye'nin bu konuda soz hakki olmadigi, Rum
onerilerinin yamt icin sadece Dr. Kucuk'e sunuldugu, garantor ulkelere ise sadece bilgi icin
verildigi, bu nedenle Ankara'nm yamt vermesinin dogru olmadigi seklindeki iddialarla ilgili
olarak da Denktas soyle dedi:
,
"Turkiye Anayasanm degismez maddelerinin garantoruydu. Halbuki Makarios bunlara
el atrmsti. Turkiye'nin ise bu konuda soz hakki vardi ve bunu yerinde kullanrms oldu. Ote
yandan Venizelos, Makarios'a Turklerler gorus, zaman kazanahm mesajim vermekteydi ..
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Simdiye kadar basan ile uyguladiklan taktigin oncusuydu bu!
Ankara ret cevabmi verdigi halde, bizim kapsamh cevap vermemize de yardimci
olmaya devam ediyordu.
lste butun bu gelismelerin sonucunda 1963 yilma gelismisti. Olaylann baslamasnun
nedenlerini bu tarihsel surec icinde yasananlara baglamak ve gelismeleri bu noktadan ele
almak gerekecekti.

1963 Y1h Olaylarmm Baslamasi ve Gelismesi:
1963 yih olaylarmm temelinde, 1955 yilmda EMAK'm(K1bns Milli Kurtulus Cephesi)
adh orgutun EOKA olarak (Kibnsh Savascilann Ulusal Birligi) admi degistirmesi ve bu
orgutun 1 Nisan 1955 yilmda pek 90k bolgede bombah saldmlara baslamasiyla Kibns'm
Yunanistan'a ilhaki demek olan ENOSiS amacma ulasmak dusuncesi yatmaktadir.'
Azih bir EOKA'c1 olan Grivas, 1954 yilmda Kibns'a gelir. 1955 yihnda Makarios'tan
- tedhis eylemleri icin maddi destek talebinde bulunur. Makarios, 25 Mart 1955 Yunan Ulusal
Gunu'nde ilhak festivali duzenler ve kilise paralanm EOKA tedhis orgutune gonderir ve
Grivas da Makarios'tan aldigi "Basla" emriyle 1 nisan 1955'ten itibaren Ada'da olaylan
baslatir.
Grivas, bu arada bos durmamakta baska tedhis orgutleri de kurmaya cahsmakta,
orgutlenme isini yaygmlastirmayi amaclamaktadir. Bu amacla 26 Eylul 1957'de EOKA'ya
bagh ANE adh bir orgut kurar. Bu orgutun asil amaci lise gencligini orgutlemek onlar
vasitasiyla da tedhis hareketleri yapabilmektir. Bu orgutu ondan biraz daha genis bir orgut
olan DANE (Direnen EOKA Gencligi Idaresi) adh baska bir orgutun idaresine vermistir,
EOKA'nm ENOSiS eylemleri arasmda bombah saldmlar da vardir. Bu olaylarm
baslamasi uzerine Dr. Kucnk baskanhgmdaki Kibns Turk Milli Partisi de bir takim onlemler
almaya baslar. Bunun uzerine Grivas hemen o zaman Kibns Turk Kurumlan Federasyonu
Baskam Faiz kaymak'a tehdit mektuplan gonderdigi tehdit mektuplarmda " ... Eger Turklerin
iyiligini isterseniz, kendilerine herseyden uzak durmalanm tavsiye ederiz. Aksi takdirde
bundan sonra ilk kurban sen olacaksm ... " 2 diye yazmaktadir,
EOKA'nm 21 Haziran 1955'ten itibaren Turklere yonelttigi saldmlar sonucunda 1956
yih sonuna kadar 8 Turk oldurulmus, 39 Turk de yaralanrmsti. Olaylar uzerine Dr. Kucuk,
yardim istemek ve bilgi vermek uzere Ankara'ya gider. Zamanm Disisleri Bakam Fuat
Koprulu ve Basbakan Adnan Menderes ile gorusur. Olaylarm tirmanmasi uzerine, ingiliz
yonetimince Makarios tutuklamr ve Seysel adalanna surgune gonderilir.
Bu arada Grivas da isi o kadar ileri goturmustur ki bir Turk otobusu ile isine giden bir
Rum'a yazdigi bir mektupta: "Ne zaman ki su ve ates arkadas olur ve ne zaman ki cennet ve
cehennem birlesir, ancak o zaman Turklerle dost olabilirsin" der.
Makarios'un surgune gonderilmesinden sonra EOKA'nm dort yilhk faaliyeti icinde 30
Turk koyune saldmlann duzenlendigi, 200 Turkun katledildigi, 4750 bornbah saldmrun
yapildigi 2976 sabotaj isleminin gerceklestirildigi tesbit edilmistir. Grivas ise 20 Mart
1959' da adadan aynlmistir.
1957 yih Mart aymda Makarios 'un serbest birakihsi Turk tarafmca siddetle protesto
edilir. Ancak EOKA'nm tedhis hareketlerine karsi Volkan ve 9 Eylul gibi kucuk direnis
orgutleri pek etkili olamamaktadir. Daha etkili bir direnis orgiltti kurulmasi gerekmektedir.
lste bu nedenlerle Rauf Denktas, Burhan Nalbantoglu ve Kemal Tannsevdi bir araya gelerek
27 Kasun 1957'de Turk Mukavenmet Teskilatini kurarlar. Turk Mukavemet Teskilati ingiliz
somurge yonetimi ve Enosis hareketine karsi ilk buyuk mitingini 27-28 Ocak 1958 tarihinde
1
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yapar. 28 Ocak'ta cikan olaylarda ingilizlerin actigr ates sonunda 7 Turk olur ve lOO'e yakm
Turk de yaralamr.
Bu arada Haziran 1958 yilmda Turkiye'de "Ya Taksim- Ya Olum" sloganlan arasmda
90k buyuk mitingler duzenlenmektedir.
Ne var ki Ada'da catismalar sona ermemektedir. Rumlar, Agustos 1958'den itibaren
sivil halka karsi eylemlerini arttirmaya baslamisnr. Yunanistan da dahil olmak uzere, Rum
tarafmca once bagimsizhk sonra da Enosis tezi benimseniyordu.
Dr. Fazil Kucuk ise buna karsihk, "Kibns'ta tek bir milletin degil, iki ayn milletin
bulundugunu ve Makarios'un azmhk addettigi Turk toplumuna verecegi garantilere
guvenilemeyecegini" soylemekteydi.
1956 yilmda
imzalanan
Londra-Zurih
anlasmalanndan
sonra
Makarios,
"Bagimsizhgm son bir hedef olmadigim, sadece Enosis'e giden yolda bir ara asama oldugu"
soyleyecek ve 1960 'tan 1963 'e kadar iki halk arasmdaki iliskilerin belirleyici unsuru olarak
yer alacakti.
1960 Cumhuriyeti ilanma karsi Rumlar, EOKA faaliyetlerine son vermez ve nihayet
21 Arahk 1963'te Enonis'in onundeki en buyuk engelin Turk halki oldugunu, onun ortadan
kaldmlmasi gerektigine karar vererek silahh saldmlara gecer,
Icisleri Bakam Yorgacis tarafmdan 1960'h yillann baslannda hazirlanan Akritas
Planma gore olusturulan paramiliter Rum kuvvetlerince (gizli ordu) 21 Arahk 1963 'te
saldmlar baslar, 1964 yih Haziran aymda, Milli Muhafiz Yasasi ile bu kuvvetler duzenli bir
ordu haline getirilmeye baslamr. Kibns Rum Milli Muhafiz Ordusu adi verilen bu yasadisi
askeri gucun basma komutan olarak atanan Yunanh Yorgo Karayannis istifa ettikten sonra
3
Rum liderliginin niyetleri hakkmda onemli aciklamalarda bulunur.
Karayannis'e gore, Akritas Plam uyarmca, bu silahh Rum gruplan bir orduya
donusturulurken, Bakan Polikarpos Y orgacis ordu komutanligma, Meclis Baskaru Glafkos
Kliridis ile Bakan Tasos Papadopulos, komutan yardimcihklanna atanrmslardi.
Rum Milli Muhafiz Ordusu'nun komutanhgma atanan Yunanh Yorgo Karayannis 15
Haziran 1965'te istifa ettikten sonra, yayimlanan bir demecinde, Makarios'un Kibns
Rumlanrn Akritas Planma uygun olarak orgutledigini ve Turkler Anayasa degisikligi
onerilerine karsi cikinca, silahh saldmlan baslattigmi ifsa etmistir.
General Karayannis Akritas Plaru'nda saptanan dort asamayi soyle siralamaktadir:
1- Anayasanm olumsuz bolumlerini degistirrnek.
2- Kibns Antlasmalanni feshetmek.
3- Self-determinasyonu yeniden ele almak.
4- Enosisi, plebisit (referandum) yolu ile gerceklestirmek,
ingiliz yazar Purcell, Akritas Plam'mn bir catisma halinde Rumlarm adanm tumunde
duruma hakim olacaklan gibi bir varsayimm da oldugunu belirterek, Karayannis'in;
"Turkler anayasa degisikligine karsi cikmca Makarios plamru uygulamaya koydu ve
Rumlar 21 Aralik 1963 'te saldmya gecti." seklinde bir itirafta bulundugunu da yazar.
Makarios 'un 13 maddelik degisiklik onerilerini Turklerin reddetmesi durumunda,
verecekleri karsihk ile ilgili olarak, Rumlarm hazirhklanrn tamamladiklan gorusune yer veren
Purcell, Elias Kim imzasiyla yaymlanan bir yaziya da atifta bulunmaktadir. Buna gore Elias
Kiru 21 Arahk 1963 saldinlan baslamadan once Krbns'i ziyaret etmisti. Rumlar tarafmdan
her an Tiirklerin saldmya gececegi konusunda uyanlrmsti. Bu nedenle, Turk evleri, isyerleri
surekli kontrol edilmekteydi.

3
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Yorgacis, eski EOKA'cilardan olusturulan ozel sube (istihbarat) subaylanna Turklere
karsi sert bir tavir icinde olmalanm soylemisti. Sampson da saldmlar oncesinde kuvvetlerine
hazir olmalanm emretmistir,
Gazeteci Charles Foley, 21 Arahk saldmlarmm cncesinde Rumlarm hazirhklar ile
ilgili olarak, bircok Rumun ozel polis kaydedilerek polis karakollarmda silahlandinldigim,
olaylar baslaymca bunlarm hizla harekete gecirildigini anlatmaktadir.4
Aynca, Dr. Lissaridis'in komutasi altmdaki Rumlarm Lefkosa'da ustunluk kurdugunu
da belirtir.
Tahtakale olaylanyla ilgili olarak yine yazar H.D.Purcell sunlan yazmaktadir,
21 Arahk Cumartesi gunu, (20 Arahgi 21 Arahk Sabahma baglayan gece) Yorgacis'in
polisleri, bir Turk cifti durdurdu.
Polis olduklanm iddia eden silahh ve sivil bir grup Rum durdurduklan iki arabadaki
Turklerin, kimliklerini kontrol etmek istediler. Turkler ise Rum erkeklerin Turk kadmlarmm
vucutlanm yoklamalarma, karsi ciktilar. Tartisma seslerini duyan bir Turk kalabaligi olay
yerinde toplamr. Bunun uzerine Rum polisler ates acarlar ve yoklamak istedikleri biri kadm,
digeri erkek, iki Turk'u oldururler. Aym gun, 21 Arahk 1963 'te Makarios, Garanti
Antlasrnasnu gecersiz ilan eder.
Turkler ise ilk Ozel Haber Bultenini yaymlarlar. Yine aym gun Rum polislerine silah
dagitilmasma karsihk Turk polislere ise silah verilmez. Silahh Rum polisler, Turk Lisesi
ogrencilerine ates acarlar ve iki ogrcnci yaralarnr.
1963 saldmlarmm bir 90k yabanci tamgi da vardir. Bunlardan biri de Daily Express
muhabiri Harry Scott Gibbons'dur.
Harry Scott Gibbons 21 Arahk, sabaha karsi saat 02.lO'da, Lefkosa'mn Tahtakale
semtinde yer alan oldurme olayi ve sonrasmi soyle anlatmaktadirr'
Saat 02.lO'da, iki araba icindeki alti erkek ve dort kadm, Gime'den Lefkosa'ya
dondukleri zaman, karsilanna sivil kiyafetli bir grup gene 91kt1. Polis olduklanm soylerken,
Turklere arabalarmdan inmelerini emrederler. Ikinci arabadaki bir Turk, Rumlara ne
istediklerini sorar. Kimlik karnmzi gosteriniz yamtim almca, bir baska Turk once siz polis
oldugunuzu karutlayan kimlik kartlanmzi bize gosteriniz der. Bunun uzerine Rumlar "hepiniz
aranmak uzere siraya giriniz" diye emir verdi. Turk erkekler, aranmalanna izin verirler.
Arkasmdan kadmlarm aranmasi istenir. Turkler buna itiraz ederler. Eger polis iseniz bizi polis
karakoluna goturunuz, kadmlar orada kadm polisler tarafmdan aransm onerisinde bulundular.
Turkler, silah tehdidi altmda, bir kenara itildiler. Tartismalar 20-25 kadar Turkun, sokaga
firlamalanna neden oldu. Bir baska Turk, Rumlara "siz ne hakla silah tasiyorsunuz?" diye
sordu. Kibns'ta hicbir polis sivil kiyafette trafik denetimi yapamazdi.. Hele hele insanlan
durdurup, onlarm kimliklerini kontrol edemezdi. Arna iste bu olayda sivil kiyafetli ve silahh
bir grup Rum.Turk bolgesinde trafigi durduruyor, silah tehdidi altmda ustelik yanmda Turk
polisi olmadan insanlann ustlerini anyordu.
Demek ki bunlar, yasal yetkileri olmadan kaba kuvvete basvuran silahh bir gruptu.
Gibbons, Tahtakale olayi ile ilgili bir baska onemli gercegi belirterek soyle devam etmektedir:
Boyle bir islem icin Kibns Hukumeti'nin tam yetki vermesi gerekmekteydi. Halbuki
Hukumetten boyle bir yetki almmarmsti. Tahtakale olayi, masumane bir olay degildi; aksine
Turkleri kiskirtmak icin yaranlrmsu.
Gibbons, daha sonraki gelismeleri de anlatir, Silahh sivil Rumlarla olay yerindeki sivil
Turkler arasmdaki tarnsma iyice artmca, Rumlar geri adim atmaya baslamislardi, fakat tam o
anda olay yerine gelen Rum polislerin uyanda bulunmadan ates acmalan sonucu Zeki Halil
Karabuk ve Cemaliye Emir delik desik edilip oldurulur. Gibbons'un anlattiklanna gore orada
4
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bulunan 3 Turk'tm de ikinci defa acilan atesle yaralandiklanru, bunun uzerine, geriye kalan
Turklerin, cighklar icinde kacrruslar, Rumlar ise sokak koselerine mevzilenip, herkese ates
acmaya devam etmislerdir.
Gibbons'un anlattiklanna ek olarak yazar Purcell de, 21 Arahk sonrasi yer alan
cansma ve gelismeleri soyle anlatmaktadir:
Bagimsiz tanklar, 22 Arahk gece yansi Rumlarm Lidra Palas oteli, Genel Hastane,
Telekomtmikasyon binasi, Severis Un Fabrikasi, buzhane, Lefkosa (Ingiliz) Kulubu gibi
yuksek binalardan otomatik silahlarla Turk bolgelerine ates acmalan konudunda aym
gorustedirler. Rumlar Turklere ait telefonlan ve telgraf hizmetlerini Turklere kapadi, Bu
asamada Turkler, Rumlann kontrolii tamarmyla ele gecirmelerine izin verselerdi, Anayasa
degisikligi de facto olarak gerceklesmis olacakti. Bu nedenle Turkler de harekete gecmeye
karar verdiler.
23 Arahk'ta Makarios ve Dr. Kucuk, bir araya gelerek ateskes uzerinde anlasmaya
vardilar. Fakat yine de carpisrnalar gun boyu devam etti.
Rumlar 90k sayida Turku rehine aldilar, 24 Arahk'ta Turkler ilk kez Lefkosa'da kum
torbalanyla yollan kesmeye basladilar. Aym gun ikinci kez ateskes anlasmasi yapildi.
Makarios, Turk ve Rum polislerin birlikte devriye gezmelerini onerince Turk liderler Turk
polislerin de Rum polislerin ellerinde bulunan aym silahlara sahip olmasmda israr etti. Fakat
tum silahlar
Rum polislerine
dagitildigmdan,
Turk polislerine
verilecek
silah
bulunamadigmdan ortak Turk-Rum polis devriyesi gerceklesmedi.
Lefkosa'run kuzeyinde bulunan Kucuk Kaymakh'da 1960 yih nufus saymuna gore,
5,126 Turk ve 1,133 Rum yasamaktadir. Buna gore de, Turkler, burada cogunluk
olusturmaktadir. Yazar Harry Scott Gibbons'a gore, Turkler 1963 carpismalannda EOKA
teror yillannda ingilizlerden edindikleri bilgileri kullanmaya, baslarmslardi. Gibbons'a gore,
21 Arahk olaylanyla ilgili haberlerin duyulmasi uzerine, Turkler ve Rumlar kendi
kahvelerinde durumu tarnsip, gorusler belirtmeye basladilar,
21 Arahk Tahtakale olaylan uzerine Kucuk Kaymakh' da olasi bir Rum saldmsma
karsi hazirhklar baslatildi. Sakh silahlar cikanldi, Bazi mucahitler gozlemci olarak
yerlestirildi, Mucahitlerin kullammi icin toplanan silahlar eskiydi. 22 ve 23 Arahk 1963
gunleri Kucuk Kaymakh mucahitleri savunma hazirhklan ve Rumlarm hareketlerini saptamak
icin gozlemciler gorevlendirdi. Gece saat 21 :30'da Rumlar Kucuk Kaymakh'ya ates etmeye
basladi. Alti Turk mucahit gorus mesafesi uygun bir yere mevzilendi. Kucuk Kaymakh' da
Turklerin bir tek 91ki$ yeri vardi, o da Hamit Mandiralarr'ydi (Hamitkoy), 23 Aralik 1963
gunu, Turkler, Kucuk Kaymakh'da yasayan Rumlarm sag salim Rum kesimine gecmelerini
sagladi, Bu olay, gozlemciler tarafmdan, insancil bir hareket olarak tammlandi. Yazar
Gibbons 23-24 Aralik gece yansi Yunan Alaymm Kaymakh'ya dogru harekete gectigini,
Turk Savunma Hattmm karsismda mevzilendigini anlatrr .. Yunan Alaymm silahlan arasmda
hafif ucaksavar ve makineli tufekler vardir.
24 Arahk gunu Yunan Alayi Turklere ates acar. Boylece Kucuk Kaymakh olaylan
baslar. Oldurulen ilk Turk, EOKA yillannda polislik yapan Muzaffer Selim'dir. Evinde
otururken giren bir kursunla yasamnu yitirir. Yine Gibbons'dan ogrendigirnize gore,
EOKA'da kendilerine karsi cikan Turklerin ve TMT uyelerinin listesi vardi. Simdi intikam
ahyorlardi, Gibbons bu olayla ilgili soyle bir gorii$ ileri surer, Yunan alayi ates acarak bir
Turk'u oldurdugu an Turkiye mudahale etmeye yeniden hak kazanacakti.
Tiirklerin devlete karsi isyan ettigi, polislerle sivil Rumlara ates acrnakta oldugu
iddiasi karsisinda Gibbons yie soyle demekte; "Bu gercek degildir. Turkler kendi bolgelerinde
silahh sivil (Rum) tarafmdan kusatilnus durumdaydilar." Rumlar Turk isyanma Guvenlik
Kuvvetleri tarafmdan karsi konuldugunu soylerler. Halbuki bu silahh sivil Rumlar, Guvenlik
Kuvvetlerine mensup degillerdi, Eger Turkler isyan etmis olsalardi, kentin geriye kalan
bolumunu de ele gecirmeye cahsacaklardi. Halbuki boyle bir girisimde bulunmadilar. Sorun,
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Anayasanm degistirilmesi gorusunden kaynaklanmaktaydi.
Fakat, bunu protesto icin,
Turklerin tedhise basvurduklanna iliskin hicbir karut yoktur. Sonuc olarak, Rumlar kasrtli
olarak Turklerin haklanm kullanmalanm onlemeye ve onerilen anayasa degisikliklerine karsi
cikmalanm engellemeye cahsmaktaydilar. Oyle anlasilmaktaydi kiRumlann bu yonde bir
plam vardir ve bu plam uygulamakta da kararhydilar.
Kucukkaymakh cikan catismalar sonunda dusmus ve cogunlukta olan Tiirkler
bolgeden kacrmslardi. Kucttkkaymakli'daki olaylar sonunda Turklerin pek cogu olduruldu,
700 kadan da rehine olarak ahmp, bir kismi da daha sonra olduruldu.
Kumsal'daki
Turk Alayi Doktoru Binbasi Nihat Ilhan'rn evinde banyoya sigman
kansi ve 3 cocugu katledildi. Bu katliam esnasmda evde bulunanlardan yaralananlar oldugu
gibi, bir kadm da olduruldu,
9 Ocak 1964 tarihli The Times gazetesi bu katliamla ilgili olarak yayimladigi
makalede soyle diyordu: "Turklerin kaybi Rumlarmkinden daha coktur, Bunlar arasmda
oldurulen 2 bebek de vardir."
Ingiliz yazar Purcell, 21 Arahk'tan sonraki ilk on gun icinde Rumlarm giristigi
katliamlara bir ornek olarak Ayvasil'daki (Turkeli) toplu mezan gostermekte ve soyle
'dernektedir:
"Kumsal'dakinden daha da kotu bir katliam Ayvasil koytmde yer aldi. Orada topraga
gomulu 21 Turkun cesedi meydana cikanldi. Bunlarm bazilan oldurulmeden once iskence
gormus bir sekilde birbirlerine baglannusti. Cesetlerin geriye kalam bir sure sonra ortaya
cikanldi. Oldurulenler arasmda, kursuna dizilen 10 yasmdaki bir kiz cocugunun cesedi de
vardi,
Tum bu olaylara taruk olan Gibbons 21 Arahk Cumartesi sabahi Rumlann arabalar
icinde Lefkosa'nm Turk mahallelerine ates etmeye basladiklanru anlatmakta ve Rum
yetkililerin bu tur olaylarm asla yer almadigi iddialanru ortaya attiklanru belirtmekte ve soyle
demektedir: "Kibns'ta ruhsatsiz silah tasimak suctur, Tabancalar, piyade tufekleri, makineli
tufekler sivil halk icin yasakti. Arna yine de sivil Rumlar eek fazla bir sekilde bu ttir silahlarla
donatilrmslardi."
Bu arada bir arabadan bronz Atatiirk bustune Turk Cemaat Meclisi Baskam Rauf
Denktas'm ofislerine ve Selimiye Camisine de ates acildi, Yine Lefkosa'rnn Turk kesiminde
devriye gezen bir Rum arabasmdan Turk Erkek Lisesi avlusundaki ogrencilere acilan ates
sonucu iki ogrenci yaralandi. Gibbons yasa d1~1 olarak Rum polislerinin silahlandmlmis
olmasma da deginmekte ve Tahtakale'deki saldmdan kisa sure sonra Dr.Kucuk ile Savunma
Bakarn Osman Orek'in Bakan Yorgacis'e Turklerin oldurulmelerini protesto etmek icin Polis
Merkezine gittiklerinde oradaki Rum polislerin makineli tufeklerle donatilrms, gorevdeki
Ttirk polislerin ise silahsiz olduklanm gorerek yasanan olaylarm onceden planlandigmi
anlayarak cok sasirdiklanm anlatmaktadir, H.S. Gibbons, Rum silahh gruplannm, 21
Arahk'ta Lefkosa'da Turk kesimine yakm evlerde ve yuksek binalarda mevzilendiklerini
Comaro(Komaro) ve Ledra Palace (Lidra Palas) otellerinin en ust katlanm isgal ettiklerini,;
Regis dondurma fabrikasi binasma ise daha 19 Aralik gunu yerlestiklerini belirtmektedir.
21 Arahk Cumartesi gunu, Rum polislerin Lefkosa'run Turk kesimindeki sokaklarda
dolasarak gelisi guzel ates acmalan diger yabanci gazetecilerle diplomatlann da dikkatinden
kacmarmsu. Nitekim Ingiliz Yuksek Komiser vekili aym Cleary'nin aym gun (21 Arahk)
Lefkosa'dan Londra'ya gonderdigi telgrafta sunlan yazmaktadir, Lefkosa'daki durum daha
da kotulesti, Bugun, Turk Lisesi'nin 2 ogrencisi polisin actigr ates sonucu yaralandi, Dr.
Kucuk kendi toplumuna, sakin olmalan cagnsmda bulundu ve Makarios'u ziyaret ederek
olaylarla ilgili bir arastirma komisyonu kurulmasim istedi. Bu esnada Dr. Kucuk'un Mustesan
Muftuzade bana durumun ciddiyetini izah etti. Muftuzade, Turk polisleri dismda tum Rum
polislerin silahlandmldigim, bunlarm makineli tufeklerle Turkleri kiskirtacak sekilde teshir
ederek Turk bolgelerinde devriyeye basladiklanru bildirdi. Bu sabah hicbir Rum kamu
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gorevlisi Turk kesimindeki gorevlerine gitmedi. Turk kamu gorevlileri de kendi dairelerinde
kalarak, toplanti yapip, durumlanm
degerlendirdiler. Muftuzade bu durum karsismda
ingilizlerin ne yapacagnu sordu. Kendisine, mudahale etmeye yetecek kadar askerimiz
bulunmadigmi soyledim,
22 Arahk gtinu yaymlanan haftahk ingiliz gazeteleri Kibns'ta yer alan olaylara genis
yer verdi. 21 Arahk gunu Observer muhabiri Lise ogrencilerinin yaralanmasma neden olan bu
olaym son 24 saat icinde yer alan bir dizi saldmlardan biri oldugunu Makarios'un anayasayi
degistirme girisimlerinin bu durumu yarattignu, bir mulakatmda Makarios, 1959-60 Kibns
Anlasmasmm, BM sozlesmesiyle ters dustugu icin gecersiz oldugunu ileri surmekteydi.
Makarios'un yayimlanan bu mulakatmda sorulara verdigi yamtlar soyleydi:
"Garanti Anlasmasi
BM sozlesmesine
aykm oldugu icin gecersizdir, Bu
nedenleTiirkiye'nin mudahale hakki yoktur. Turkiye yine de mudahale ederse bu bir saldm
olarak nitelendirilecektir. Yunan Hukumeti anayasa degisikligi sorununun bir ic mesele
oldugunu belirtmis bulunmaktadir."
Kibns Turk tarafi, 21 Arahk saldmlannm basladrgi andan itibaren toplumun sakin
kalmasi icin list uste bildiriler yaymhyordu. Dr. Kucuk'un sukunet bildirisinin ardmdan
Cemaat Meclisi Baskarn Denktas da yaymladrgi bildiride bir sureden beri Turk halkma karsi
uygulanmakta olan polis metodlarmm sonuclanm gormeye basladigimizr, adada kritik bir
durum yaratmak isteyenlerin, yarattiklan olaylan, kmamakta oldugumuzu belirtti. Denktas bu
olaylarm devamim onlemek amaciyla Turk tarafmm, asayis icinde haklanm koruyacagmi,
davamizm hakh olmasi nedeniyle, serinkanlihgimizi devam ettirmek gerektigini bildirdi.
Kanunlar icinde hareket ettigimiz surece, Rumlarm, duzeni bozmayi basaramayacaklanru,
Tahtakale olaymda insanlanrmzin kanmm akrtildiguu; akil ve sagduyumuz sayesinde intikam
eylemlerine suruklemek isteyenlerin tuzagina dusmeyecegimizi
vurgulayan Denktas,
haklanrmzi savunacagmuzi, bunu yaparken hakh olanlara ozgu disiplin icinde hareket
edecegimizi belirtti ve soyle son verdi. "Hukumetin ve bu saldm olaylanndan sorumlu
oldugundan emin oldugumuz Icisleri Bakanmm alacagi onlemleri izlemekteyiz. Halkmnzi
davamizla ilgili endiseye kapilmamaya cagirmaktayiz."
21 Arahk gunu yer alan siddet hareketleri Ankara, Londra, Atina ve Washington'da
yogun diplomatik temaslara neden oldu. Kibns'taki ingiliz Komutan Londra'ya olaylan
yansitan telgraflar gonderdi. ingiliz Bakanligi ise Kibns 'taki son gelismelerin Washmgton' da
yarattigi kaygiyi dikkate alarak Lefkosa'daki ABD Buyukelcisinin ingiliz vekil ile birlikte
Makarios ve Dr Kucuk nezdinde girisimlerde bulunmalan gerektigini bildirdi. ingiliz
buyukelcisinin ABD'nin kaygilanm bildiren telgrafma gonderilen yamtta soyle deniliyordu.
"Adadaki temsilcilerimiz bu gerginligin buyumesine ve Kibnsh Rumlan kontrol altmda
tutmak gerektigi hususunda
Makarios'un
dikkatini cekmektedir.
Dr. Kucuk'e ise,
vatandaslanm srki bir kontrol altmda tutmak icin yetkilerini kullanmasi gerektigi bildirilecek."
Butun bu olaylarla ilgili olarak baska bir Turk gorii~ii ise soyleydi: Rumlar, politik
taleplerini kabul ettirmeye cahsmaktaydilar. Rumlann silahh gizli kuvvetler olusturduklan
seklindeki Turk iddialan dogruydu. Bu kuvvetler kanh Noel olarak bilinen olaylar esnasmda
devreye sokulmus ve kuvvetlerin bir bolumu vahsice bir katliamda bulunmuslardir,
Carpismalar basladigmda, Turkler buna hazirhkh degildi, Turklerin saldm icin bir hazirhgi
olsaydi, karma koylerdeki Turkleri carpismalardan once guvenli yerlere tasimrlardi. Her iki
taraf da bulamk suda avlanmak yanhsiydilar, Makarios'un 13 maddelik onerileri, Kibns'r ~
bagimsiz bir devlet yapmakti. Turk liderligi ise, Ziirih Antlasmasi ve Anayasal haklanm
korumak amacmdaydi.
·
Olaylar baslamadan bir sure once, Kibns Rum polisleri, Turklerin silah kacakciligi
yaptiklan suphesi uzerine bir yoklama hareketi baslattilar. Rum polisleri, Turk bolgelerinde,
Turk arabalanrn durdurarak kontrol etmekteydiler. Turkler, bu hareketlerle Rumlann
ustunluklerini kabul ettirmek ve bir saldm oncesi Turkleri silahsizlandirmak olduguna
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inanmaktaydilar. Butun bu olaylardan sonra 21 Arahk 1963 'te, sabaha karsi saat 02.00' de
meydana gelen hadise herkesin malumuydu. Rum polisleri, Turkleri yoklamak isteyip de,
Turkler bunu kabul_ etmeyince, oradaki Turklere polis ates acti. Bunun sonucunda iki Turk
oldu, bir polis yaralandi. Lefkosa'da sadece Rum polislere silah dagrtildi, Bir Rum polis
devriyesi ogrenciler tarafmdan taslanmca, Rum polislerin actigi atesle iki Turk ogrenci
yaralandi. Turk liderleri Makarios'la goruserek, Tahtakale'de iki Turk'un olumune neden olan
olaylan protesto etti.
22 Arahk 1963 'te Rum polisin Turk kesiminde devriye yapmamasi kararlastmldi,
Fakat aksama dogru ates yine basladi. Bu olay uzerine Rum polisi tarafmdan Turklerin telefon
ve telgraf iletisimi kisildi. Ucak alam ile limanlarma el konuldu. Polis karakollan denetim
altma ahndi, Bu arada carpisrnalar da devam etmektedir. Kibns Radyosu, Rumlarm
kontroliine gecmistir. Makarios, hukumetin duruma hakim oldugunu bildiren bir bildiri
yaymlar. Kisa bir sure ates kes saglamr, fakat daha sonra ates yeniden baslar. Turk polisi
gorev yerlerini terkederler. Turkler de makineli tiifeklerle Rum polis karakollanna
ates
acarlar.
23 Arahk 1963 gunu Makarios ve Turk liderleri ateskes uzerinde anlasmaya
varmalarma ragmen, carpismalar devam eder ve Lamaka'ya da sicrar, 24 Arahk 1963 gunu
Lefkosa'da 90k agir carpismalar olur. Bu kez Amerikan ve ingiliz liderlerinin katrhrmyla yeni
bir ateskes anlasmasi yapihr. Makarios, Turk ve Rum polislerin birlikte devriye yapmalanm
onerirken Turkler, iki tarafm da aym silahlara sahip olmasi kosulunu sunar. Fakat, tiim
silahlar, Rumlara daginlmca, bu oneri uygulanamaz.
24 Arahk 1963 gecesi, Rum Guvenlik Kuvvetleri ile diger silahh gruplar,
Lefkosa'daki Turk mevzilerine karsi yogun bir saldmya gecerler. Rumlar, Turklere karsi, tiim
guclerini kullanarak, Kucuk Kaymakh'ya girerler. Vahsice yontemlerle onlarca Turku
oldururler, yuzlerce Turku de rehine olarak ahp gotururler.
Osman Orek ve Makarios arasmda yapilan yeni bir ateskes de bir sonuc getirmez,
Turk liderligi katliamlarm artacagi endisesiyle, Turkiye'yi yardima cagmr,
25 Arahk 1963 gunu, Turk savas gemilerinin iskenderun' da toplandigi haberleri gelir.
Turk, Yunan ve ingiliz Hukumetleri, bir ateskes uygulamasi icin cagn yaparlar. Yuksek
Komiser Arthur Clark kapismm onunde oldurulen ii9 Turkun cesedini bulur. Turk hukumeti,
ateskes ugraslanna karsi, saldmlarm devam ettiginden, Lefkosa uzerinde iki Turk jetinin uyan
ucusu yapmasma karar verir. Savas ucaklannm yaptigi uyan sonucu, ateskes ugraslan
hizlamr. Makarios, bir ara bolge olusturulmasim ve Rum kuvvetlerinin buradan geri
cekilmelerini kabul eder. Aym gun Turk Alayi, Gime yolunu kontrol altma ahr. NA TO
Konseyi toplamr. Yunan Hukumeti, Turkiye'nin bir mudahalede bulunmasiyla kendilerinin de
aym sekilde hareket edecegini duyurur.
Kibns Htlktimeti, Turk mudahalesini gorusrnek icin, derhal toplanti yapilmasiru ister.
26 Arahk 1963 'te ingiliz askerlerinin yer alacagi bir ateskes kuvveti olusturulmasi taraflarca
kabul edildi. Turk ve Yunan alaylarmm da, ingiliz komutanm emrine verilmesi, fakat Baris
Hareketlerine katilmamasi kararlastinldi. ingiliz askerleri ara bolgede mevzileri devrahr.
1963 yih Arahk ayi olaylan, resmi gorusme ve yaymlardan bu sekilde cereyan edip
sonuclandigi seklindeydi. Halbuki cesitli nedenlerden, basma ve resmi kaynaklara yansiyan
haberlerin dismda yillarca cektiklerini gizleyenlerin anlatamadiklan amlan vardi.
Bu cahsmanm esasim 2002 yihnda Yakm Dogu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati
Bolumu'nde yapilrms mezuniyet cahsmalan olusturmaktadir, Bu yuzlerce cilt amlardan 1963
yihna ait olanlar bir araya getirildi ve 1963 yih olaylan kisaca irdelendikten sonra amlar
topluca anlatildiklan bolgelere gore incelendi ve metinler kismma anlatilan orjinal metinler
aynen verildi.
Yaptigirmz bu cahsmanm sozlu tarihimize katki saglayacagmi umit etmekteyiz.
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S.iNCELEME
5.1.

Lefko~a

Amlari

Lefkosa, 1963 olaylanmn basladigi ve en siddetli yasandigi bolgedir, Rumlann en
kucuk olaylan bile istimar ederek Tiirkler iizerine gitmeleri, atesli carpismalann baslamasina
neden olmustur, Ellerindeki imkanlan 90k kisith olan Tiirkler, Lefkosa'm ic mahallelerindeki
evlerini terk .ederek, biitiin mal varhklanm birakarak canlanm coluk, cocugunu kurtarma
telasma dusmuslerdir.
Lefkosa icindeki ilk olaylar Tahtakale semtinde baslarmstir. Rum polislerinin Tiirkleri
aramak istemesi iizerine baslayan olaylar Rum polilerin silahlanyla ates acmalanyla
gelisir.Bu arada Zeki Halil ve Cemaliye Halil adlarmda iki Tiirkiin karsihkh catismalann
baslamasma da neden olmustur,
Olaylar Erkek Lisesi ogrencilerinin Rum polis arabalarma dcgru yuruyuse gecmeleri
iizerine gelisir. Rum polisler ogrencilerin yuruyuslerine son vermelerini istemelerine ragmen
ogrenciler durmaymca ates acmislar ve bir ogrenciyi yaralarmslardir. Gelisen olaylar bu
kadarla da kalmamis, Rumlann Aspava onunde actiklan atesle bir Turk oldurulmus, bir Turk
da yaralanrmstir. Bu olaylar sirasmda Atatiirk Heykeli'ne de kursun atilnusur.
Tiirklerle Rumlar arasmda Lefkosa'nm iclerinde baslayan bu kucuk caph ve bir iki
olum ve yaralama olayi krvilcumn ateslenmesi icin yeterli olmustur. Siddet gittikce dozunu
arttirmaya baslamis, ozellikle Tiirklerin yogun bicimde yerlesrnis buylundugu Kucuk
Kaymakh bolgesine yayilma egilimi gostermeye baslarmstir. Aslmda en siddetli olaylar
Kucuk Kaymakh bolgesinde cereyan edecektir. Rumlar icin Kucuk Kaymalki onemli bir bir
bolgedir oraya hakim olmak Tiirkleri hakimiyetlerim altma almakla birdir. Orayi tiimiiyle ele
gecirmek ve Tiirkler tecrid etmek asil stratejileridir.
Bu nedenle 22 Arahk 1963 gunu buyuk bir Rum saldm baslar. En aci olan savunmasiz
bir bicimde bu bolgede yasayan coluk cocuk kadm yash insanm ne yapacagidir. Acimazsiz,
insanhktan nasibini almamis Rum saldmsr, kadm,erkek cocuk, yash hie kimsenin gozunun
yasma bakmayacaktir. Zor durumdaki bu insanlar canlanni kurtarabilmek icin butun
varhklanm birakarak, parasi olan parasim, yiyecegini, ekmegini gogsunde saklayarak ve kism
sogugunda donmamak icin agabeyinin, babasmm pantolonunu ustuste giyerek Hamitkoy'e
dogru kacacaktir, EOKA lideri Nikos Somson'un ernriyle pek cok insan hunharca oldurulmus,
buyuk bir kisrm esir ahnrrus ve Biiyiik Kaymakh'daki Recis Dondurma Fabrikasmda
tutulmuslardi.
, Esir alman bu insanlar bir sure sonra Cikko Manastira gonderilmisler, ancak erkeklerin
buyuk bir kisrrn oldurulmustur
Maalesef Tiirklerin ellerindeki imkanlar son derece kisithdir. Silah ve miihimmat
bulmakta zorlanan Tiirkler silahh tam techizath Rumlara nasil karsi koyacaklardir. Bugiin
okullanmizda ve caddelerimizde adr hala yasayan Hiiseyin Ruso, Kucuk Kaymakh 'nm
mudaafasim biitiin imkansizhklara ragmen yaprms sonunda sehit olmustur. Sehit Huseyin
Ruso olarak bugiin ve ebediyete kadar ararmzda yasayacaktir.
Rumlarm biitiin amaci Enosis'i gerceklestirmektir,
Rumlar Enosis'i gerceklestirip adayi Yunanistan'a baglarnak icin, Tiirk'lere karsi
topyekiin saldmya gecerler.
Bu saldmlardan bir tanesi ve de en onemlisi Kumsal baskmidir
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Kumsal baskirn, 24 Arahk 1963 Sah aksami baslar. Rumlar yaklasik 500 kisiydiler ve
her tarafa saldmyorlardi. Turk olan her seyi vuruyorlardi. Otomatik silahlarla evleri tarayarak,
kapilan pencereleri kmp, insanlan esir ahyorlardi. Herkes sokaklara dokulmustu. Y ardim
careleri aramaktadirlar.
~
24 Arahk 1963 Kumsal baskmmda, Yuzbasi Nihat llhari'm evine Rumlar kapiyi
kirarak girerler.Uc cocugu, anneleri ve bir kisi daha banyo saklanrmslardi, Rum askerleri eve
girip, gelisiguzel ates etmeye baslarlar, Banyodaki cocuklara, Rum askerleri haddi hesabi
olmayan kursun sikarlar. Cocuklann beyni tavana yaprsnustir. Bu odadaki bir kisi de
yaralamr. Banyodaki dort kisiyle beraber evde bulunan dort kisi daha oldurulmustur. Kumsal
baskmmda, 150 kisi rehin almmistrr. Bu kisilerden de, bir daha haber almamarrustir.
Bu vahseti hangi vicdan izah edebilir. Zaman zaman bu saldm ve Kanh Noel olarak
tarihimize gecen bu olay hakkmda cesitli soylentiler de cikrrustir. Ancak bu amlar
okundugunda ha.la hayatta olan tamklann ifadeleriyle Heleniko konusan bu Rum askerlerinin
bu kanh saldmyi gerceklestirdikleridir, Barbarbarhk muzesi olarak bu aci hatiranm izleri
bugun de canh tutulmamaya cahsilmakta, yasananlar aci da olsa ibret icin muhafaza
edilmektedir

5.2.

Magusa

Am Ian

Magusa'dan Lefkosa'ya gitmek icin, insanlar barikat kontroltinden gecmektedirler.
Rumlar, insanlan otobusten indirerek, duvara dizerlerdi ve butun elbiselerinin icine de brosur
koyarlardi,
Aynca
Rumlar,
efkalipto
agaclannm
arasma
saklanarak,
otobusleri
durdurmaktaydilar. Kazim Adah, eski hakim ve simdi Avukathk yapan Orhan Bilgehan'm
evinde getirilen silahlan indirmek icin bekler. Silah beklerken uyku tulumunun icinde Hasan
Kabadayi adh bir ustegmen cikar,
Sadi Krsaer Magusa limanmda cahsirken, ev · esyasi beklerken Nikolas Samson'un
sahip oldugu V ahib gazetesi adma Rum askerlerine ve polislerine silah gelmistir.
Kaniogullan, gorevini gerceklestirmek icin yola cikar. Rumlar tarafmdan kendisine
ates acihr. Fakat oradan kurtularak gorevini yerine getirir. Burada, 15 Kasun 1967 yilmda,
RMMO ve Yunan Alaymm Grivas baskanhginda Gecitkale koyune ve Bogazici'ne saldmlan
anlatilrmstir. Uzun ve cetin carpismalar sonucu Gecitkale ve Bogazici koyleri teslim olur.
Fakat Turkiye'nin ultimatonuyla Rumlar geri cekilirler. Burada 25-30 tane sehit verilir.
Bulent Saymer, 1967 yilmda Turkiye 'nin cikarma yapacagi soylentilerinin dolasugmi
fakat maalesef gerceklesemedigini anlatrmstir.
Isrni Mahfuz, 1963 yihnda Magusa polis karakolundaki Turk polislerin, Magusa'ya
sigmmasi ile Magusa olaylarmm basladigim anlatmistir. Rumlarla ara sira carpisilmaktadir,
Yasar Gucsav.Nanuk Kemal Lisesi'ne bir Rum tarafmdan ates acildigiru anlatmistir.
Mustafa Tasseven: 1967 yilmda Rumlar'm Gecitkale'ye saldirdigim, bir kisinin
yaralanarak kan kaybmdan oldugunu anlatrmstir.
Magusa'da yasayan Turkler de savasmaktan degil, ama Rumlarla esit savasamamaktan
korkmaktaydilar.Ellerinde
yeterli silah olmayanlar. canlanm verene kadar mucadeleye
hazirdilar, daima son bombayi, son kursunu kendilerine saklamaktaydilar. Cunku eger
acimaziz Rumun eline duserlerse bu sefer iskenceyle oleceklerini iyi biliyorlardi.
Kendilerini bir lokma ekrnege muhtac eden Rum'a hem guvenilemeyecegini
biliyorlardi ve yasadiklanm bir daha asla yasamak istemedikleri acr dolu cighklan
yankilaruyordu bu amlarda.
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5.3.

iskele

Amlan

iskele'de yasanan olaylar daha azdir. 0 bolgelerde, silahsiz Turklerin silahh Rum'la
mucadele etmek icin nasil TMT araciligiyla gizli faaliyetler yuruttukleri, Rum saldmlan
karsismda nasil once cahsma yerlerini terk ettiklerini daha sonra saklandiklan yerlerden nasil
kactiklanm ve nihayet degis-tokus sonucunda Turk tarafma gecerek hayatlanm kurtardiklan
dile getirilmektedir.

5.4.

Girne

Amlarr

Gime'de olaylann baslayisi iki Turk'un Rumlar tarafmdan oldurulmesi olmustur.
Arkasmdan 22Arahk 1963 'te Ataturk bustune ates acilmasi uzerine resmi birlikler kurulmus
ve kisim gonullu krlavuzlar onderliginde yanlanna aldiklan muhimmatla Zeytinlik (Templos)
koyune gelip mevzilenmislerdi.
ilk karsihkh catismalarda burada olmustur. 1974'te Barta sehit olan ustegmen Munur
Dilaye takim komutamydi.
Rumla mucadele kolay degildi, hele bir de silahh mucadele yapilacaksa ve teskilata da
girilmisse size verilen silahlan ailenizden bile gizli tutmak zorundasimz. Bu nedenle
sadecetemiz su elde etmek icin acilrrus kuyular bile dolmadigi halde silahlan saklamak icin
yeni kuyular bile acilabilir.
Cocuklu ailelerin yasadigi felaket, achk, hastahk 90k daha acr verici boyutlardaydi,
Telesamiyah iki cocugu olan sekiz cocuklu bir aile Besparmaklardaki ingiliz kampma
sigmiyor, ama orada da Rumun zulmunden kurtularmyordu. Ustlerine yagdmlan koca kaya
parcalanndan ve kursun yagmurundan kendilerini kurtarabilseler, zar zor un bularak yaptiklan
ekmekleri kursunlann hedefi olmamak icin kacarlarken kurda kusa yem ediyorlar, ilacsiz,
kansizhk ve yiyeceksizlik sonucunda hasta cocuklanru kaybediyorlardi.
Zeytinlik koyunde canlanm kurtarmak icin cadirlara sigmmis, ust uste oralarda
kalanlar, Rumlarm baskm yapacagmdan korkarak guvenlikleri icin agzina kadar dolu evlere
sigmmak mecburiyetinde kahyorlar ust uste daracik ve yasanamayacak kadar kotu sartlan
olan evlere sigmmak mecburiyetinde kahyorlardi,
Teskilata ve mevzilere yiyecek, giyecek ve malzemem goturen kamyonlar Bogaz
yolunda Rumun saldmlarma ugrar. Ancak bir gorev yuklenmis insan her seyden once ustun
olan bu hizmeti mutlaka yerine getirilmelidir. Rumdan kacarken kaza yapip, cam kmklanyla
bogazi kesilen ve sehit olan arkadasmm yanmda bile kahraman Kibns Turku icin kendisine
verilmis kutsal gorevi hayati pahasma tamamlamahydi.

5.5.

Giizelyurt

Amlari

Guzelyurt'ta varhk mucadelesi verenler kendilerinden bes kat fazla Rum kuvvetlerine
ragmen olumu goze alarak teslim olmalanm isteyen ingiliz askerine tesdlim olmayacaklanm,
savasacaklanm soylerler.
Kibns Turkune 1963 yilmda yapilmis bu teklif verilen cevap, Rumun politikasim
aynen guden ingilize verilmis en guzel cevapti. Bugun de bu inancmi yitirmemistir Kibns
Turku. Arkasmda Anavatan,Anavatamn Kizilay'i ve onun yardimlanyla yasamis, mticadelc
etmis, yarahlanm tedavi etmis, sehitlerini ugurlarmsur.
Bir Turk koyu olan Gaziveren'in savunmasi da bir avuc mucahidle basanlmistir. 0
gunlerde meclis baskarn olan Kleridis'in yaptiklanm ogrenerek Rumun amacmm ne oldugunu
anlamak gerekir. Gemikonagi, Bademlikoy.Lefkosa, Lefke arasmda canlanm kurtarmak icin
oradan oraya suruklenen hayatlan Rumun insafnua kalmis, bir pake sigara icin Aydmkoy'den
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Akdeniz'e giderken Rumlar tarafmdan oldurulen ve hala bulunamayan
gercekler uzerine gelecegini kurmakrzorunda kalmistir.

5.6.

Lefke

Kibns Turku bu

Amlari

En acisi sehit pilot yuzbasi Cengiz Topel ile ilgili olarak anlatilanlardir. Kibrs Turkunu
Rumun zulmunden ve katliammdan kurtarmak icin hayatuu hice sayan bir fedakar yuzbasi
Cengiz Topel'in ucagi bir ates topu halinde duserken o parasutle atlayarak ucagim terk
eder.Ancak, Rumun eline esir duser ve anlatilanlara bakihrsa buyuk iskenceler sonucunda
sehit edilmistir.

5.7.

Erenkoy

Amlari

/JJ

Erenkoy baska bir kahramanhk destanmm baslangic noktas1~
963 yih Arahk
_ aymda baslayan olaylar uzerine, Ankara'da yuksek tahsil yapan universite ogrencilerinin 450
kadan 5 Agustos'a kadar egitilir ve Erenkoye cikanhrlar. Mansira, Secuklu, Alevkaya'si
savunma alanlandir.
5 Agustos'ta baslayan catismalar Rumun insafsiz agir top mermileri ile vurmasiyla
baslar. inanlarm yaralandigi,
etraftaki agaclann
yamaya basladigi bir cehennem
yasanmaktadir.
Aralarmda Rauf Denktas'm, gazeteci Omer Sarni Cosar.Riza Vuruskan ve Ahmet
Savalas gibi akmcilann bulundugu Erenoy mucahitleri Rumun ates cemberi arasmda buyuk
bir mucadele verirler. Anavatan Ttirkiye'nin yetismesi sonucunda katliamdan kurtulmuslardir,
Erenkoy'un kahraman mucahitleriyle sanh direnisi tarihin sayfalanna altm harflerle yazilrms,
Anavatan Ttirkiye'nin destegiyle bu direnis taclanrmstr.

5.8.

Baf

Amlari

Rumun zulmu her yerdedir. Agursa (Atasu) koyundeki Yangm Mustafa'nm
varhgmdan rahatsiz olan Rum onu once silahla yaralar, yere dusunce yerde eziyet eder,ancak
onu oldurmeye kararhdirlar. Bans Gucunun onu Rum hastanesine sevki ise sokakta
olduremediginiz bu adarm alm iste icabma bakm der gibidirler. Yangm Mustafa'nm olumu
Rum doktorlan elinden olur. Turk-Rum herkes tarafmdan sevilen ve herkese yardimci olan bir
insan bile Rumun gozunde Turk olusu ile dusmandir.
Baf' ta yasanan olaylarda kendilerini savunurlarken yaptiklan mucadele icinde
aldiklan esirler Iizerinde karsihkh degis-tokus da vardir. Turkler de dusmana misliyle
mukabelede bulunmak mecburiyetinde kalrruslar onlar da kendi irkdaslanm kurtarmak
arnaciyla Rumlardan esir alrmslardir,
Ruma karsi silahsiz Baf koyluleri ellerine gecen 90k az sayida ve eski silahlara gozleri
gibi bakiyorlar, onu Ruma kaptirmamak icin bazen yere gomuyorlardi, Hatta kendilerinin de
zirhh araclan varrms gibigostermek icin ellerindeki dozeri zirhlarla kaplayip tank gibi
yaprrnslar bununla Rumlarm gczunu korkutrnuslardir. Malya'da kadmlarm gozleri onunde
yatak altma saklanrrns cocuklar oldurulur, kocalan ise kursuna dizilir. Rumun vahseti icin
baska bir sey anlatmaya gerek var rm?
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5.9.

Larnaka

Amlarr

Lamaka' daki olaylar Lefkosa' daki olaylann duyulmasi uzerine cikar. Rum tarafmdan
atilan taslarla baslayan saldmlar daha sonra silaha donusur. Silaha karsi nasil savasacaklardir.
Ttirkiye'den gonderilen bir ogretmen, aslmda sivil savunmada gerekli onlemleri almak icin
gonderilmistir, ogrettigi molotof kokteylleri ile bu saldmlara karsi koymaya cahsrmslardir.
5.10. Limasol

Amlarr

Limasol' da da hayati pamuk ipligine bagh insanlar goruyoruz. Her an, her
munasebetle rahatsiz ettigi, hatta firsat buldugunda ortadan kaldirmaya niyetli olan Rumun
elinden kurtulmak icin akla hayale gelmedik oyunlar yapan caresiz Kibns Turku.
Limasol'da Munur Sago'nuri kahramanca, bir destan yaratircasma mucadelesi ve
Rumun eline gecmemek icin sakladigi son bombasmm uzerinde sehit olusu ..
Kibns Turk'u Kuzey Kibns Ttirk Cumhuriyeti'ne giden yolda pek 90k kahramam
sehit vermis ama sonun da istedigi huzur, guven ve sukunete kavU$IDU$tU.

21

6. ORJiNAL METiNLER
6.1. Lefkosa

6.1.1.Aliye Redif
6.1.2.Nevber Karacaali
6.1.3.Hilmi Konde
6.1.4.Nurten Ahmet
6.,1.5.Zekiye Ozmen
6.l.6.Yal9m
Okut
6.1.7 .Nihat
Aktunc
6.1.8.Bekir
Demirag
6.1.9.Mustafa Koca
6.1.10.Mahmut Okduman
6.1.11.Hilseyin Batumh
6.1.12.Sabriye Ozdamar
6.1.13.0zdemir Ozdogdu
6.1.14. Rebiye Yanc
6.1.15 .Huseyin Cicekci
6.1.16. Aysen Demir
6.1.17.Serife Atakan
6.1.18.Fetine Alev Ecesoy
6.1.19. Aliye Redif
6.1.20 . Muhammed Taarazi
6.1.21.Faik Koyuncuoglu
6.1.22. Ozker Yasar
6.1.23.Aydm Onculay
6.1.24.Ziihre Mmdikoglu
6.1. 25 .Fatma isa Erciyas
6.1.26. Hifsiye Alkan
6.1.27. Aliye Goksun
6.1.28.Raif Usal
6.1.29.Hasibe Pastirmacioglu
6.1.30.Merhume Sabiha Aligullu
6.1.31. Moral Uzgoker
6.1.32.Halil Kara
6.1.33.Zehra Tuncay
6.1.34.Serife Avci
6.1.35.Mustafa Avci
6.1.36.Sabiha Korkuter
6.1.37.Turgut Yetismis
6.1.38.Ay~e Bektas

22

6.1.39.Gilray Ersozlu
6.1.40.0rhan Aktunc
6.1.41.Neriman Toprak
6.1.42.Nejla Sanher
6.1.43.Salih Yasar
6.1.44.Havva Boransu
6.1.45.Hiiseyin Sonay

6.2.Magusa
6.2.1.Mehmet Mengi
6.2.2.Nazh Cizili
6.2.3.Nejdet Mmdikoglu
6.2.4.Kazim Adah
6.2.5. Sultan Kiraner
6.2.6.Sadi Kisaer
6.2.7.0sman Yasar Kaniogullan
6.2.8.ismail Mesele
6.2.9.Erdogan Sekeroglu
6.2.1 O.Biilend Saymer
6.2.11.ismi Mahfuz
6.2.12.Ya$ar Gucsav
6.2.13 .Mustafa Tasseven
6.2.14.Mehmet Burcakh
6.2.15.Selma S1tk1

6.3.iskele
6.3.1.Siileyman Memis
6.3.2.ismail Amca

6.4.Girne
6.4.1.Aysm Canbaz
6.4.2.Halil Fikretler
6.4.3.Hatice Bittaci
6.4.4.Suzan Aktug
6.4.5.Nihat
Senkaya

6.5.Giizelyurt
6.5. I .Hasan Oztoprak
6.5.2.Aziz Fedai
6.5.3.Musa Namik Sorakm

6.6.Lefke
6.6.1.Turgay
6.6.2.0zkan

Sankaya
Mavioglu

23

6.7.Erenkoy

6. 7 .1. Giirel Ozgurel
6.7.2.Necip Mustafa Ibrahim
6.7.3.Ya~ar Boran

6.8.Limasol
6.8.1.Erdogan Tunah
6.8.2. Irfan Akman
6.8.3.Gill~en Sonsal
6.8.4.Hasan Ozay
6.8.5.0sman Polatcan
6.8.6.Lutfi Kamil Anlar
6.8.7.Edibe Anlar
6.8.8.H1fsiye Alkan
6.8.9.Ay~e Yanik
6.9.Baf
6.9.1.Mente~ Akarsulu
6.9.2.Hasan Ozkok
6.9.3.Ramadan Abbasoglu
6.9.4.Necip Fuat
6.9.5.Zehra Tonaj
6.9.6.Miljgan Cozalp

6.10.Larnaka
6.10.1.Erdogan Sekeroglu

24

7. ORJiNAL METiNLER
7.1

Lefkosa

"Bunlar insan degil ki"
" Rumlar 1963 yihnda bize karsi silahh saldinya gectiler, Gozleri donmustu.
Kadm, erkek, cocuk, yash derneden, hepirnizi oldurmeye kararhydilar. Lefkosa'daki Turk
rnahallelerini tanklarla kusattilar. Durrnadan saldmyor, "Turklere olum'' parolasiyla evleri
basip insanlanrmzi katlediyorlardi. Evirniz, Lefkosa'nm Tahtakale bolgesindeydi. Esim
Huseyin Redif 58 yasmdaydi, Rurnlann hepirnizi ortadan kaldiracagim, o ·s1rada kucuk olan
cocuklanmizi bile keseceklerini anlaymca, bir arac bulmus, bizi Turk kesirnine kacirmaya
cahsiyordu. Yola ciktik, Az sonra onumuzu kestiler, arabanm icinde cocuklanmiz vardi. Arna
Rurnlar icin hie farketrnezdi. Ellerindeki rnakineli tufeklerle ates actilar. Huseyin o anda sehit
oldu. Alti cocugumla yapayalmz kaldim.
Kocarn sehit olduktan sonra, cocuklanmiza bakabilrnek icin fabrikalarda calistim.
Onlann hem anasi hem babasi oldurn. Hepsini okutturn, buyuttum. En buyukleri olan
Mehrnet'irn, Istanbul'a gitti. -Cahsn, cabaladi, muhendis oldu. Diplomasim aldi, sevincle
rnernleketirnize dondu, 0 siralar ·Jturnlar yine azrmsti.
Oglurn geldikten az sonra, 15 Temmuz'dadarbe oldu. 20 Ternrnuz'da da Turk harekati
basladi. Daha ilk gunden mucahit arkadaslanyla birlikte silahim aldi, Elirni optu, cepheye
kostu, Giderken bana "Ana, babarm cldurenlerden hesap sorrna zamam gelmistir. Bentle sehit
olursarn hakkim helal et ve 90k uzulme" dedi. Mehrnet Kucukkaymakh 'daki Turk birligine
katildi. Cok degil 4 giln sonra onun da sehit oldugunu ogrendirn. Oldugunde 25 yasmdaydi.
Barra uzulme demisti, Arna yuregim ana yuregi, Nasil yanmasm? Mehrnet'irn simdi
yasasaydi, coluk cocuk sahibi iyi bir rnilhendis olacakti. Sehit analarmm aglamaya hakki yok,
bilirirn; arna yuregimdeki yara, beni o zarnandan bu yana hep uykusuz birakir.
Bir sehit esi, anasi olarak son sozum sudur: Rurn'dan dost olrnaz bize.

ALiYEREDiF
LEFKO~A
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1963-1964 Yillan arasmda, Lefkosa'mn Dereboyu mevkiinde (Osmanpasa caddesi),
gece saat 21.00 siralannda bolgeye yayilan Rumlar, Turk evlerine girip Turkleri taciz etmeye

baslarruslardi. Ben de isleri olan komsum yuzbasmm evine gitmistim. Aniden kapmm acihp,
iceriye Rumca konusan askerlerin girdigini gordum. Ev sahibi olan yuzbasi, gorevde oldugu
icin evde yoktu. Biz korkumuzdan yuzbasmm uc cocugu ile birlikte banyo odasma girip
saklandik. Cocuklar banyonun icerisine, ben de kapmm arkasma saklandim. Rum askerleri
gelisi guzel evin icerisine ates acmaya basladilar. Aniden banyo kapisirun acildigun gordum.
Banyonun icerisinde bulunan cocuklann uzerine sayismi hatirlayamadigim kadar mermi
yagdirmaya basladilar. Cocuklann beyinlerinin tavana yapistiguu gordtim. Rum askerleri,
benim kapmm arkasmda oldugumu gormediler. Fakat, o darama esnasmda, kapiyi delip gecen
bir kursun, sag elimi dirsegimden delip gecmisti. Yaram 90k aciyordu ama, beni gormelerini
istemedigim icin, acimi yenip sesimi cikarmadim. Herkesi oldurduklerini sanan Rum ·
askerleri, hemen cekip gitmislerdi. Bu arada oldugum yerden kalkip, kendimi kaybetmeden
diger komsulan aramak istedim. Zaten gurultuyu duyan komsular, kapmm onune gelmislerdi,
Benim elimi bir bez parcasi ile sanp hastaneye goturduler. Elimden ameliyat olmama ragmen,
yara bir turlu gecmek bilmiyordu. Uzun bir zaman bekledikten sonra, elim dirsekten asagiya
kadar kangren olmustu, Apar topar Londra'ya gittim. Artik, elime dirsekten asagiya tibbi
olarak muamele yapilarmyordu. Kangrenin dirsekten omuza dogru ilerlememesi icin,
doktorlar elimi dirsekten kesmek istediler. Ben de yapacak baska birsey kalmadigi 19m,
kesilmesine izin verdim. Doktorlar, elimi kestikten il9 ay sonra takma bir kol taktilar.

NEVBER KARACAALi
LEFKOSA
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Caglayan'm arkasmdaydik, Fikret komutan yolladi beni polise. Mermi alayim da
geleyim. Gittim kapiya, Parola vardi, Elimizi uzattim parola. Acti kapiyi girdim iceri. Bir
lenger mermi verdi. Aziz vardi rahmetli. Sehit oldu o gece. Selen un fabrikasmda. Bana
arkamdan cagmr. "be yigen, be yigen!" dedi. Kirrmzi yanm peyniman, yanm da ciger verdi.
"Al bunu benim eve ver" dedi. Onun da evi Caglayan'da Yorukoglu apartmanmdaydi.
Geldim, caldim kapiyi verdim.
Mermi verdigimde dediler ki Caglayan'dan cekileceyik. "Necin? Dahar mermiyi simdi., getirdik. Emir boyle.
Rahmetlik Nihat basladi "cekiliyoruk. Car car darar. · Cekiliyoruk darar" Evlere haber verdik
cekiliyoruk diye. Geldik simdi bu Ali Korun'un bakkal dukkamdir oracrga. Dediler bana Aziz

sehit oldu. Dedim daha on dayka evvel bu adam bana mermi verdi. Nereye gitti sehit oldu.
Devri gun oldu dindi ortahk oyle kaldi,
HiLMiKONDE
LEFKO~A
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Pazar aksanuydi, Yikandim, okul icin hazirhklar yaptim. 0 zaman oniki yasmdaydim.
Kucukkaymakh' da oturuyorduk. Silah ve top sesleriyle sabahleyin erkenden kalktik, 0
zamamn gencleri bize gelerek Turk'lerin hep aym yerde bulunmasim istediler. Yan komsunun
evinin buyuk salonu vardi. 0 eve gitmek icin yuksek duvan asrnak gerekiyordu. Bu yuzden
merdiven koyup cikmak zorunda kaldik. Merdivenleri cikarken kursunlar basnmzm ustunden
geciyordu, Orada otuz kisi vardik. , erkekleri hep bir araya toplarmslardi. Biz orada Uc; gun
kaldik. Bizim aramizda bir hemsire bir de veteriner vardi. 0 Uc; gun icinde hie; kimse bizimle

ilgilenmedi. Veteriner disanda neler oluyor diye bakmaya cikmca onu vurdular. Yarah
veterineri iceriye aldik. Ertesi gun evin onunden Turk bayraklan ellerinde askerler geciyordu.
Bizier de Turk askerleri geldi diye kapiyi actik. Oysa onlar bizi pusuya dusuren Rum askerleri
idi. Bizleri esir aldilar. Veterineri Rum hastanesine goturduler. Babamm uzerinde bos fisek
vardi, Babami bizden ayirdilar. Sonra bizi bir sira halinde dizdiler. Bizi vuracaklanm sanarak
cighk atmaya basladim. Kahvelerin onunde bizleri siraya koyup kamyonlara koydular.
Buyukkaymakli'nm icinden gectik. Rumlar bizi yakaladiklan icin seviniyorlardi. Simdi Rum
tarafmda kalan Cikko Manastm 'na goturduler. Erkekleri ve kadmlan ayn odalara koydular.
Bizim odadaki yavru cocuklar surekli aghyorlardi. Bir dilim ekmek ve tic; zeytinden baska
birsey vermiyorlardi. Bir hafta sonra Kizilhac gelip bizi Rumlar'm esirliginden kurtardi.
Lefkosa'da Saray Otel'e yerlestirdiler. Daha sonra bizi Koskluciftlik'te bir ilkokula
goturduler. Orada birbucuk yil yasadik. Yasadigmuz okula asker yerlesince, herkes basmm
caresine bakmak zorunda kaldi. Biz de Kucukkaymakli' daki evimize geri donduk. Hersey
normale donmus gibi gozukuyordu, i$i olan isine, olmayan ise her zaman yaptigi seyleri
yapmaya devam ediyordu. Gecici de olsa huzura kavusmustuk.

NURTEN AHMET
LEFKOSA
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1963 'te Kucukkaymakh' da evimiz Rumlar ile karsihkh idi. Devamh bizlere "Kopek
Turkler" diye bagmlar, laf atarlardi, Savas basladigmda Rumlar Turk mahhallesine girdiler.
Ben ve kocam kucuk cocuklanrmzi alarak komsulanrmzla kacmaya basladik, Duvarlardan
atladik. Karsmuzda EOKA'nm basi Nikos Sampson'u gorunce korkudan ne yapacagmuzi
bilemedik. Kadm, erkek, coluk, cocuk herkesi esir aldilar. Bizleri Buyukkaymakli' da bir
fabrikaya goturduler, Buraya baska yerlerden de 90k esir getirdiler. Daha sonra hepimizi
kamyonlara doldurdular. Uzun Yol denilen yazhk sinemamn bahcesine koydular. Daha sonra
bizi Lefkosa'daki Cikko Manastm'na goturduler, Bizleri odalara yerlestirdiler, Her odamn
kapismda birer Rum askeri vardi. Erkekleri ve kadmlan ayn odalara koydular. Kucuk
cocuklar devamh aghyorlardi. Bir dilim ekmek ve ii<; zetinden baska hicbirsey vermiyorlardi.
Zaten korkudan ve uzuntuden birsey yemek kimsenin aklma gelmiyordu. Erkeklerin ustlerini
aradilar. Ustlerinde tabanca olanlan bir kenara cektiler. Polis, itfaiyeci ve Turk Mukavemet
Teskilan'nda olanlan ayirdilar, Onlan bizlerin yamndan ahp baska yere goturduler, Sonradan
ogrendigimize gore onlan oldurmusler, Erkeklere, "Doydunuzmu doymadiysamz karmmzi
kursun dolduracagiz" derlermisti, Bir hafta sonra Birlesmis Milletler bizi Cikko Manastir'mda
buldu. Ad1m1z1 aldilar. Ertesi gun bizi cikartnlar. Tamdigi, gidecek yeri olmayanlan Saray
Otel'e goturduler. Ben ve kocam tamdiklann yanma gittik . Birkac gun kaldiktan sonra
Arabahmet'te ev kiraladik, orada oturmaya basladik. Sagdan soldan radyolardan yer yer
carpismalann oldugunu, Rumlar'm yine birilerini pusuya dusurup kallesce oldurdukleri
haberlerini ahyorduk, Cok sevdigimiz Mehmet Dayi ve ailesinin de Kucukkaymakli' da
Rumlar tarafmdan olduruldugunu ogrendik. Savas bitinceye kadar Arabahmet'te kaldik. Daha
sonra evimize geri donduk,

ZEKiYE OZMEN
LEFKO~A
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1964-1977 yillan arasmda fiilen vatan mudafaasina onbes yasmda iken basladim ve
bir 90k zorluklardan gectim. Halen Lefke Avrupa Universitesi'nden Yurtlar ve Guvenlik
amiri olarak gorev yapmaktayim,
Arahk 1963 'te annem, ekmek yapmu icin koy otobusu ile Lefkosa'ya simdiki
Lefke'de oturan Dr. Salih Cakmak'in babasi Ali Cakmak dayi, kardesi Hasan dayi, annesi
Nezire Ced, Hulusi Hasan isimli bu dort kisi Akdeniz'den un satm almak icin Lefkosa'ya
giderken simdiki adi Kihcaslan olan ( eski adi Kormende) Rum capulcular tarafmdan
tutuklamp Besparmak daglanna cikanhp
orada iskencelere tabi tutulduktan sonra
Kormacit(Livera simdiki adi Sadrazamkoy) Asomato koylerini dolastmp oradan da Lefkosa
Rum hapishanesine goturup birbucuk ay tutuklu kalmalan ve ondan sonra serbest
birakilmalanni hie unutamadim, Su anda bu insanlardan ii9ii hakkm rahmetine kavusmustur.
lclerinden yalmz annem hayatta olup Akdeniz'de ikamet etmektedir. Milli mucadelede
kendimi nasil buldum. Daha onbes yasmda ortaokul talebesiydim. Beni kucuk yasta, dul kalan
rahmetli ninem alrms ve ilkokulu bitirince rahmetli ninem bohcarm hazirlayip beni
Akdeniz'den o zaman Gemikonagi'nda madende cahsan enistem ve ablamm yanma suf tahsil
yapayim diye getirmis ve o gunden bu gune halen Lefke'de koyu bir Lefke'li olarak
yasanurm surdttrmekteyim.
1963 'te ben lise son suufta iki kardesim de orta ucuncu smifta okuyorduk. Biz
Lefkosa'da yurtta kahyorduk. Tahtakale ve Omeriye mahallelerinde Turkler ve Rumlar
kansik yasiyorlardi. Bu mahallede bir genelev vardi. Bir gece o mahallede bir Rum bir Turk
soforunu oldurur. Biz yurtta kaldigimizdan kursun sesleriyle uyandik hatta kursunlardan
bazilan yurdun camlanm delip, iceriye girdi. Ertesi gunu Turk memurlar korkudan islerine
gitmediler. Baska bolgelerde de catismalar olur ve bircok Turk'u vururlar. Rum polisleri
yurttaki lise ogrencilerine ates acarlar ama olen olmaz. Bir anda turn ada Turk-Rum catismasi
basladi diye calkalanmaya baslar. Bizim koy (Akacah) Lefkosa'dan 12 mil batida LefkosaOmorfo anayolu uzerindeydi. Koylere Lefkosa'da Rumlar Tiirkleri kesiyor diye abartih
haberler gidiyordu. lletisim olmadigmdan koylerdeki insanlar Lefkosa'daki yakmlanndan
haber alamiyor ve merak ediyorlardi. Guvenlik olmadigmdan okullar tatil ediliyor ve Turk
memurlar islerine gitmiyorlardi. Babam bizi merak ettiginden Lefkosa'ya gelmek istiyordu
ama annem ve akrabalanrmz yollar tekin olmadigmdan izin vermiyorlardi. Bir gun babam
evin onunde oturup guneslenirken Omorfo-Lefkosa seferi yapan otobusu durdurur. Sofer
bizim koylu bir Rumdu ama babamla iyi arkadastilar. Babam Veysi Bey, ona guvenerek
otobuse biner. Otobus Lefkosa'nm Baf Kapisi
girisinde EOKA'cilann barikatlan ile
karsilasir. Bu EOKA'cilar bircok yerde barikat kurup geleni gideni denetliyordu. Otobusu
durdurdular ve sofore otobuste Turk var rm diye sorarlar. Akacah Rum sofor aym suyu
ictikleri Turku korumak icin yoktur yarntiru verir. Arkada oturan baska fanatik bir Rum
parmagiyla babarm isaret eder ve Rumlar babarm otobusten indirip oracikta vururlar.
Veysi Bey'in su anda mezan bile bulunmamaktadir. Veysi Bey sadece cocuklan icin
gittigi Lefkosa'da sucsuz
yere oldurulmttstur. Ben ve kardeslerim bu olaydan sonra
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mevzilere almdik, Piyade tufegi boyumuzdan uzundu. 1964'den 67'ye kadar
Lefkosa'da gerekse Besparmak Dagr'mn cesitli mevzilerinden mucahitlik yaptik,

gerek

YAL<;IN OKUT
LEFKO~A

21 Arahk 1963 'te, Lefkosa Turk Lisesi 'ne gidiyordum. Bir landrover Rum polisi ve
askeri gelip, Ataturk bustunu taramaya basladilar. Biz de o sirada tenefliste idik ve okul da
buste yakm oldugundan dolayi, bu olayi gorebiliyorduk. Daha soma, okulun avlusundan Rum
askerlerine ve polislerine tas savurmaya basladik, Bunu goren Rum polisleri, okulun
avlusunda bulunan ogrcncilcrin uzerine kursun yagdirmaya basladilar, Bunun uzerine yere
yattik. Bu arada 8-9 kisi yaralanrmsti. Rum polisleri ve askerleri panige kapihp hizla oradan
aynldilar. Okuldaki · ogretmenler yarah talebeleri hastaneye goturduler. Olay hemen Turk
tarafmda ve adada bomba gibi patlarmsn. Herkes panik icerisinde ahsilmarms bu olay
karsisinda ne yapacaklanru bilemiyorlardi. Fakat, en erken bir zamanda toparlarulrmsu, Bu
olayla beraber 1963 olaylan patlak verdi.

NiHAT AKTUN<;
LEFKOSA
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1960-1963 devresi Kibns Cumhuriyeti devridir. 23 Arahk 1963 'de Makarios, Turk
tarafma bir memorandum
vererek, Anayasa'daki
bircok maddeyi Rumlar'm
lehine
degistirmek istedi. Bunu kabul etmeyen Turk tarafma, Rum polisi ve EOKA'cilar saldirdi.
TMT, mahdut smirlanna ragmen her bolgede Rumlara karsi 91kt1. Lefkosa'da 90k kanh
savaslar oldu.
Rumlar alti saatte Lefkosa'yi alacaklanm soylemislerdi
, fakat bunu basaramadilar.
Bu esnada ben, i~ Bankasi, Tanzimat sokagmm komutamydim. 0 esnada bir binbasmm

hamrrum, sekiz ayhk hamile olmasma ragmen hie acimadan oldurduler. Cok aci gunler
yasadik.

1963 'de Rumlarla, Cetinkaya kulubunden karsihkh ates yapihrdi. Bu esnada saat
4.30'da
simdi sehit olan Salahi Sevket bana gelerek, kendisi ile nobete kalmami istedi. Kulup
:-c"
binasmdan cikarak nobet yerine giderek, cirit hisar denilen bolgenin gise kismmda Ledra
Palace'ye acilan ates neticesinde Salahi vuruldu. Bir bucuk saat Salahi 'yi kurtarma cahsmasi
yaptik. Yogun ates neticesinde Salahi'yi kurtarmak mumkun olmadi. Kardesi Mehmet Sevket
ve ben ates icerisinde karsiya gecip Salahi'yi kucagmuza alarak, bu tarafa gecirdik. Fakat kan
kaybmdan hastaneye giderken oldu. Yasadigim o am hie unutmadim.
BEKiR DEMiRA Y
LEFKO~A
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21 Arahk 1963'de olaylann basladigi zaman ben Bayraktar ortaokulunda 1. smifa
gitmekteydim. Her zamanki gibi
,ben saat 6.30 otobusu
ile Lefkosa'ya geliyordum.
Baham da ise giderdi. Bizim gibi 8-10 otobus daha geldi, saat 7.30'dan sonra gelen arabalarla
K.Kaymakh civannda ates
acildigi icin arabalar geriye dondu. Bizim arabarmz Lefkosa'ya
girdigi icin, biz Lefkosa' da kisildik kaldik,
Otobusumnzu simdiki cumhurbaskanhgmm oldugu yere cektiler, o donemde bu bina
cumhurbaskam muavini sarayi idi. Ve cumhurbaskanmuavini Dr. Fazil Kucuk'tu. Lefkosa'da
tutuldugumuz sure icinde, otobuste bulunan koyluler, ailesi olan ailesinin yanmda kalirdi,
olmayanlar ise sarayda kahr ve orda yemeklerini yerlerdi. Baham ve ben amcamm evinde
kahrdik, Baftan gelen amcamm kaympederi, kaymbiraderi ve kizkardesi ile birlikte onbes
kisi bir evde kaldik. Carpismalar on gun boyunca devam etti, daha sonra ateskes oldu. Biz on
gun boyunca koyumden ne bir haber alabildik ne bir havadis, onun icin koydeki ailemizin
akibetlerini merak eder dururduk. Ateskes olduktan sonra, 11. gun Birlesmis Milletler eskortu
esliginde koyumuze donebilecegimiz bildirilince bizi bir sevinc kapladi, ancak bir yandan da
koyde ne gibi bir durumla karsilasacagumzi da merak ediyorduk. Nihayet yola cikma saati
geldi ve 8-10 otobus 3-5 taksi konvoy halinde ve eskort esliginde yola ciktik. Lefkosa'dan
hareket ettik ve K.Kaymakh cikismda polis barikatmda Rum polisleri tarafmdan durdurulduk.
En onde bizim otobus/Cihangir otobusu) bulunuyordu. Polis otobusten inmemizi istedi, ancak
soforumuz Birlesmis Milletler eskortunu gosterdi, Bunun uzerine polis B.M. askeri ile gorustu
ve arabanm plakasim alarak, yolumuza devam etmemize izin verdi.
Yola ciktik, koyumuz uzaktan gorunmeye basladigi zaman ovada cobanlann
koyunlanm otlattignu gorunce, koylumuzle birbirimize sanlarak sevinc gozyaslan dokmeye
basladik, Koytin yoluna dondugumuz zaman soforumuz korna calmaya basladi, ovada
cobanlar da tufeklerle havaya ates acarak, sevinc gosterisi yaptilar. Koylunun meydanda
toplandigiru gorduk, arabadan inenler ailesi ile kucaklasip sevinc
gozyasi dokuyordu. Ben
ve babam da annem, abim ve kizkardesimle kucaklastik, Eve geldigimiz zaman annem sag
salim dondugnmuz icin adadigi kurbam kesti ve kapidan girerken kurbanm uzerinden
atlayarak, almrmza kanmdan surduk.daha sonra eve girdik. Y asadigim bu olay bende bir am
olarak kalacaktir.

MUSTAFA KOCA
LEFKO~A

33

1969 yilmda gizli dosyalann tasinmasi benim isimdi, bu yil icerisinde bir gun
Lefkosa'ya giderken Rum askerleri bizi durdurdular. Arabayi yoklamaya ba~ladilar,. bu
seferki dosyada 90k gizli belgeler vardi, Bu belge bulunursa beni oldttreceklerini biliyordum.
Bu yuzden hie firsat vermeden o dosya icerisindeki kagitlan alip, burusturup burusturup
yemeye basladim, Midem alt ust olmustu, Mucahitlerle ilgili olan bu dosyalar 90k onemliydi,
Bu belgeleri bulursa butun mucahitlerin isimlerini ogrenecekti. Bu ise bizim bolge
mucahitlerinin tumunun oldurulmesi ve yaptigumz mucadelenin sonu olacakti.
Sonucta tum bilgileri sakladigirmz kagitlan yiyerek, imha ettim. Bu yontemi
Turkiye'ye gittigim ve de orada bir ay egitim aldigim zaman ogrenmi~tim. Turkiyede savas
hakkmda ogrendigimiz her bilgi Kibns'a geldigimiz zaman 90k isimize yararmsti, bunu firsat
bilerek Ttirkiye'ye olan sukranlanrm bildiririm. Siz gencler, birbirinize 90k iyi davranm bir
muddet gecer bir bakarsmiz savas yeniden baslar. Hicbir gavur milletine guvenmeyin,
kendinize guvenin. Kibnsh ve Turk olmayla gurur duyunuz, bu ayncaligm farkma vanmz.

MAHMUT OKDUMAN
LEFKO~A
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1963 'te Planlama lnsaat Dairesinde cahstim. Kaymakh gocmeniyim. Kaymakli' dan
Hamitkoy'e
gittim. Hamitkoy'de 3 ay cadirda kaldim. Lefkosa'ya dondugumde devlet beni
memur oldugum icin daga mucahit olarak gonderdi, Deniz bolugunde gorev yapmaya
basladim. Bir muddet sonra manga komutam oldum ve karargaha ahndim. lase ve ikmal

cavuslugu yaptim. Yoksul gocmen ve mucahitlere Turkiye'nin yolladigi iase daginrmm
yapardim. Savas sirasmda insanlann neler cektigini gordum, Su bulamadigmuz zaman
hayvanlarm ictigi sudan icerdik. Cok kotu gunler yasadik. 1969'a kadar boyle devam etti.
1963 'de 90k sehit verdik. Kardesimi gozlerimin onunde sehit ettiler. Beni de esir aldilar. Arna
kurtulup kactim.
HUSEYiN BATUMLU
LEFKOSA
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Ben aslen Matyat'hyun ve orada oturuyorduk. 17 yasmda iken babam olmustu. Bizim
koyde iki maden vardi ve bu madenlerden bakir cikanliyordu. Madenin biri koyun
yukansmdaydi. Bu madenlere cahsmak icin kadmlar da gelirlerdi. Ornegin bizim koye yakm
olan Litonsa'nm ciralan bu madene gelip isliyorlardi. Biz de onlann koyune gidip un
cikanrdik. Y ani bu Rum koyuyle iliskilerimiz 90k iyiydi. Baldizim da bu madende isliyordu,
Bir hafta cahstiktan sonra benim de orada cahsmarm istedi ve beni ikna etmeyi basardi, Ben
bu ise gitmek icin erkek kardesimi ikna etmek zorunda idim. Onunla bu konuda konustuk
once izin vermedi hen kardesime madende gunde bir silin kazanacagmu ve eger kendisi bana
bu parayi verirse bundan vazgececegimi soyleyince bana izin verdi. Madene hen gittikten
sonra birkac kadm daha geldi. Isledigimiz madenin adi i$a (dogruj'dur, Madende cahsan Ziya
Kara Hasan isminde birinin beni begendigini soylediler. 0 da Allah'm emrine beni
kardesimden istedi . ve 17 yasmda evlendim. Kocamla iki yil daha madende cahstik.

Madenden durunca hayvancihk ve ciftcilikyaptik. 0 yillarda Rumlarla iyi iliskilerimiz oldu.
Onlar bizim tarlalanmiza geliyorlar, hayvanlanrmzi kanstmp birlikte bekliyorduk.
1953 yilmda Lefkosa'da Kaymakh bolgesine tasmdik. 0 donemde hukumet ingilizdi
ve ingilizler bize hicbir sekilde zarar vermediler. ingilizler hem Turklere hem de Rumlara
bazi kisrtlamalar getirmislerdi, Buna ragmen Rumlar bazen bunlann disma cikarlardi. Ornegin
Rumlann panayirlan olurdu ingilizler onlara hem ucaklarla hem de arabalarla gidip panaym
dagrtirlardr.
EOKA zamanmda Rumlar bizleri yolda durdurup arabalan , yoklarlardi ama
evlerimizde bizi rahatsiz etmezlerdi. 1963 yilmda Kaymakh bolgesini bastiklannda onceden
haber aldigirruz icin hicbirsey alamadan evden kactik ve belediyenin avlusuna oradan da bir
okulun avlusuna goturulduk, Kaymakhda kalan bes alti yatalak yashyi Rumlar onlan esir ahp
Ciko denen yere goturduklerini soylediler. Burada 90k zor gunler gecirdik. Sandalyenin
uzerinde uyuyorduk. Bu halimizi goren bir tarudik bize yorgan, yastik getirdi. Paramiz oldugu
halde hicbirsey alarmyorduk cunku yollar kapahydi, Onbes yirmi gun okulda kaldik, Okulun
bahcesine yemekhane kuruldu. Herkes ac kalmayacak kadar birseyler yiyordu. Oglum
Hasan'dan yirmi yirmiiki gun hie haber alamadik. Oglumun yanmda cahsng: Enver Bey ona
bizim okulda oldugumuzu soyleyince geldi ve bizi buldu.
Ortahk biraz yatismca evlerimize geri donduk. Burada bizi ingiliz askerleri
bekliyordu.
Ve her hangi bir silah sesinde hemen olay yerine kosarlardi ve bizimle iyi iliskiler
icindeydiler.
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SABRiYE OZDAMAR
LEFKO~A

1963 kamyonlar geldi ve bizi yine hayvanlar gibi kamyonlara tiktilar. Ondan sonra
hepimizi okullara goturduler ve coluk cocugu, kadmlan eve yolladilar. Bizi de tutuklayip yine
altisarli siraya koydular. Rumlarm Baypas dedikleri uzun bir yollan vardi. Bizi ellerimiz
ensemizde bu yoldan kosturarak futbol sahasma goturduler. Orada yaklasik uc-dort bin kisi
vardik . Sahanm icinde yerde yatirdik. Bize bir parca zeytin ekmek verirlerdi. Sahanm dort
kosesine otomatik olarak dort silah koydular. Silahlar hep bize bakardi ve Rumlar bize
geceleri sizi vuracagiz diye baginrlardi ve dozerlerle sahanm ortasmi delerlerdi. Oraya bizi
koymayi dusunurlerdi. Buna Rum zenginleri karsi 91kt1. Cunku Turkiye'nin onlan
bombalayacagmdan korkarlardi. On, onuc gun sonra bizi otobuslere koydular ve yeniden
okullara goturduler. Orada ytiz bir gun esir olarak kaldim. Esirken Hasan diye birini de
Rumlar vurmuslardi. Daha sonra Rumlarla Turkler karsihkh olarak esirleri degisince ben de
ozgurlugume kavustum,
OZDEMiR OZDOGDU
LEFKO~A
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Ben 1963 'te nisanhydim ve ailemle Kucukkaymakh' da kahyorduk. Bir gece ansizm
Rumlann harekete gectigi haberi geldi. Gercekten de o gece bir hareketlilik vardi. Rumlardan
silah sesleri geliyordu. Rum komsulanrmz vardi. Evlerimiz dip dibeydi cok samimiydik. 0
gece biitiin Rum komsulanrmz bize karsi cok degismislerdi. Biz o silahlarm atildigi esnada
cok korkrnustuk neye ugradignmzi sasirdik, Gerceklesen neydi onu bile anlayamadik, Bir ara
sesler kesilir gibi olmustu. Kapmm disma ciktik. Bir de baktik komsumuzun oglu vuruldu.
Cunku Rumlar sacma sapan kursun atiyordular bosta gelen kursunlardan vurulmustu. Biz ona
bakmaya gittik, orada hie; akhmiza gelmedi biz de vurulabilirdik. Ona ciktigumzda bizi
kalabahk gorunce daha fazla ates acmaya basladilar. Bu defa komsunun evine girdik.
Komsunun evinin arka tarafmdan Lefkosa'ya dogru kacmaya basladik. Tekrar eve donme
imkamrmz olmadi. Ev halimizle oldugu gibi yolda emekleyerek Kaymakh Rum polisinin
onunden belediye evlerine gectik, 0 sirada babami esir aldilar. Lefkosa' da kishk bir sinema
vardi. Bizi hepimizi o sinemaya topladilar, Bize yemek falan verdiler, o geceyi orada gecirdik.
Ondan sonra tarudiklanrmz vardi onlar bizi evlerine aldilar. 10-15 gun orada kaldik, 50-60
kisi hep aym evde kahyorduk, Gonyeli' Lefkosa arasi yollar tamamen kapahydi. Gonyeli'de
kocamm ailesi vardi, Daha sonra haber geldi yollar acildi diye biz oylelikle Gonyeli'ye gectik
ve orada yerlestik, Gonyeli'ye yerlesince kocarm askere aldilar, Ben kocamm ailesiyle birlikte
Gonyeli' de kaldim, 8-10 giinde bir kocam eve gelirdi. Cok zor giinler gecirdik. Daha sonra
cocuklanrmz oldu. Bir isimiz yoktu, paramiz yoktu, para kazamlmaz haldeydi
ortahk.
Devletin verdigi yardim paralanyla geciniyorduk. Arna o da hersey demek degildi. Onun icin
bende bir sure sonra i~ bulup cahsmaya basladim. Terzilik yapiyordum. Cocuklanmla birlikte
1974'e kadar bu boyle surdu.

REBiYE YARICI
LEFKO~A
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21.12.1963 gunu, Rum polislerinin ates actigi ve oldurdukleri o iki Turk vardi ya iste
oraya biz mudahale etmeye gittik Turk polisi olarak. Bir baktik sagirmz, solumuz Rum
polisleri sokagm icerisinde onlan gorduk. Arabada biz uc kisiydik tabii ki kendi arabamizda.
Orada o durumu gorurkenden biz dogru Turk kesimine hareket ettik. Arkamizdan ates actilar.
Ben hafif yaralandim, oteki iki arkadasa birsey olmadi, Ondan sonra arabanm iki lastigi

bosaldi biz arabadan inerken yaya olarak Turk kesimine gectik, ondan sonra Dr. Fazil
Kucuk'un ikametgahma aldilar bizi. U9 gun orada kaldik ve ben tedavi gordum, U9 gunden
sonra oradan aynldik ve tekrar gorevimizin basma geldik. Bu esnada RumHukumeti bizi asi
ilan etti ve bizi cezalandirmak icin anyordu. Sonunda isler daha da buyudu. Kibns meselesi
daha da genisledi, ondan sonra da Rum Hukumeti bize birsey yapmadi, Bizi radyolarda bile
aradilar, ama bir sonuca varamadilar. Ve bu duruma geldi.
HUSEYiN ctcexct
LEFKO~A
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1963 yilmda babam ingiliz uslerinde polislik yapiyordu ve ben o zamanlar bes
yasmdaydim. 63 olaylarmda Rumlarm bozguna ugradigmi ve 90k zaiyat verdiklerini
duymustuk. Bir gun tel orguntm yanmda arkadaslanrnla oynarken konvoylar halinde yarah ve
oluleri Baf'a goturduklerini gormustum, 0 zamanlar cocuktuk, onlara bagirmaya, taslamaya
basladik. Bunlan yaptrgmuzi goren Rumlar herhalde bizim Turk cocugu oldugumuzu
anladilar ve bize silahlanm dogrulttular. Onlann o hareketlerini gorunce, buyuk bir heyecan
ve korkuyla kacarken, onlar da arkamizdan kufrediyorlardi. Ve onlar gecene kadar hie
disanya cikmadik,

AY~ENDEMiR
LEFKO~A
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1963'de Tahtakale'de bir bey ve adami Rum EOKA'lan vurdu. Cumartesi sabahtan
Rum polisleri Ataturk bustune yayhm atesi yaptilar. Okuldaki ogretmen ve talebeler bu olaya
tepki gosterdi. Bunun ustune Rum polisler talebelere ates acnlar burada u9 talebe yaralandi.
Okulda spor ogretmeni olan Altay hoca Wolkswagen arabasiyla Istenganla u9 landrover polis
aracma ates acn, Ben bu arada yoldaydim ve hocamn ates acrnasi sayesinde kurtuldum. 0 an
yol kesildi ve gelen gavur veryansm etti. Aym gun yeralti teskilati emir verdi ve yeralti
silahlan yukanya 91kt1. Artik herkes kendi koyunu savunmaya gecti. Bu emir Pazar gecesi
saat 20.00'de verildi. 26 Arahk 1963 Carsamba Kaymakh dusme tehlikesine girdi ve olay
yerinden 91kt1. Ayvasil'r Rumlar u9 gun boyunca sikisnrdi. Enistem Mustafa A~1k teskilat
baskam idi ve koyu bosaltti, Koy bosaltihrken 11 yasmdakiAyse adh kiz cocugu 75 yasmdaki
yash bir adam ile eli silah tutan yedi teskilat mensubu koyde kaldi, Rumlar 11 yasmdaki
cocuk ile 75 yasmdaki yash adami diri diri topraga gomduler.
Biz teskilatm ernri ile Gonyeli'den Lefkosa'ya takviye gittik. Oradan da Kaymakh Rumlar
tarafmdan fazla sanldigi icin oraya hareket ettik ve geri cekildik. Bu arada da Huseyin Ruso
sehit edildi. Kaymakh' da halk bosahrken arkadaslanm geri cekildi ve hen bir binada yalmz
kaldim, Bu arada bir arkadasim geldi. Beni korumasi icin karsidaki Rumlara ates acmasim
istedim. Arkadasimm beni korumasi sayesinde evden cikabildim. Bize geri cekilelim diye
megafonla anons edildi. Lefkosa'ya dogru hizla kactigmuzda Rumlar arkamizdan yayhm atesi
acti. Bu arada kosan yigenim cebindeki sigarayi dusurdu, durdum ve aldim o paketi. Zaten iki
karton sigararm caldilar o sigara bana nimetten iyidir. Lefkosa'ya polise gittik bir aksam,
poliste kaldiktan sonra ertesi gun un fabrikasmm basmda gorevlendirildim. Benimle ti<;
arkadas daha gorevlendirildik. Bu fabrika Rumun elinden almdiydi ve biz de korumak icin
gcrevlendirildiydik. Persembe gunu biz orada gorevliyken Altay hoca geldi. Ben o sira
doktorun evinin usttmdeydim, hoca bana selam verdi. Hoca gelince eve girdi ve feryadman
evden 91kt1 aman yahu dedi banyonun icinde dogradilar gennilerini dedi. Ben disan ciktim,
Rumun sarjorunt; aldi, Asfaltm obur yanmda bir sarjor daha vardi onu da aldim. Halk toplandi
oraciga, hastaneden doktorlar geldi.
Yurudugumuzde Fotah Kaptan geldi Rumdu. Turk tarafma gecersek rahatlayacaktik,
Ve bu caddeden sessizce yuzlerce kisiyi teskilattaki adamlar gecirmeyi basardilar, ve sonra
bizi Lefkosa'da bir okula goturup yerlestirdiler, Yamrmzda hicbir esyamiz yoktu, gittigimiz
okulda da ne yatak vardi ne de yorgan. Siralann uzerinde yatip kalkarak sefil bir hayat
yasadik. Herkese belli bir sayida ekmek veriyorlardi, Cok achk cektik ama kimse achktan
olmedi. 6J 'de bu olaylan, bu acilan cekmeyenler hicbir seyin farkmda degillerdir.
Buyuk kizim o zamanlar daha U9, dort ayhk evliydi. Onlar ayn yerde oturduklan icin
onlardan hie haber alamadik ve bizde hicbir esya olmadigi icin Tahtakale'ye donup
esyalanmizm bir kismim
almak istedik. Cunku yataksiz yorgansiz yatilrmyordu, ve o
korku icerisinde de Tahtakale'ye gidip evimize girdik. Oradan birkac parca esya aldiktan
sonra bir el arabasi buldum ve ona yukledim, Ara sokaklardan kacmaya cahsirken komsumuz
Aliye Hammm kocasmm vuruldugunu gordum. 0 korku icinde kacarken, baska bir adamm
alis veris yapmis evine donerken yine Rumlar tarafmdan vuruldugunu gordum. Ve oradan
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kosa kosa kacarak Ti.irk tarafma gectim. Bir daha o tarafa adim bile atmadik. Allah'a 90k
~i.iki.ir kocamda para vardi. Marmara bolgesinde bir ev bulduk. Onun icine yatak, yorgan,
karyola gibi esyalar aldik ve orada oturmaya basladik, Oglum Halil'i Ti.irkiye'ye okumaya
gonderdik. 0 gittikten i.i9, dort ay sonra artik 63 olaylan basladi. Bizim haberimiz olmadan
Ti.irkiye'de okuyan oglumu ve onun gibi cocuklan Sn. Rauf Raif Denktas toplayarak adaya

getirmis ve onlan Erenkoy' e goturmuslerdi. Tabi bizim bunlardan hie haberimiz yoktu.
Adama ihtiyac duyduklanndan dolayi getirmislerdi, Onlara egitim veriyorlardi. Bir mi.iddet
sonra Erenkoy'e ciktiklanm haber aldik ve onunla haberlesmeye devam ettik. iki sene kadar
orada kaldi. Daglann i.isti.inde nobet tuttu. 63 'te olaylar yine devam ediyordu. Bir adam bana
ondan haber gonderiyordu. Arada bir benden yiyecek istiyordu. Ona i.izi.im gondermistim.
Arna haber yolladi; o i.izi.imden bir parca bile yiyememis, arkadaslanna dagrtrmstr, Bu sefer
bir ki.ife doldurarak gondermi~tim,.o zamanda ancak bir parca yiyebildigini bana haber etti.
Bu gi.inleri de gecirdikten sonra Sn. Denktas Bey onlan geri Ti.irkiye'ye gonderdi ve
tahsillerini bitirip geri donduler ve kavustuk,
SERiFE ATAKAN
LEFKOSA
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Yil 1963. ben o zaman sekiz yasmdaydim.Lefkosa'da
Dereboyu'nda oturuyorduk.
Simdiki Toros fabrikasmm karsismdaki babaannemin evinde oturuyorduk. Bir gece silah
sesleriyle uyandik, Annem, babam, agabeyim ve ablalanm kalkip disanya ciktilar. Ben
korkudan yorgam basimdan asagiya cekerek uyumaya cahstim, ama ablamlar gelene kadar
uyuyamadim, Onlar eve dondugunde ancak uyuyabildim. Sabah kalkngimda annem ve
komsularun aksamki olayi konustuklanm duydum. Ve Rum askerlerinin, bizim evin bes alti
yuz metre ilerisinde bulunan Turk Alay Doktoru'nun evine saldirdiklanm, kansim ve
cocuklanm oldurduklerini isittim. Bir muddet sonra amcamm oglu ile kizi geldi. Onlara da
olayi anlattnn. Onlar da benimle
aym
yastaydilar, Bu olayi merak ettigimizden dolayi
annemden gizli olarak, olaym oldugu eve gittik. Mucahitler evin icinde saga sola
kosusturuyorlardi ve konusurken duyduklanmiz karsismda sasirrmstik. Doktorun kansi ve
cocuklannm banyo kuvetinin icinde saklandiklanm ve orda vurularak oldurulduklerini ve
yarusira, yanlarmda bulunan ve tuvaletin icinde yarah olarak bulduklan bir kadmm da
oldugunu duyduk. Daha sonra o kadmm evin hizmetcisi oldugunu ogrendik. Bu telas
yasamrken, ben ve yegenlerim onlarm arasmdan srvistik. Banyo odasma gittik, kapi yan
aciku. 0 anda gordugum manzara karsismda sok oldum. Yerler ve banyo kan icindeydi,
Banyonun icinde kanh ortuler vardi. Duvarda kursun delikleri ve disler vardi, Ba~1m1 tavana
kaldmp baktigimda
da
beyinlerin tavana yapisrms oldugunu gordum. Y erlerde ise,
hamamboceklerinin gezdigini gordum, 0 sirada bir mucahit bize bagrrdi ve disan cikmarmzi
soyledi. D1~ar1 cikarken cocuklann terlik ve ayakkabilannm yerlere sacilrms oldugunu
gorduk. Ben ve yegenlerim korku ve uzuntuyle kosarak eve gittik. Eve varmca annemle
karsilasnm. Bir de ondan azar isittim. Bu olaym tesirinden gunlerce hatta yillarca
kurtulamadim, Gordugum manzaralar devamh gozumun onune gelirdi. Bu yuzden
cocuklugum hep korku ve cekingenlik icinde gecti. Herkesten korkardim, insanlardan
cekinirdim. lcine kapamk bir cocuk olarak cocuklugumu gecirdim, Evlenene kadar icimdeki
bu korku ve cekingenlik devam etti. Hala akhma bu olay geldikce urperiyor, Rumlara karsi
olan nefretim ve kinim gittikce artiyor.

FETiNE ALEV ECESOY
LEFKOSA
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1963'de Tahtakale'de

otururduk. Bu olay Tahtakale'den

kacmak isterken basimizdan

gecti, Rumlar bize ates actilar ve esim vurularak sehit oldu. Alti cocugumla ortada kaldim.

Bunlar olduktan sonra bu sefer de 1974 olaylan basladi. 0 siralarda oglum okulu bitirdi ve
dort aym icinde o da sehit oldu. Yani basima gelenler dayamlmayacak olaylar. Arna yine de
milletim icin sehit olduklarmdan dolayi memnunum.
0 yillarda Turk tarafmda oturuyorduk, sonra Tahtakale'ye gittik iki sene falan orda
oturduk. Tahtakale de Turk tarafiydi. Arna 63'de kansikhklar ciknusti ve olaylar buyumeye
baslarmsn. Kesilen, bicilen, vurulan ve olenleri hep gorduk. Bunlan gordukten sonra oradan
kacmaya karar verdik. Ve beyim tasmmamiz icin gerekli arabayi ahp geldi. Arabayi yukledik
ve gidiyorduk. Lefkosa'ya gitmek icin iki sulan gibi yola ciktik. Oglum Kemal, dama
televizyon antenini sokmek icin ciktigmda gozetleme kulesininden birinin ona baktigim
gordu, "Baba, birisi bana bakiyor" dedi. Babasi da "in oglum asagiya" dedi. Kemal de asagiya
indi ve kamyona bindi. Tam o sirada hareket ettik. Oglum Kemal potinlerini unuttu ve araba
durmadan atladi, Potinlerini aldi. Arabaya yetismek icin kosarken babasi onu arabaya cekmek
icin ayaga kalkti, 0 esnada Olenbingos dedigimiz gozcu binasmdan ates ettiler ve esim
arabadan dii$til. Kemal de bunu gorunce durmamiz icin eliyle arabaya vurdu. Arna biz de
Rumlar geldigi icin vurdugunu sandik. Ve durm~chk.Kemal vurmaya devam etti. Sofer birsey
oldugunu anladi ve kamyonu durdurdu. Orasi bir anda Rumlarla doldu ve onumuzu kestiler.
Bir anda dusunduk ki artik buradan kurtulamayiz. Bizi de oldururler diye dusunduk. Sonra
Kemal arabadan atladi ve babasmm yanma gitti. Zaten iki tane buyuk cocugum vardi. .
Digerlerinin yaslan kucuktu, Buyuk olan diger kizim Aysel asagiya indi. Ben de "Durun!
Durun!" dedim. Ve arkaya bakmca kocamm yerde kanlar icinde yattigim gordum. Ve ben de
asagiya indim. Kocamm yanma gittim. Onu kucagima aldim. 0 sirada daha yasiyordu. Ve
bana "kopekler beni vurdular" dedi hen de sus dedim. Hepsi burda basmuzda duruyorlar. Kes
sesini, bizi de vuracaklar. Zaten son konusmasi da oldu. Baska konusamadi, Biz aldik onu
hastaneye goturmek istedik. Rumlar "Hayrrl Onu biz goturecegiz" dediklerinde bu sefer de
ben karsi ciktnn ve onlara dedim ki onu burada olduremediniz goturup orda mi oldureceksiniz
dedim ve kesinlikle kocarm size vermeyecegim diye bagrrdim. Basladim Rumlara saldmp,
vurmaya. 0 kadar sinirlendim ki gozum hie
bir seyi gormuyordu. Yani orada beni de
vursalar vuracaklardi. Arna sansim vardi ve oradan kurtulduk. Sonra kocarm onlann elinden
aldik ve arabaya koyduk. Bu karmasada arabanm isviclerin olmadigim soyledi o esnada
Rumlar yine yamrmza geldiler. Iyilikleri mi tuttu ne oldu bilemem isvicleri aramaya
basladilar, Ve koltugun altmda buldular, bize verdiler. Sonra bize dediler " bu iki cocuk
burada kalacak ve siz gideceksiniz." Yani Aysel ile Kemal'm orda kalmasmi istediler. Ben
hayir dedim. Ben cocuklanrm birakip nasil giderim diye aglamaya basladim, Arna sofor
yapacak hie
bir seyimizin olmadiguu soyledi.t'Biz de burda kahp da hepimiz mi olelim?
Yuru gidelim" dedi. Cocuklanmin arkada kaldiklanm ve agladiklanm gordugumde ben de
aglamaya basladim, Arna yolumuza devam ettik. Besim bey ile Halit Bey o yol uzerinden
geliyorlardi ve bizim cocuklan gorduler, arabalarma alarak cocuklanrru kurtarrms oldular. Bir
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muddet sonra bize yolda yetistiler ve cocuklaruru bana teslim ettiler. Kocam kucagimda
yatiyordu, adeta can cekisiyordu. Onu Semsi Bey'in hastanesine goturduk ve yatirdik. Hemen
il9 tane doktor mtidahale etti; Kaya Bey, Burhan Bey ve Semsi Bey. Semsi Bey dedi ki eger
onikiye kadar yasarsa yasar yoksa olur. Onikiye kadar yasadi ama sigara ictiginden dolayi
nefesi tikandi. Dr. Semsi Bey bogazmi deldi ve oradan nefes almasmi sagladi. Sabahm erken
saatlerine kadar yasadi ve bir muddet sonra camm teslim etti. Arna o camm teslim etmeden
once mucahitler bizi ahp evimize goturmtlslerdi. Cunku Semsi Bey bana "onu ahp
goturemezsiniz birak burda kalsm" dedi. Biz de eve gittik ve saat dort siralannda olum haberi
geldi ve yikildik. Altl cocukla birlikte ortada kaldik. Bize bir parca ekmek verecek kimse
yoktu. Orada burada cahsarak cocuklanrm buytlttum. Okuyam okuttum, okumayam da
ustalarm yamna kodum cahssmlar diye ve bugunlere geldik.

ALiYEREDiF
LEFKOSA
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Ben 24-25 Aralik 1963 tarihlerinde Letke'ye gocmen olarak gittim. Lefke halki bizi
bagnna basti, 1 ay sonra iksero'ya esyalanrmzi almak icin cagnldik. Ondan sonra mucahit
olduk. Mucahitligimi Letke suurlannda yaptim, 1964' de Kurban Bayrammda sabahleyin
nobetten ciktim. Kucukkaymakh' da ikamet eden akrabalannu merak ediyordum.
Cunku onlardan hicbir haber alamiyordum. Onlarm hayatlarmdan endiseliydim. Letke
sancaktarlarmdan izin aldim ve bana gitmememi soylediler. Ben yine de onlan dinlemeyip
otobusle yola ciktim. Otobuste 28-30 civarmda yolcu vardi, Lefkosa'ya gelene kadar 9 koy
vardi, Peristerona'dan sonraki koyde Rumlar yolumuzu kesmislerdi, Bizi yoklamak amaciyla
arabadan asagiya indirdiler. Yoklamayi yaptiktan sonra bize gorev karti vererek yolumuza
devam etmemizi sagladilar ve Lefkosa'ya vardik. Simdi Ortakoy olarak bildigimiz eski adryla

at kosulannm yapildigi Aydimetkoydeki barikatta bizi durdurdular. Otobusten asagiya
indirilerek siralandik. Uzerimde Suriye pasaportu vardi. Capulcu EOKA 'ci sivil Rumlar bizi
yoklamaya basladi, Yarumdaki pasaportu Rumlardan biri alarak nereye ait oldugunu sordu,
ardmdan tlzerindeki Arapca yazilann ne oldugunu sordu. Ben sessiz kaldim, yammda bir kisi
vardi. Doganci'h yash bir adamdi. Adam bu Arap'tir dedi. Ve Rumlar hemen beni siradan
cikardilar. Yolcular otobuse girdi.
Kticuk oglum Cemal yammdaydi, Henuz 3-4 yasmdaydi ve korkup aglamaya basladi,
Cocugumu da otobuse bindirerek yollattilar. Benim gozlerimi baglayarak Rum polis
karakoluna goturduler, Beni goturup bir odaya koydular. Yuzume gozlerime baktilar,
Rum'lardan bir tanesi iceri girip bana sigara verdi. Her an beni oldurmelerini bekliyordum.
Bir gun once Letke'de
iki kisi kaybolmustu. Bu iki kisi coca cola fabrikasma
limon gotnreceklerdi fakat geri donmediler. Bir anda akhma onlar geldi. Sonra bir Rum daha
gelip bana bir sigara ikram etti ve karsima oturdu. Merak etme sana birsey olmayacak dedi.
Orada yanm saat kadar kaldim. Sonra gelip gozumu tekrar baglayip,
beni aldilar. Ve
kendimi Baf kapisi karakolunda buldum. Beni asagiya indirip hemen bir odaya aldilar. Odada
3-4 tane .Rum vardi, Beni oturttular ve Turklerin icinde ne aradigmu sordular. Ben
de
onlara kanmm Turk oldugunu soyledim. Turklerle buyudum ve yasiyorum ben Muslumanim
dedim. Bir sessizlik hakim oldu ve bir kisi geldi. Bana kemerimle ayakkabi baglanmi
cikartmami soyledi. Ben de dedigini yaptim. Beni tutuklayip nezarethaneye koydular. 0 gun
yemek yememistim actim ve bayramm 1. gunuydu, Kucuk bir hucreydi, kapida bir delik
vardi. Baktim polisler yine geldiler. Kapiyi actilar ve Rumlarla birlikte sakalh bir adam da
vardi. Onu iceriye koydular. Sen kimsin diye sordu. Ben Letke'liyim, Letke'den geliyorum
dedim. Arna ona karsi itimadim yoktu. Acaba beni denemek icin mi bunlan soruyordu. Ondan
sonra bana donup , sunlan soyledi " beni de Rumlar tuttu. Ctmku Turklere silah satryorum"
. Aciktim dedim. Bana zeytin ve ekmek verdi. Ondan sonra yine polis geldi ve benim
yammda olan arkadasi, baska birisini serbest birakarak arkadasmu onun odasma gecirdiler.
Orada 6 oda vardi. Birbirimizi sadece delikten gorebilirdik. Yamma baska bir sakalh adam
geldi ve bana nerelisin dedi. Tabi bu adamlar Rumca konusuyorlardi. Ona Letke'li oldugumu
soyledim, o da bana Baf'Ii oldugunu soyledi. Arkadaslan ile ambulansta gelirken onlan
durdurmuslar, ve arkadasim merkezi hapishaneye gonderip onu da buraya benim yamma
getirdiler. Ona adiru sordum, Yusuf Hakki dedi. Bayram nedeni ile yeni ayakkabi giymistim.
Adim unutmamak icin ayakkabmm altma Y ve H harflerini yazrmstim. Bana merak etme
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dedi. Sonra beni disan cikartip onu koydular. Yusuf Hakki Kibnsh bir polisti. Rum polisler
bana yuru be Turk dediler, ben de yurudum. Beni ahp tuvalete goturduler. Ben soguk ter
dokuyordum. Simdi beni infe edecekler diye dusunuyordum. Tuvaletten sag salim ciktim. Ve
polis beni ahp hucreye goturdu.
Yanhsim yoksa saat on civarmda kaldirdilar, bir de saat aksam sekizde beni aldilar ve
beni nobet yerine goturduler. Bana bir kagit imzalatmak istediler. Bu kagit ne diye sordum.
Bu kagrt bizden hie bir seyin olmadigma dair bir kagrttir dedi. Mecburen imzaladim. Bana
kemerim ile ayakkabi baglanrm iade ettiler. Beni alip Menzis isminde uc yildizh bir adamm
karsisma oturttular. Lokmaci barikatmdan Baf kapisma gitmem icin israr ettiler. Ben yok
dedim. Beni ya kendileri goturecekti ya da Bans Gucu vasitasiyla geri vereceklerdi. Yanhsirn
yoksa Finlandiya'h bir bayan geldi. Bans Gucundendi. Finlandiya'h bayana tercumanhk
yaptilar. Bana ingilizce bilip bilmedigimi sordu. Ben de bilmedigimi soyledim. Ben ve
Finlandiya'h bayanla birlikte Ledra Palace'a gelince Finlandiya'h bayanla birlikte Saray
onundeki polis karakoluna geldik. Herkes oradaydi. Serbest kaldigima <lair haberleri
alrmslardi. Beni hemen Turk polisi sorguya cekti. Turk polisine basimdan gecenleri anlattim.
Daha sonra beni serbest biraktilar. Disanya ciktigimda buttm kadmlar aghyorlardi. Iceride
kimi gorup gormedigimi sordular.

MUHAMMED TAARAZi
LEFKO~A
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' Ben orman miihendisiyim. Gorev yerim de Alevkayasi idi. 1963 'de bir volkswagen
geldi. Arabm uzerinde Elvik yazisi vardi, Aynca doktor amblemi vardi, Karpazh oldugum
icin biraz Rumca biliyordum. Onunla konustugumda ilk sorusu su oldu: "Kopeklerle aramz
nasil?" Kopekle Turkleri kastediyordu. Orada cahsan Turkler hakkmda bilgi sordu. Kahve
ikram ettim, cevreyi gezdirdim. Fotograf cektik. Aynhrken bu resimleri gonderecegi adresi
istedi. ismimi sordu "Ben sizin kopek diye tammladigmiz Tiirklerdenim" deyince kizardi,
bozardi, Bu olay Rumlarm bize bakis acisiru gostermesi bakimmdan onemliydi.
20 Arahk'i 21 'e baglayan gece Tahtakale'de iki kisi sehit edildi. 22 Arahk'ta
cenazeleri yapildi, Ledra Palace'm karsismda Turk memurlan toplandi, 23 Aralik Pazartesi
giinii daireye gidilecek mi, gidilmeyecek mi
diye beklenildi. 18.30'da Dr. Fazil Kucuk
yarm gorev basi yapilacagim acikladi, Bu olay onemlidir. Rumlar bu olaylan Turklerin
baslatugim ve Turkleri durdurmak icin catismaya gidildigini dunyaya duyururlar. Turk
liderleri Rumlarm boyle bir cilgmliga girisebileceklerini degerlendirmeden bizleri gorev
basma gonderdi. Ancak TMT olaylarm gelisme seyrini goz onunde bulundurarak gerekli
savunma tedbirlerini almaya basladi, Yaglanrms silahlar toprak altmdan cikanhp, hazirlandi.
Silahlar 22 Arahk gecesi ortaya cikrmstir. Cumartesi saat 13.00'e kadar cahsirdik. Cumartesi
saat 9.30 - 10.00'a dogru kilisenin canlan cahndi. Alevkayasi'nda arazide cahsan Rum
iscilerin buyuk bir kisrrn EOKA'ya mensup gencler ortadan kayboldular. Sadece birkac yasli
adam kaldi. Meger o can sesleri bir mesajdi. Oradaki yashlara "nereye gittiler?" diye
sordugumda "yoruldular da gittiler" dedi. Bu olaym onceden planlanrms oldugu anlasihyordu.
Yaylada bir ingiliz kampi vardi. Bir Turk, bir Rum polisi gorev yapiyordu. Sabahlan oraya
giderdim. Tahtakale olaylanrn onlardan ogrendim. Herkes gorev basmdaydi, Gece arkadaslar
"Alevkayasi'na cikma" dediler ama onlan dinlemeyerek Alevkayasi'na ciktim. Bir olay
olursa haberci gonderilecekti, Cobanlann gelmesi birinin dikkatini cekmezdi. Alevkayasi'nda
kendi lojmammda degil, baska lojmanda kaldim. Sabah 4.00 - 5.00'te Esentepe ve
Karaagac'dan isci araclan sanayi bolgesine giderlerdi (Haspolat). Sabah 4.00'te gelen
arabalarm hepsini geri cevirdiler. Haspolat'a gitmelerine izin vermediler. Rumlarm hazirligi
onceden vardi.
0 zaman isci cekleri nakit olarak odenirdi. 25 Arahk, Christmas' da iscilerin odenmesi
gerekiyordu. Pazartesi Lefkosa'ya gelinecekti. Cekler almsm ve isciler odensin diye. Rum'a
telefon ettik "cekler hazir rm?" diye. Rum dedi ki: "Lefkosa'da buyuk bir savas var" . bizim
hie;
bir
seyden haberimiz yoktu. Fakat onlarm herseyden haberi vardi, Boylece
Lefkosa'ya gidilmekten vazgecildi. Araclann Lefkosa'ya, sanayi bolgesine gelmesinin
engellenmesi Lefkosa'da savas olacagmm onceden bilinmesi demek ki, bir hazrrhgin, Rumlar
tarafmdan yapildigmm bir gostergesidir.
63 olaylan tarihe Kanh Noel olarak gecti. Ada'mn her tarafmda kucuklu buyuklu
cansmalar baslar. Arna esas catisma Lefkosa'da yasandi, Ozellikle K.Kaymakh bolgesinde
yasandi. Biliyorsunuz ki Ayvasil katliarm da bu giinlere rastlar. Bu yillar Rumlann Ttirk'e
bakis acismm, kinin ve beyinlerinin nasil yikandigmm ifadesidir. Siz kendinizi dusunun
bir insam diri diri yani sirf irki icin kendi evlerinden toplayip da toplu mezara
koyabilir
misiniz ? Bunun sebebi beyin yikamadir, Turkler soyledir, Turkler boyledir, biz sunu
yapacagiz, biz bunu yapacagiz diye insanlarm beynini fanatizmle yikadilar ki, sonuc iste 63
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Ayvasil katliamidir. Buna benzer olaylar 74'de de yasandi, Taskent, Murataga, Sandallar,
Athlar gibi.

FAiK KOYUNCUOGLU
LEFKOSA

Hersey 21 Arahk'ta basladi. Lefkosa'mn Tahtakale semtinde iki Turk'un oldurulmesi,
Gime yolunda ve Kibns Turk Lisesi bahcesindeki vurma olaylan ve Atatiirk heykelinin
kursun yagmuruna tutulmasi patlamaya hazir bombamn fitilini atesleyen ilk olaylardir.
lsim Lefkosa'da olmakla beraber, evim Lefkosa'dan yirmiyedi kilometre uzakhktaki
bir koydeydi. Y asadigmuz ve esimin ogretmen olarak cahstigr Peristerona koyu karma bir
koydu, Nufusun yuzde kirki Turk, yuzde altrmsi Rum olan, topragi bereketli, yollan asfalt,
evinde elektrik ve su gibi uygar gereksinimleri tamam, portakal bahceleriyle cevrili sirin bir
Akdeniz koyuydu.
21 Arahk Cumartesi gunu Lefkosa' dan evime gelmek icin hazirlamrken, koye
gitmenin tehlikeli olacagi Lefkosa'da kalmam gerektigi bana bildirilmisti. Dinlemedim,
gittim. Zaten olaylarm bu derece korkunc bir sekilde gelisecegini en kotumser kisiler bile
ummuyordu. Nihayet bekledigimiz, 1958 yaz aylarmda yasadigimiz olaylann benzeriydi.
Esim yakmda degum yapacakti, iki cocugum, annem beni bekliyorlardi, 22 Aralik'ta
bir dag gezintisi yapmayi uc dort gun onceden kararlasnrrmsnk. Bu gezintiyi baska bir
haftaya biraktik,
Pazar gununu Kibns radyosundan Cuma gecesi vurulan iki Turk'un cenaze torenlerine
ait haberleri izleyerek uzuntu icinde gecirdik.
23 Arahk Pazartesi gunu Lefkosa'ya gitmek icin kalktigimda, kanh carpisma
baslamisn. Kibns radyosunun .Turkce bolumu yaym yaprmyordu, i~ arkadaslanm olan Turk
memurlarm istasyona gidemedikleri anlasihyordu.
Sehre cikan butun koy otobusleri geri donmustti. Bir ates cemberi icinde olan
Lefkosa'rnn Turk semtine sag girmek imkansizdi,
Oysa benim bu kritik saatlerde Lefkosa'da olmam gerekiyordu. Lefkosa'da kalmam
soylenmisti dinlememistim. Sehirden aynlmis olmayi simdi Kibns Turku'nun namus ve
serefini korumak icin carpisan kardeslerimize karsi bir hainlik bir korkakhk gibi goruyor,
kahroluyordum.
Ne pahasma olursa olsun, Lefkosa'ya gitmeye karar verdim. Arabaya bindim, cocuklar
uyuyordu.
Karim aghyordu. 0 anda ailemi bir daha goremeyecegim duygusu uyandi icimde,
Fakat karanmi degistirmedim. Yola ciktim.
Lefkosa'rnn Turk semtine bir mucize olarak sag salim girebildim. Normal yollardan
gelmemis, zaman zaman arabayi tarlalarm icinden surerek kilit noktalanm tutan EOKA'c1
katilleri sasirttim.
Lefkosa' da once Peristerona'ya telefon ederek sehire sag geldigimi, durumun 90k
kritik oldugunu, kanmm dogumunu koyde yapmasmi bildirmek icin cirpmdim. Telefonlar
cahsrmyordu, Sesimi duyurmak imkanmdan yoksundum.
Lefkosa'nm Turk semtinin bir ates cemberi icerisinde dis dunya ile ilgisi tamamen
kesilmisti. Kibns Turklerinin olum kahm savasi baslarmsti.
Dort bes gun uykusuz gecen birbiriyle ilgisi olmayan ve burada anlatilmasi
gerekmeyen cesitli islerle ugrastim. Ikinci bir mucizenin beni hayatta tuttugu o kanli
hengamede; cebimden ayirmadigim bir deftere gorduklerimi, duyduklanrrn yazmaya cahstim.
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Gercekten gorduklerimiz, duyduklanrmz, yasadiklanmiz inamlmaz olaylardi, Kibns
Turkleri yediden yetmise, en modem silahlara sahip kendisinden on kat daha ustun dusmana
karsi elindeki ilkel silahlarla sahlanmisti.
Unutulmaz savas gunlerinde geceyansmdan soma Halkm Sesi basimevinin bir
odasmda otururken kapi acihyor, gozleri sismis, sac sakal birbirine kansrms tammadigim bir
adam bizi cagmyordu.
Basimevinin arkasmdaki Tekke Bahcesi 'ne cikiyorduk. Karanhkta arahksiz kursun
sesleri devam ederken elimize birer kazma, kurek veriliyor ve bize "Kazin" deniyordu. lsaret
edilen yerleri kazmaya cahsiyorduk. Ellerinde kazma kurekle baska adamlar
da
geliyor ve onlar da kazmaya bashyorlardi.
Sira sira mezarlar kaziyorduk. Sedyelerin icinde durmadan sehitler getiriyorlardi,
Bunlan kanh elbiseleriyle kazdigirruz cukurlara gomuyorduk. Lefkosa semalarmda Turk Jet
ucaklan ihtar ucuslan yaptiktan soma bir sure devam eden "Ateskes" anlasmasi gunlerinde
birakilan Turk rehinelerinden ikisi koyden esimin akrabalan idi.
23 Arahk'tan beri haber alamadigim aileme ait verdikleri bilgi beni perisan etti.
Esim 25 Arahk'ta sancilanrms ve yanmda annem oldugu halde bu iki erkekle birlikte
Lefkosa'ya gelmeye kalkisrmsti.
Koy karakolunu ellerine geciren Rum polisler, esime degum yapmak icin Lefkosa'ya
gittigine ve yolda kendilerine gerekli kolayhgi gosterilecegine dair muhurlu bir kagit
vermislerdi.
Y ol boyunca arabalanmn onil kesilen iki barikatta bu kagit islerine yaramis ama,
Yunan alayi kampi onunde i~ degismis. Aralarmda Yunan askerleri ve subaylan bulunan
EOKA'c1lar arabalanrn durdurarak esimi ve annemi makineli tufek tehdidi altmda ve elleri
havada ahp goturmusler.
Bu olayi beraber yasayan esimin akrabasi iki erkek, once olumle tehdit edilmisler,
soma Lefkosa Hapishanesine goturulmusler. Hapishanede kendilerine gunlerce eziyet
etmisler. Tirnaklan sokulmus, ac birakilrmslar, kirbacla dovulmusler. Nihayet serbest
birakilan rehineler arasmda Kizihac'm arachgi ile Lefosa'nm Turk semtine getirilmisler.
Anlattiklanm dinlerken cilgma donmustum, Annem neredeydi? Esim ve cocuklanrna
ne olmustu?
Bilgi almak icin saga sola basvurmalanmdan bir sonuc cikmadi. Telefonlar kesik,
yollar kapahydi.
Benim durumumda ailesinin bir 90k ferdini kaybetmis yigmla insan vardi. 0 bahtsiz
insanlarla birlikte sevdiklerimizden bir haber alabilme umudu icinde; ac, uykusuz gunun
yirmidort saatini Kizilhac kamyonlanrun geldigi Lefkosa'nm Turk semtinde yeni kurulan
hastanenin onunde geciriyorduk.
Kizilhac durmadan yarahlar, oluler, koylerde mahsur kalrrus perisan insanlar
tasiyordu, Olulerin cogu kokmustu. Bumumu tikayarak, acaba beklediklerimden biri mi diye
baktigim O olu insan yuzlerini unutmak mumkun mil?
Kafataslan parcalanrms, gogilsleri delik desik, kimi ensesinden vurulmus, kimi elleri
baglanarak kallesce oldurulmus kac kisiyi gordu gozlerim,
Sakat delikanh, seksenlik imam, on yasmda kiz, ihtiyar kadm, tamdigm tammadigm
insan oluleri., Lefkosa Rum Hastanesinde kanlan almarak oldurulmus Turk hastalarm
oluleri ...
Y ollarda, evlerde yakalamp, irzma gecildikten soma oldurulmus kadmlar, kizlar.,
Makineli silahlarla delik desik edilmis bebeklerin oluleri ...
Butun dehsetiyle yasadigim bu korkunc gunlerden soma 10 Ocak 1964 'te anneme,
esime ve cocuklanma kavusabildim, Ozellikle annem ve esim tamnmaz bir haldeydiler.
Annemin saclan bembeyaz olmustu, Karim inamlmaz derecede zayiflarmsti. Bir mucize
olarak hayatta kalrmslardi.
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Esim ve annem Lefkosa Rum Hastanesinde kaldiklan sure icinde gorduklerini
anlatirlar:
Bir ingiliz hemsiresinin gayreti, hayatlanm kurtarrmsti. 0 iyi kalpli insam hie
unutmayacaklardi.
Turklugumuze asla leke surmedik. Atalanrmza layik evlatlar oldugumuzu ispatladik.

Yediden yetmise buttm Kibns Turkleri; Lefkosahlar, Lamakahlar, Limasollular, Bafhlar,
Magusahlar, aynsiz gaynsiz adanm her tarafmdaki Turkler en issiz koselerde kalmis, en az
nufuslu Turk koyleri bile sayica, silahca kendilerinden eek ustun dusman surulerine yigitce
karsi koydular. Kibns'taki ulusal ruh sahlandi, Kibns Turkleri adanm her yonunde yeni
Plevne destanlan yarattilar,
Biz Kibnshlar eskiden Turklugumuzle gurur duyar ve "Ne Mutlu Turkum Diyene"
diye dusunurduk. Simdi ise hem Turk hem de Kibnsh olmakla gurur duyuyoruz. Bundan
· boyle "Ne Mutlu Kibnsh Turkum" diye soyleyecegiz. ·
OZKERYA~AR
LEFKO~A
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1963 'te lise bir ogrencisi idim. Hafta sonunda bir gun once lisede bir olay olduydu.
Ogrencilcre Rum polisler kursun attiydi, okul tatil oldu o gun. Pazartesi de benim smavim
vardi butun hafta sonu cahstirn, kimya smaviydi. Smava giremedim Pazan Pazartesine
baglayan gece Rumlar K.Kaymakh'nm uzerine yuruduler. Bana gore, simdi o zaman oyle
dusunmuyordurn. K.Kaymakh cok fazla direnc gostermeden teslim oldu. Bir kac gene
gezmeye basladi koytl terk ediyoruz diye haber verdi, TMT' ci ayaklan ile apar topar ciddi bir
mukavemet gostermeden Hamitkoy'e gittik. Simdiki dusunceme gore o zamanki liderlik
bastaki liderlik aslmda K.Kaymakh halkim bir nevi kurbanhk olarak kullandi. Herkes evini
birakti, kacn, Bu olaylarla ilgili evimizi birakmarmz , butun esyasi ile birakip Hamitkoy
ovalannda sigmti olarak yasamaya · basladik, K1z kardeslerim ve annem koydeki ailelerin
yanmda kaldi. Biz, erkek olarak babamla ben, mevzilerde nobet tutmaya basladik. 0
donemlerde gayri . resmi olarak basladik, Gidebilecegimiz baska yer yoktu. Babamm bir av
tufegi vardi, onunla nobetlese nobet tutardik. Yaklasik bir sene kadar Hamitkoyde kaldik,
Bizimkilere cadir verdiler miydi? Hie hatirlamam evde kahrlardi. Akraba degil, biri bize
evini acti sag olsun. Bir muddet koylu elindeki olanaklarla pek fazla da yiyecek yoktu. 12 gece K.Kaymakh'y1 yedirebilirdi. Ondan sonra biz ac onlar ac yasadik. Esyasiz kaldik, ta ki
buzhane ve un fabrikasi dusurulsun. Un fabrikasi dusurulunce kadmlar bitdalar, borekler
yapmaya basladilar o sekilde karmmizi doyurduk. Buzhane dusurulunce hindiler, etler
gelmeye basladi, Yemek kavgasi olurdu. Bir keci sutunu millet 5 liraya ahrdi. 0 donemler
gecti, Bizimkiler de ahrdi hatta ben siltil hie sevmezdim. A<; oldugumuz icin icelim diye bizi
zorlarlardi, Ben de bir tarafa saklamr, dokerdim. Aileme ictim numarasi yapardim, Ailem ac
bize birseyler uydurmaya cahsirlardi. Tabii artik o gunler gecti,
Nobete gittigimiz icin rasm verilmeye basladi. Yardim yapihrdi, bakla, un . falan
'
verilirdi. Daha kotu gunler gecirdigimiz icin en azmdan yiyecek birsey vardi, Belirli bir
donem hie bir sey bulamazdik. A<; kaldigimiz gun cok oldu. Cunku koylu artik elinde
kalanlan saklamaya basladi, Maksimum 3 gun besleyebilirlerdi bizi, denetim yoktu. Paranm
degerinin kalmadigi bir donemdi, yemege, almaya birsey bulamazdik. Dunyaya biz zavalhyiz
durumlanm gostermek icin feda ettiler KKaymaklryi. Barra gore bu TMT' cilerin bir
oyunuydu. Cok koy vardi direndiler ve dusmediler, bizde cok fazla kursun atilmadan
birakildi. Kendi evimizi bir av tufegi ile savunmaya cahstik. TMT' ciler bir tek kaciyoruz
demeye geldiler baska da gormedik. Hamitkoy' e Kizilay cadir yollamaya basladi,
Ondan sonra okullarm acilmasi soz konusu idi Lefkosa'ya geldik. Yaklasik bir sene
okula gidilmedi bir akrabanm yamnda uzun zaman sigmn gibi iki aile yasadik. Daha sonra biz
kendimiz ev kiraladik bize ev verilmedi. Orada gayri resmi mucahitlik yaptim. Lefkosa'ya
gelince · evde duramadim, Lise ogrencisiydim, zaten mucahitlige ahsrmstim, resmi olarak
mucahitlige basladim, 0 donemde herkes mncahit degildi bir cok gonullu oldu bir kisrru
benim gibi ogrenciydi, bir kisrm da buyuklerdi, Hatta ilginctir lise acildigmda tahsile
basladigimda siruf ogretmenim benim mangamda erdi, benden sonra geldigi icin er oldu.
Ondan sonra gelen bir cok hoca askerdi. Simf ogretmenimden tut bir cok hocaya egitim
yaptirdim. Lisede tahsile baslaymca gece nobet gunduz de okula giderdik, ne ogrenciydik ne
de asker cok garip bir durumdu. Biraz de gene oldugumuz icin onun verdigi bir kaygisizhk
vardi.
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Ben Lefkosa'ya geldigimde ve nobete ciktigimda beni Caglayan bolgesinde bir yere
goturduler. Burasi nobet yeridir dediler, bu da tufegin dediler ve tufegi elime verdiler. Bir
baba piyade verdiler. Nasil kullamhr dedik oracikta bir bozdu kurdu. Elime daha ilk defa silah
aldim ne agirhgirn bilirim ne bir sey, Gulle gibi silahti. Sarjorunu kullanrnasuu gosterdi. Bir
de bir torba kursunu saydi verdi. Ondan sonra tufegin gizli emniyetini gosterdi, horoz
dusurme vardi. Tabii
biz cocuktuk mahallede olan cocuklar da kocaman boyumuz kadar
tufegi gorunce etrafima toplandilar. Hep beraber coluk cocuk nobet tutardik. ilk gece 90k
korkmustum, Sebebi de silah ile gosteri yapmamdi, Cocuklar silahi gostermemi istediler biz
de zaten cocuk, gosteri yapacayik guya onlar da ogrensin diye gosterdim. Hatirlanm tufegi
kurdum, yan tetik dusurunce emniyetin girmesi lazimdi ondan sonra tekrar emniyetin girmesi
icin horozu cekerdim. Tuttum ya da iyi tutamadim horozunu, yanyi gecti emniyet ignesi
tutmadi tufegi kurmadan horozu cekince atardi. Y anyi gecince korktum dilim tutuldu. Soguk
soguk terler akmaya basladi cocuklara kacm diyemedim. Nasil yaptim bilmiyorum elim ile
tuttum horozu ve yavaslattim, patlarnadi. Ondan sonra ne sarjor tasinm ne de bomba dedim.
Bana gore TMT'nin o zamanki durumu bir cete gibiydi. Disiplin ve denetim yoktu. Herkes
gonulluydu, Bizi zorla tutup goturen yoktu icimizden geldigi icin, cocuktuk dusmam
vuracaktik. · 0 dusunce ile gittik. Karsirmzda bize bu isin ciddiyetini anlatacak biri yoktu
ondan sonra yavas yavas bu konularda egitimlerle haliyle bu toplumun icinde kendini,
toplumu kurtaracak bir duzeye soktu. Arna ilk once bir basi bosluk, bir duzensizlik vardi.
Gunduz okul, aksam egitim, gece de nobet bu boyle dort bes sene devam etti. Milcahitlik
kisacasi boyle oldu. ilk, sivil elbiselerle basladik sonra ilniforma verildi. 0 zaman yesil degil
kursuniydi. Okul pantolonu gibi bir kiyafetti, Bir de mont vardi. Pantolon ilstil monttu.
Beremiz vardi komandoyduk. Siyahti galiba bir miiddet sonra sapka
91kt1. Bu resmi bir
elbise olmadi. Cok kisa bir siire devam etti, sivil ile ilniforma kansmn bir seydi, sonra
askeriye benzer bir uniforma 91kt1. Komutanlar bizi egitmeye basladi, biz birseyler ogrendik.
68'de hen askerlikten terhis oldum. Tiirkiye'ye iiniversiteye gittim.

AYDINONCULAY
LEFKOSA
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Benim 63 amlanm daha kuvvetlidir. Cunku kisiligimin yetistigi zamanlardi. Orta
birdim ve 12 yasmdaydim 63 olaylarmm esas basladigi gece 21 'i 22 Arahk'a baglayan
gecedir. ilk olay Tahtakale dedigimiz Lefkosa semtindeki kisilerin kursunlanarak
oldurulmcsidir. Bu olay Rumlar tarafmdan bilincli bir katliam olmasma karsm, bir icki
aleminden sonraki bir tartisma gibi gosterilmistir. Carsida halk arasmda huzursuz bir
hareketlenme basladi. Bu olaydan sonra 48 saate farkh ahs verisler basladi, Uzun yol
dedigimiz Rum carsismdan Arasta dedigimiz Turk carsismdan gecisler kapandi, Biz
uzunyoldan ahs veris. yapardik, Babamm Arastada dukkam vardi. Rumlarm bizim tarafa
gecmedigini, bizim onlarm tarafma hala gectigimizi soyledi, bu benim kafamda 90k iyi yer
etmisti." Nicin Rumlar bizim tarafirmza gecmez?' 'diye dusundum.
Ozellikle hatirladigim,
Rum mahalleleri ve Turk mahalleleri aynydi. Rum
mahallelerine 'gittigimizde bizi kovarlardi. Y etistirirlerse vururlardi, soverlerdi. Bu yuzden
Rum mahallelerinden gecmek istemezdik. Ortak ahs veris yaptignmz marketler, kuaforler
vardi, K.Kaymakh'da kadm kuafor yoktu. Bayram zamanmda babamm ahskanhgiydi bizi
annemle beraber kuafore yollardi. Sa91m1z yapilsm diye dolma yapardik. Biz kuafore
giderken annem kosede dump Marino dedigimiz bir Rum kadma seslenir, cocuklara
gozlemcilik yaptmr bize arka cikardi, Biri bize birsey soylediginde bizi korurdu. Oyle bir
gerginligimiz vardi,
63 olaylarmda en 90k hafizamda yer eden olay orta okula gelmek icin koyden ciktik,
Babamm o zaman bisikleti vardi. Beni simdiki Selen otoparkm oldugu yerdeki binaya birakti.
Y ani okula birakti. Kendi dukkanma gitti, dukkamru acti. 10.00 - 10.30 civarmda tenefiis saati
idi kursun sesleri duyduk. Simdiki LTL binasmm yerinde erkek lisesi binasi vardi.
Motorsikletin uzerindeki Rumlar okuldaki genclere silah acti. Y ani cansmanm alevlendigi
esas olay bu idi. Ogrenciler kacismaya baslaymca bir panik basladi, dukkan sahipleri
sokaklara dokuldu. Herkes dukkamru kapatip cocuklanm almaya basladi, surlar ici hep
Turk'tu. Samyorum 5-6 dakika sonra babam bahcede bisikletle beni anyordu. Kargasa
ciktigmr soyledi, Biz Lefkosa'yi bisikletle gecip evimize sigmdik, Lefkosa'yi 63 olaylanndaki
son sekli ile o giln gordum. Eve geldigimiz anda bir baktim Ruso'nun meydam olan koy su
anda arada kaldi. Koy meydanmdaki sokak bizim sokakti. Herkes ahs veris yapardi, Fmndan
ekmek ahrladi. Silahlanma basladi, herkes bir korku ile av tufegini aldi, Genclere sirur evlerde
bekcilik gorevi verildi. Rumlar bize saldirabilirdi. Koyun nufusunu hatirlarruyorum ama
herhalde yuz hanelik bir koyduk, Y angmci olan Huseyin amca Recis fabrikasmda
bekleyecekti. Rahmetli Ruso babama nereye gidecegini sordu. Baham da silah verirseniz
gidecegini soyledi, babam mezarhk arkasmda nobet bekleyecekti.B u sekilde finndaki ekmek
ahsverisi sirasmda babamm erkeklerle konusmasmi duydum ve koyde bir panik yasandigmi ,
savasm baslayacagmi anladim. Eve geldigimde annem toparlamrdi. Un ve seker almarmzi
istedi, savas cikacakti, Millet bakkala kosturdu, 21 'inden itibaren 23'ilnde ogrencileri
silahlanmasi olayi ile herkese bir savasi cagnstirdi, K.Kaymakh' da ozellikle hava karardiktan
sonra silah sesleri duyuldu. Rumlar bize Buyukkaymakh ile Lefkosa Ktlctikkaymakh Turk
bolgesine silahlar actilar. iki gun koyumuz kendini savunmaya cahsti. 25 Arahk saat 21.00
gibi kose basmda oturan rahmetli Huriye ebemiz mahallenin bosaltildignu, herkesin koyu terk
ettigini bildirdi. Hamitkoy'e kaciyorlardi. Biz de toparlanmaya basladik, abim Namik
Kemal'de okuyordu ve Magusa'da yatih kahyordu. Ablam ogretmendi, ama tayini cikmadigi
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icin evdeydi.Hic unutmam mahalleli ile konustuk ve koyu terk etmeye karar verdik. 0 zaman
90k iyi hatirlanm tizerimde kareli bir iskoc etek vardi ve diz alti corap giymistim. Sokaklarda
kahnk, yatmk diye il~ilyecegimi dusundurn ve abimin pantolonunu giydim. Pacalanrn
katladim. Arkasma iki tane kazagirmn tistiine ceplerine bakmadan abimin ceketini giydim bir
de kapisonlu yagmurluk, Ablam bana bagirdi bu kiyafetle kosamazsm Rumlar seni yakalar
dedi. Ben il~ilyilp olmektense Rumlar beni yakalasm daha iyi dedim. Biz o arada karsi
komsumuzun evde olduklanm fark ettik. Devamh silah sesleri vardi, Hie unutmam bu kursun
yagmuru altmda babam koseye fmnciya gitti. Bir seyler ogrenmek icin yamrmza ekmek
almamizi soyledi, kacmaya hazir olahm diye. Y amma yanm ekmek aldignm hatirlanm,
annem zeytin falan vermek istedi ben yalmz ekmek yeter su da icer doyanm dedim. Ablam
herkes can derdinde, siz yemek derdinde dedi ve annemin aklma paramizi ustumuze almak
geldi. Ben o zaman ogrendim annemin carsaflann altmda yigmla parasi oldugunu. Parayi aldi
koynuna koydu, altmlan da aldi. Sizin cehizleriniz dedi, uzerine iki kat palto giydi hava
soguktu, Babam eve geldi koyde kimse kalmamisti. 5-6 ev kalrms dedi, herkes kacrrus, fmnda
bir tek bekci kalrmsti, bekci babama acele edin Cemal dayim Yunan askerleri geldi evleri
bosaltir dedi. Diger mahallelerden yaklasirlar kacm dedi. Annem babama paralan aldigim
soyledi, babam da bizi oldilrmeyeceklerse de bunlar yuzunden oldurecekler dedi. Annem o
telasla hepsini bahceye atti, artik hie cehizimiz kalmadi hepsi Ruma kaldi bize sakladigi
altmlar gelmedi.
Bitisik evde amcamlarm evi vardi, amcam rahmetlik oldugu icin evde yengem vardi,
annesi ve yegenim Ayse ile kahrdi, Hemen onlan aradi, beraber kacahm diye. Karst evde
kadmm kocasi Rumlan karsilamaya gitti iki tufegi ile, kadm yedi cocugu ile evde yalmz
kaldi, Hepimiz cocuklan bolusup aldik, coluk cocugu onumuze kattik. Bahcelerden
duvarlardan atlayip kacacagiz, yamlmiyorsam 4-5 duvar atladik. Yunan askerlerinin seslerini
duyduk, o aglayan, bagnsan cocuklar bir anda sustu, annem susun bizi oldtlrecekler dedi.
Yalmz o kadm 6- 7 ayhk bebegini sussun diye gogsune tuttu. Yunan askerleri aktarma yapardi,
0 caddeyi nasil gectik hie hatirlamam, askerler kactiktan sonra karsidakiler bize isaret etti
askerler gitti diye. Biz'20-25 kisilik bir grup olduk. Kil9Ukkaymakh'mn Hamitkoy'e gidecek
olan ana cadde Bagdat caddesindeki Ruso amtmm oldugu cadde ondan sonraki en son ev
imamm evi idi. imamm evinin duvarmdan atlaymca sok olduk. Meger koydeki herkes o eve
toplanrms. 0 ev simr evi idi, mutfak odalannda, banyonun icinde insanlar otururdu. Ben tabii
cocuk oldugum icin odalan dolasmaya basladim, Okuldan arkadaslanrm aranm, kimler var
diye bakanm, arkadaslanmm bazilanm buldum.
Bir kismi Hamitkoy'e kacrrus, kacamayanlar kalrms. Iki kath idi ev, list katmda iki
tane asker vardi silah sesleri duyulunca Rumlarm yaklastigim anladik. Hie sesinizi cikarmaym
dediler. Sonra bahceye uzamp baktun, Uc;; tane sungu gider gelirdi. Kimdir bunlar diye
sordugumda Rum askeridir sus dediler yanhs hatirlamiyorum, saat 24.00'te vardik o eve,
2.30'a kadar orada oturduk meger Rum askerleri Sampson'un koye giris yapmasim
beklerlermis. Bir anda kapilar gumbur gumbur vuruldu, acm Turk askerleri sizi kurtarmaya
geldik dediler. Meger o Sampson'un bizzat kendisiymis. Cok guzel Turkce konusurdu. Huriye
hamm kacm bizirnkiler geldi dedi ve bir anda kapiyi acti, Askerler bizi dipciklerle iteklemeye
basladi. Aman bizi oldurecekler diye herkes bagirmaya basladi, Herkesin crldrrdigim sandim
ve ben de aglamaya basladim. Bizi stra halinde itmeye cahsryorlardi. iki kisi giderse cekerek
arkaya ahrlardi. Disanya ciktigumzda bir grup insan · elleri baslannda corneli otururlar ne
olacaguu bilmez sirti askere bakar bekler. Bir aglama, bir hengame disardakileri susturdular,
icerdekiler duymadigi icin kapilar acildi. 0 sekilde disan ciktik. Uzerimizi aradilar, cantalar
cepler arandi. Abimin giydigim ceketinin icinden bir kursun kalem ve iskambil kagidi 91kt1,
hie unutmam iki tokat yedim yuzume, ne vurun dedim. Boynum kmldi zannettim. Babam sus
dedi, aglanm bagmnm, bunlara yazr yazacagim zannetti dedi. Babam Rumca bilirdi. Babami
yammizdan aldilar. Bir tarafa kadmlar ve cocuklar, bir tarafa erkekler iteklenirdi. Biz o koyun
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en son kenarmdaki, son evdeki sokagm yanmdan baslayarak ana caddelerin meydanmdan
gece gece Buyukkaymaklr'ya
getirilinceye kadar ucyuz kisi olduk. Gittikce cogaldik, meger
onlann icerisinde simdiki Y enisehir bolgesi, Kizilbas bolgesinden gelen Ti.irk aileleri de vardi.
Mahallelerden toplattilar ve Kucukkaymakli' ya dogru yuruttuler. Buyukkaymakli smmna
gelince saat 04.30 civanydi, iki kamyon geldi ve kapah otobi.isler. Kapah otobi.islere erkekleri
bindirdiler. 0 arada 90k bagiranlan susturmak icin silah atarlardi, ayaklanrmzm icinden
kursunlar gecerdi, kimin vuruldugunu anlayamazdik, birkac kisi yere dustu. Mesela Alev
Hamm kalcasmdan yaralandi, iki i.i9 tane kursun yedi, onu hemen ambulansa koyup Rum
Hastanesine goturduler.K admi esi Hamitkoy'e kacrnayi basarrms. Sinir krizi gecirenler,
bagiranlan tokatlayip uyandmrlardi,
Bizi kenara ittiler, kamyonlara koydular, nereye
gidecegimizi bilmiyorduk.
Recis fabrikasma vardik. Orda dondurma yapihrdi, Bizi dondurucuya ittiler, herkes
bagirmaya basladi olecegiz diye. Bu arada erkeklerin iki tane otobi.isi.i vardi bir tanesi
kayboldu, bir tanesinden de bazilan indi. Meger biz toplarurken aynm yapilrms. 0 insanlar
artik geri gelmedi. Gene; olanlan, eli silah tutanlan oldurduler. Yash olanlan, savasamayacak
olanlan biraktilar. Dondurucuda yirmi dakika kaldik. Soguktan cenelerimiz vurmaya basladi.
Yirmi dakika bize iki saat gibi geldi, hepimiz aglanz olecegiz diye, birbirimize sanlmz,
ellerimizi ovustururuz. Kapiyi actilar, silahlan dipcikleriyle iteklenerek disanya cikanldik.ve
bizi baska otobi.islere bindirdiler. Sokaklar insan dolu, ciralar, erkekler, ellerinde taslar sopalar
hello Ti.irkler diye bagmlar, ti.iki.iri.irler, parmak verirler, pis laf soylerler, istavrozu operler ve
bize karsi ti.iki.iri.irlerdi. Hakaret yagmuru altmda sokaklardan gecildi. Onde bir kisim
oturulacak yer vardi, ondan sonra geride biraz daha yi.iksek betonla dokulmus basamakh loca
dedigimiz kisimlar vardi, Bizi sandalyelere oturtmadilar, betonlann i.izerine oturttular.
Cocuklardan, yashlardan sandalyeye oturanlan dipciklerle arka kisma ittiler. 0 arada biz
farkettik baska koylerden gelen Ti.irkler vardi. Yarulmiyorsam biz gecenin 22.00'a kadar
bekledik, aciktik, susadik bize hicbirsey vermediler. Bezini kirleten kucuk bir bebek vardi.
Yash bir kadm pamuklu bir ic camasm giyerdi, o zamanlar oyleydi, o yash kadm torunu icin
i9 camasmm kesti, cocuga bez diye koydu. 0 Yunan askerlerine bezi nere koyahm diye
sordugunda kadim itekleyerek sinemamn tuvaletine kadar goturduler, cocugunu yanma
almasma izin vermediler. Bezi atip geri geldiler. Saat 03.00'da otobi.isler geldi, bizi bindirdiler
yarurmzda Rumca bilenler vardi, Rum kesiminde cahsan insanlar vardi. Rumlar ve Ti.irkler
ortak cahsirlardi, Bu ortak i~ yerlerindeki arkadaslanna rastlaymca bilgi almak istediler, orda
bazi Rumlardan ogrendiklerine gore bizi esir aldiklanm, ancak oldurmeyeceklerini, diger
Turklerin esir aldigi Rum esirle takas edilecegimizi ogrendik. 0 arada biz bunun Rumlarm bir
aldatmacasi oldugunu dusunup , inanmadik, Herkes aglardi, bizi oldureceklerini dusunduk.
Bizi Cikko manastmna goturduler, Papazlarm egitildigi bir okuldu. 0 zamanm manastm bize
i.iniversite gibi geldi. Bir baktik o manastmn bir kisrm Yunan askeri tarafmdan kullamhyor ve
25 Arahk noellerinin gi.ini.iydi.i, icki iciyorlar, egleniyorlardi.B izi smiflara doldurdular,
siralann sandalyelerin i.izerine oturduk. Sabaha kadar kapilar acik kaldi, camlan zorla
kapattik, once camlar da acikti. Arahk ayi, kismortasi hava soguktu donuyorduk. Nese Hamm
diye biri vardi, Rum tarafmda pasaport dairesinde islerdi, Rumcasi iyiydi. 0 kadm Yunan
askerlerine karsi 91kt1, hastamiz var, cocugumuz var dedik ve pencereleri kapattirdik. Otuzbes
kisinin egitim gordi.igi.i bir smifa biz 60 - 70 kisi girdik. Sandalyeler yetmedi, siralann i.izerine
oturduk. Bir si.ire sonra odalara 10 - 15 tane battaniye atildi. Yetistiren kapti, ortundu.
Y etistirmeyen kaldi, cocuklara, yashlara dagitmaya cahstik. Sabaha kadar o gece hie;
uyumadik. Bir ara baktim bir grup insan battaniyelere sanh bir seyler yapar. Meger aramizda
olan hammlardan birinin kucucuk bir cep radyosu varrrus. Onunla Bayrak radyosunu buldular
ve birseyler ogrenmeye cahstilar. Radyonun oldugunu biz o gi.in ogrendik 26'smm sabahi.
Kemal Tune,
bayrak bayrak anonsuyla haberleri verirdi. Bu radyodan olaylan takip etmeye
cahsmz, 2 - 3 kisi kapida bekcilik yapardi, askerler koridora gelir gider yuruyus yaparlardi.
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Sabah saat 09.00 gibiydi, bir kova su geldi ve ortaya kondu. 0 kovanm icine hepimizin nasil
saldird1g1m1z1 hie unutamam. Kimisi elini, kimisi basim sokar, sacmdan basmdan cocuklan
kovanm icinden 9ekildigini hatirlanm. Ben suya gittim ama uzamp icemedim. Akhma suya
yuzunu uzatanlarm icine sumugunt; biraktigi geldi, igrendim icemedim. Susuzluktan oltirum
ama istemem dedim. Nese Hamm bizim sozctimuz gibi kapiya gider askerlerle konusmaya
cahsirdi. Ekmek istedik, gelecek dendi bize. Ogleye yakm geceden yanm kalrms, askerlerin
tuketemedigi ekmekler bize geldi. Kimisi ellenmis, kimisi ismlrms vaziyette ekmekler. Biz
kendi ararmzda organize olduk ve herkese bir parca bir sey vermeye cahstik. Y emekleri
ogretmen masasmm ustune koyduk ve bolustuk, Bir kap zeytin geldi, herkese ikiser
zeytin
verildi. ilk yedigimiz yemek bu oldu. Zeytini yeyince susadik, herkesin tuvalet ihtiyaci geldi,
benim de tuvalete gitmem laznndi. Annem askerlerin bana birsey yapmasmdan korkardi.
Zehra yengemin gortimcesi goturdu, Bizi uc asker, iki kisiyi dipcikleyerek tuvalete goturdu,
kapi acik kalacak dediler. Ben kapi acik nasil yapayim? Zorla kapattirdik, ilk orda elimi
yikadim ve cesmeden su ictim, icilmez dediler aciyrms dediler ama ben ictim. Susadiydtm
tadim hatirlamam. Bir de bize aksamustu l 7.30'da yemek verildi, yine askerlerden kalan
yemeklerle bizi beslemeye basladilar. Biz iki gun hie asagiya indirilmedik. Dst kattaki smifta
kaldik. 29'unda bizi bahceye indirdiler guneslenmek icin, Nicin bahceye 91kt1g1m1z1
anlamadik. Meger Turk ucaklan ihtar ucusu yapmislar. lhtar ucusu sirasmda Yunan askerleri
ortahgi bos birakti ve bazi odalar disanya 91kt1. Askerler inin asagiya dediler ve kendileri
saklandi. Biz orada yalmz kaldik hie Yunan askeri yoktu. Ihtar ucusu srrasinda Erenkoy
askerlerine sigara atilmis.
Sonradan ogrendik hemen yammizda ingiliz uslerinde eahsanlann lojmanlan vardi.
Orada aileler olurdu. Orada bir ingiliz kadm camasir sererken Cikko manastmnda sirolarm
eahstiguu gormtis, tellere yaklasip bakmis, meger bizden ayirdiklan erkekleri cukurlara
doldururlarm1~, kadm bunu gorunce kocasi vasitastyla basma
duyurmus, Biz gazetelere
ciktik. Cikko manastmnda Turkler diye. ingiliz askerlerinin aracihgiyla basm geldi ve bizi
gortinttilediler. Hemen 30'unda bize normal yemek geldi. Nedeni ise Ttirkiye'ye ve
Yunanistan'a bilgi vermek icin heyet gelecekti. Biz o okulda 12 oda insandik. iki odaya
yemek dagitilrms, tesadufen bizim oda da gosteri yapilacak odalardandi. Patates firm kebabi
yedik. Aym 31 'inde serbest birakildik ama onu da anlayamad1k. Otobtisler geldi, bize
binecegimiz soylendi, bizi oldtirecekler diye aglayip bagiranlar vardi, Otobuse bindikten ,.
sonra merak etmememizi, Ttirk tarafma gottireceklerini ve Turk tarafmdaki Rum esirlerle
takas edilecegimizi soylediler. Biz Gime kapisma gelinceye kadar inanmadik. Ataturk
heykelini gorunce anladik. Turk mahallelerinden ge9mi~iz ama tammadik. Bizim okul,
simdiki Selen oto park yeri bizi oraya indirdiler. Bans gucu askerlerine bizi biraktilar. Basm
orada idi, artik ~tikretmeye basladik, 25 - 30 Arahk arasi ben babarm ilk kez orada gordum,
kimse tamdiklannm sag olup olmadigmi bilemezdi. Herkes yakmnu aradi, askerlikle ilgisi
olmayan, aver olmayan, eli silah tutmayan erkekler kurtuldu, digerleri oldu. Erkeklere
sorgulama yapildigmi sonradan ogrendik. Abimi babama 90k sormuslar Magusa' da kahrdi,
Teyzemle enistem Lefkosa'da idi ve bizi almaya geldiler. Bir 90k insan kocasmm kayip
oldugunu o gun anladi. Ben neyin ne oldugunun farkmda degildim, Teyzemize sanldim. 0
gtintin fotografi da var.B enim yuzum gozilm kapkara ve kasim catik 91kt1. insanlara gulmeyi
unutturdular, ya~ad1g1m1za sevindik ve aglamaya basladik. Ben teyzeme 90k aciktim dedim.
Babam gelmek istemezdi ama enistem bizi birakmadi ve bizi evlerine goturduler. Ustum
basim perisandi, teyzem nedir bu kiyafetinin hali dedi. 0 zaman ustume baktim, pislik
icindeydim, abimin pantolonunun dizleri delinmis. Sa91m1z basmuz darmadagm1k, hemen
banyoya girdik. Hi9 unutmam banyodan cikmak istemedim. Teyzem bize kiyafet buldu,
onunda hep oglu vardi pantolon kazak giydik. ilk yemegimiz mercimek corbasiydi. 3 - 4 kap
yedim, annem artik mide fesadmdan olecen dedi. Teyzem 90k agladi. Hi9 boyle achk
gormedim dedi. 0 geceyi oturarak gecirdik ve konustuk. 0 gunden sonra babam arastirmaya
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basladi, evmuz ne durumdaydi bilmiyorduk. Polislerden kayit ahp evlerine gidip esya
kurtaranlar oldugunu ogrenince, esirlikten kurtuldugumuzun 5. gunu 5 Ocak galiba babamla
evimize gittik. Ben de gelmek istedim.
Eve gittigimizde sokaklar esya dolu, kmk dokuk bir haldeydi. Ben esir olduktan sonra
bandoflanmm burunlan delindiydi. Teyzem bana oglunun botlanm verdi. lyi ki
bot
giymisim, Rumlar evlere girmis herseyi kinp dokmusler. Kosedeki polise izin kagidmi
gosterip girdik. Kucuk bir kamyonet ile gitmistik. Onun s1gd1g1 kadar, koltuklanrmzi ve
karyolalanrmzi aldik
bir de dolap saglam bulduk. Diger esyalar kmlnusti. Annemin guzel
bir cam bufesi vardi param parca idi. Elbiseler sokaklara dokulmustu, hie elbise alamadik.
Annemizin bize sakladigi cehizlik carsaflar yoktu, biz kullandigumz carsaflan aldik.
Duvarlardan bir kac resim aldik. Kamyon kucuktu tekrar gelip alabilecegimizi dustmduk ama
ertesi gun yollar kapandi. Ondan sonra ogrendik, evler hep yanrmsti. Baham bize haber
vermeden evin yanrms halini de gidip gordu, Bu sekilde 63 olaylanndan biz hayatirmzi
kurtardik ve gocmen olarak geldik. Evi olmayanlara zaman icerisinde simdiki Kizilay gocmen
evleri gosterildi, ambarlar gosterildi. Daha sonra Yenisehir'de Rumlarm terk ettikleri evlerin
bir kisrm gosterildi. Aileleri o sekilde yerlestirdiler ve bize karneler verildi. Onunla un, seker,
pirinc ahrdik, parasiz verirlerdi, devletin bize yardimi · idi. Haftada iki gun verilirdi, gocmene
katkiydi. Meyve sebze yoktu, sadece ana yiyecekler verilirdi. Teyzemde ti<;: bucuk ay
kaldiktan sonra nenemin evine tasmdik bize miras kalrmsti. 0 eski evde kira vermeden kaldik,
baska eve cikmadik masraf olmasm diye. Abimi galiba Subat aymda gorduk, Y ollar kontrol
altmdaydi ve ulasim yoktu. Magusa ile Lefkosa arasmda ulasim yoktu. Gime tamamiyle
Turklerden anndi. Bogaz ve ilstti Turklerin gidemeyecegi bir bolge oldu. Turkler biraz daha
abluka altma almrms oldu ve Rumlardan annmis olduk. 11 yil boyunca koyler arasi seyahatler
Rum polislerinin kontrolu altmdaydi. Eger memnun kahrlarsa cantalan aradiktan sonra
gecmemize izin verirlerdi. Arna cantada gazete veya mektup olursa ~ilphelendigini evine
yollardi. Seni seyahatinden kisitlardi. 11 yil icinde Turkler Rumlarm istedigi yerlere girebildi
bazi yerlerden muaf tutuldu.
Onun arkasmdan bir takim baskilar basladi. Rum tarafmda cahsan Turkler issiz kaldi
ve Turk tarafmda issizlik basladi. Egitimde etkilenmeler oldu. 63 olaylarmda bir sene okullar
kapah kaldi. Koylerde kalan arkadaslarimiz Lefkosa'ya gelemedigi icin smifta kalrrus gibi
oldu. Bir smav yaparak basanh olanlan bir list snnfa aldilar. 0 sekilde tahsilimize devam
ettik. Abim liseyi bitirince mucahit yazildi. Bizimkiler artik genclere askerlik egitimi vermek
istedi. Mecburi askerlik yoktu, lise ogrencisi iken mticahitlik yaparlardi. Y aralanan yengemin
gelini biz esirken sedyeyle geri geldiydi. Ondan sonra o kadmcagiz gocmen evlerinde
senelerce bakim gordu. Simdi hala ayagmda aksama var. Adalelerinde parcalanma oldu.
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0 vakitGaymakli'da otururduk. Yegenimin oglu Huseyin Ruso'dan haber geldi. Dedi
ki "gozunuzu acm Rumlar bogce (bu gece) Gaymakli'yi basmayi dusunur", Bunun uzerine,
gonu gomsuyu bir telas aldi. Gornsunun oglu ibrahim geldi. Gocamm silahim istedi. Gocam
da "ben yashyim, gullanamam al sen gullan" dedi. Bunu duyan gizim oyuncak tufegini ahp
yastigm altma goyarak yatagma uzandi, Ne be dedim genne (kendine ), napacan onu. G1z1m da
dedi bana, "onlar bunu gercek tufek zannedecek da gorgudacayim gendilerini." 0 gecemiz
korku ve bekleyis icinde gecti. Zannedersam edrafta gozculer mi ne vandi bizim,
birbirleriynan da haberlesirlerdi, galiba saat yedi gibi gozculer bize haber eddi. Hade gacm
da(Hadi kacm da) Rumlar gelir. Biz da o aceleynan, ne bulduysak dagdik usdumuze, hicbisey
almadan aceleynan gasdik evden. Biri iki bucuk, o biri onbir yasmda iki gizirm aldnn
gucagima, gonu gomsuynan beraber giddik, nere gidellarsalar. E oyle bir yerde toplandik, asil
gavmn(gavurun) agzmda. 0 gadar yakm, gavir ishk calsa duyacam, ben calsarn o duyacak.
Dedim vallahi burasda (burada) gahrsak bulacaglar bizi, gakm (kalkm) hade gacahm, Bir kac
gisi garsi cigdiysa da, ben dedim vallahi gaciyom isdeyen gelsin. Biraz daha oyanda da
gardasimin evi vandi. Cigdik gocamman orasdan yoruduk oyam taraf, giderkan dayimm
cocuklan gordu bizi, "aman hala gelin iceri girin" deyip aldilar bizi. Daha sonralan bizimkiler
gelip, hepimizi ahp, Gimekapmm garsismdaki Cicek Sinemasma yerlestirdiler, Onun icinde
yaddig gagdig sabah oldu, bagdig kapmm onunde gasalannan (kasalarla)yiyecek, 90k
acigdiydig amma hicbirimiz de tokanmadik. Zannetdig Rumlar getirdi de zehirleyceg bizi.
Meyersam bizimkiler getirmis, gakmca yeylim diye da uyuruk diye seslenmediler
bize. Oylen gene geldiler yemek getirsinner da o vakit ogrendik biz, ne be dediler bize
yemediniz bunnan, biz da basga yemek getirdik. Neyisa o sinemada uc gun ii<; gece yaddig
gagdig, sirasmda guldug, vakit oldu agladik. Di;: gunden sonra, iki otobus geldi, bizi oradan
ahp Sarayonunun orda bir camiye goturdu. Iki gece de orada galdig amma, camide yatip
gakma gunahdir diye, ondan da aldilar bizi simdiki mahgemelere, biriki gece de onda galdik.
Sonra bizi isciler birliginin oldugu yere goturduler. Hie unutmam, bir palto gordum bir
gadmm usdunde, aha benim da vandi simdi hicbirseyimiz yok usdumuzde basirmzda. lcimden
geldi vallahi adlayim orda assaga. 0 saat basladim gonusayim gendi gendime, bagdim gocam
geldi yamma, noldu dedi, dedim isde boyle maraz ederim, aha galmadi hicbiseyimiz
adlayiyordum assaga, E be gadm dedi bana. "hade gendini dusunmen beni hem coculanrn da
dusunmen?" Neyisa uzun uzun gonusduk gocaynan orasda, rahat eddim biraz. Benden daha
kotuleri de vandi onun icinde, benda dondum, basladim onnara yardim edeyim, desdeg
olayim. Birbirimize yardim eddik, bir kac gun da onun icinde gecirdik. Ondan sonra bizi
Atatiirk okuluna goturduler yirmi gun da onda galdik. Nihayet yol acildi, Gocamman ben,
madem dedik yollar acildi gidelim Mandirez'e (Hamitkoy), bir evimiz de onda vandi, Cigdig
yola gidelim, yolda giderkan Rumlar 91gd1 onumtize. Benim goca isa Bey, 90k eyi Rumca
bilirdi. Basladilar, Rumlarman, Isa Beyi gonusmaya, Mandirez'e gidiyorum desek,
oldurecegler bizi, cunku Mandirez'de bir kac Rum oldurulmus. isa Bey da dedi Sihariye
gidiyoruk aha dagm usdune. Onda Rumlar oldugu icin bize giivendiler, biragdilar gecelim.
Gecdik geldik Mandirez'e evimize. Evimiz yuksegidi, gorunurdu Gaymakh te ondan. Gordurn
su yanar evim cayir cayir. 0 saat dusdum yere galdim. 0 zamandan beridir tansiyon geldi
bana hala da cekerim, En sonunda istedik cocugumuzu okusun da ev dudduk Ortakoy'den
uzun zaman galdik orda, daha sonra da Lefkosa'dan ev aldim, o giinden bura hep bunda
oturdum.
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FATMA iSA ERCiY AS

LEFKO$A

1963'de biz Limasol'dan kacmayi basardik ve Lefkosa'ya gelip bir eve yerlestik. K1z
kardesim Nese de bizimle kahyordu. Onun kocasi Hiiseyin miicahitti. Rumlar, her tarafi
kursunlamaya basladilar ve bizim eve de kursunlar girdi. Evimiz ates aldi ve yanmaya basladi.
Nese'nin iki oglu da yataklarmda yanyorlardi. Ben, pencereden asag; atladim. Rumlar hala
daha kursunlamaya devam ediyorlardi. Daha sonra Nese, cocuklan alarak zar zor disan
cikmayi basardi ama ev yandi,

HIFSiYE ALKAN
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Rumlann Turk Bolgesine ates acmasiyla evlerimizden daha icerdeki evlere gitmemiz
istendi. Rastgele girdigimiz evlerde 15 gun kadar kaldik. Burasi Minnos' un karsisina rast
gelen evlerden biriydi (Ayluka Bolgesi), Mucahitlerin izin vermesiyle tekrar evimize donduk.
Oldugumuz yerden yalmz silah sesleri duyuyorduk.
Bolgemiz surlar ici oldugundan Rumlarla karsi karsiya gelmedik.

ALiYE GOKSUN
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Olaylar nedeniyle Orf-i Idare ilan edilmisti. Bu yuzden 1958 yilmdan 1960 yilma
kadar Rum kesimine gecernedik. 1960 yilmda Cumhuriyet kurulduktan sonra da Rum
kesimine cahsmaya gitmedim. Turk kesiminde cahsmaya basladim.
21 Arahk 1963 tarihinde, carpismalar sonucunda Kucuk Kaymakh dustu. B izim can
guvenligimiz nedeniyle esimi, iki cocugumu ve -U<; gunluk degum yaprms komsumu ahp, hep
beraber K-U<;-Uk Kaymakh'dan Hamitkoy'e gecici olarak kactik. Camrmzi kurtarmak icin yedi
gun yedi gece Hamitkoy' de kaldik.
Orada kaldigirmz zaman zarfmda, her aileye bir ekmek ve dort tane zeytin veriliyordu.
Bu yemekle bir hafta gecindik, Cocugum achktan agladigr sirada ona cebimde sakladigim bir
parca ekmek ve zeytini verdigim geceyi hie unutmadim ve hayatim boyumca da
unutmayacagim,
Hamitkoy'e geldikten bir hafta sonra benim arabami alarak bes arkadasim ile beraber
daglardan ve ovalardan Lefkosa'ya geldik. Lefkosa'ya geldigimizde Deli Huseyin'in Fmm
dedikleri · fmndan 100 tane ekmek satm aldik, Daha sonra kaymvalidemin evine gittim.
Oradan tencere, tabak, catal, break ve bir 90k erzak aldim. Kaymbiraderimin Sarayonu'ndeki
poliste oldugunu ogrendim ve onu oraya gormeye gittim. Benim harumm amcasi da orada
bulunmaktaydi, Onlarla biraz konustan sonra bana bir kagit verdiler. 0 kagit ile Tekke
Bahcesi'ne gittim ve orada teskilat tarafmdan bana buyuk bir kol muz verildi. Daha sonra
butun aldigimiz erzaklarla beraber Hamitkoy'e geri donduk.
Hamitkoy'de benim kaldigim evde 120 kisi kalmaktaydi. Goturdugum butun esyalan,
yiyecekleri ev sahibine teslim ettim. Muzlarm ise teskilat tarafmdan gonderildigini soyledim.
Gece olunca, esim ve cocuklanrru alarak Abdicavus'ta ikamet etmekte olan kaympederim ve
kaymvalidemin evine yerlestik. Bir sure burada ikamet ettikten sonra, bir fabrikanm hastaneye
eevrilmesinde su tesisatcihgi yaptim. Bu fabrika, hastaneye cevrildikten sonra uzun yillar
hastane olarak halka hizmet verdi.

RAiFUSAL
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1959 yilmda Marmara bolgesine yerlestik, 1963 olaylannda burada kendi evimizde
kahyorduk. Bakanhklar Bolgesi'nin karsi tarafmdaki Seferis'in Fabrikasi denen kocaman
binasmdan durmadan ates yagiyordu. 0 zamanlar buralarda bu kadar evler ve yuksek binalar
yoktu. Her yer ova gibi gorunuyordu. Y almz, bu Ruma ait fabrika buttm bolgeyi ayagi altmda
tutuyor. Turk evlerine, gelene gecene ates aciyordu, Biz evden disan 91k1p birsey alabilmek
icin bu atesin duraklamasim bekliyorduk. Hi9 unutmam Bel-Cola'rnn yanmda yedi cocuklu
bir aile kahyordu. 0 ailenin bir oglu orada vurulmustu ve beyni yere dagilnusu. 0 manzara
gozumun onunden hie gitmez. Bu kansikhk icinde daha da iceriye Gonyeli'ye gittik. Fahri
Arabaciglu'nun evinde kaldik, Orada on aile idik. Giyinmis, oldugumuz gibi yerlerde yatip
kalkiyorduk. Bir ay kadar orada kaldiktan soma tekrar evimize donduk, 0 zamanlar Rumlar
hep Kermiya Bolgesi'nde otururdu. Turk alayi 1963 olaylarmda yerine geldi. Gonyeli'de iken
Turk Alayi geldiginde, Doktor Ilhan yana yana aramizdan kansim ve cocuklanm arardi, Belki
onlar da birileriyle daha iceriye cekilmislerdir diye. Ancak, sonradan ogreniyoruz ki, onun
kansi ve cocuklanm evlerindeki banyonun icinde Rumlar alcakca oldurmusler.
Bugtm Kumsal'da bulunan Barbarhk Muzesi olan ev o idi kizim,

HASiBE PASTIRMACIOGLU
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1963 olaylarmda Hisarda sitenin karsismda oturuyorduk. Bolgemiz Lefkosa icinde
oldugundan evlerimizden disanya hie cikmadik. Gunlerce silah sesleri duyduk. Sadece
erkeklerimiz evden cikip, arada sirada eve geliyorlardi.
MERNUME SABiHA ALiGULLU
LEFKO~A
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1963 hadiselerinde ilkokuldaydim. Birdenbire Rumlarm bize saldiracagi haberi geldi.
Herkes okula gelerek cocuklarim almaya basladilar. Kacan kacana herkes otobuse bindi. Hi9
unutmam ben annemden once otobuse bindim. Sonra baktim ki, annem yammda yok. Annemi
yammda gormeyincc bagmp aglamaya basladim, Kendimi kaybolmus hissettim. Daha sonra

annemi gorunce rahatladim.
Bu olay hep benligimde kaldi. Arna 1974 harekatma kadar her taraftaki huzursuzluk
devamli evimizde buyuklerimiz tarafmdan konusuluyor, biz de onlan dinliyorduk.
MORAL UZGOKER
LEFKO~A
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Arahk

1963 olaylan;

Rum tarafmdan

aldigmuz

istihbarat

sonucunda

Rumlar'm

Turk'Iere saldirmalan an meselesi idi.
Ben ogretmendim. Bugtm Kibns Turklerinin ulasmis oldugu ozgurluk, can ve mal
emniyetinin temelinde, ilkokul ogretmeninin 90k buyuk katkisi vardir, Gerek merkezlerde,
gerekse koylerde calisan ilkokul ogretmeni TMT' nin birer mensubu idi... 19 Aralik 1963 'ten
itibaren TMT'ye ait tum silahlar, gomulu oldugu yeraltmdan cikanldi. Bakimlan yapildi ve
herhangi bir catisma halinde hazir duruma getirildi. 21 Arahk aksami Buyuk Kaymakh'dan
Yenisehir bolgesine, Voksol marka bir araba devamh gidip geliyordu. Uctlncti defa
Yenisehir'e gecip, Kucuk Kaymakh'dan Buyuk Kaymakh'ya gidisi, mucahitlerde suphe
uyandirdi ve bu arabayi durdurma emri aldik. Bulundugumuz karargah Kucuk Kaymakh
Baypasmda Uskudar Bardi, Petek Beyi Osman Efe, Uskudar Bar'm damma il9 piyadeli, iki de
(bren) otomatik tufekli mucahit yerlestirdi. iki yiiz metre uzakta arabanm yolu kesilecek,
durmazsa ates acilacakti. Gece saat 22.00 sularmda, arabarun gelmekte oldugu haberini aldik.
Durdurulmak istenen yerde durmadi. Piyade ve bren tasiyan arkadaslar ates actilar, fakat
mermiler patlamiyordu ... Benim sten dedigimiz, ingiliz yapimi otomatik silahim vardi. Y eni
gicir gicirdi. Sarjoru yerlestirdim ve tam onumuzden gecerken Voksol arabahya bir sarjor
mermi bosalttim. Arabadan kivilctmlar cikiyordu. Arabah yolun bir sag debenine 91kt1, tekrar
indi ve Yenisehir'e dogru yoluna devam etti. Gorevli olan mucahitlerin mermilerinin
patlamamasi soku yasamrken, bir sarjor (20 adet) sten mermisinin sesi gerek komutanlardi,
gerekse karargahta olanlarda, buyuk bir panik yaratti. Cunku bu Kucuk Kaymakh' da duyulan
ilk atesti., 0 zamanlar Kibns Radyosu son haberlerini 10.45'te okurdu. Arabayi
durduramay1~1m1za 90k Uztilmil~tilm. Komutanlanmm aferin demelerine de seviniyordum
tabii. 10.45 haberleri agir yarah Rumun oldilgilnti haber veriyordu. Bazi milcahit arkadaslar
"vallahi eger Rum polisi gelip arastirma yaparsa ben hicbirsey yapmadim" veya bir digeri
"bana ne oglum benim silahim bile yok" diyorlardi. Bu arkadaslanma boyle soyledikleri icin
danlanlar oldugu gibi onlan davraru~larmdan dolayi tokatlamaya kalkanlar da oldu. Ben
ilkokul mudurlugunden emekliyim. Onlar KKTC Devletinin en yuksek kademesindedirler.
HALiLKARA
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Carsamba basladi, Persembe, Cuma, Cumartesi gecesi gectik, artik halk dokuldu ob-Ur
mahalleden bizim mahalleye. Buy-Uk Kaymakh tarafmdan geldiler bizim mahalleye, e geldiler
yer ararlar gecsinler, kimisi yatacak yer arardi, bir baktilar hanay bizim ev. "yok" dedik, onun
tisttine cikilmaz, Fakat iclerinden bir tanesi "yatacak yer aramaym da gacacayik, Tugla
Fabrikasma saklanmaya" dedi. Rumlar devamh olarak ates atmaktaydi. Turklerde gursun
yogudu, olanlar da pashydi. Attiklannda "puf" der gahrdi oracigda. Turk Mucahidinin
mermileri tamamen bitinca, "cabuk Kaymakh'yi
bosaltm, Rumlar bu yam gelmeye
basladilar" dediler. Asgerler da o bolgeyi terk basladilar. E benim annem evde, babam evde,
cocuklanm evde, buy-Uk oglum da onlaman beraber gitti. Ben otururum otururum bakanm.
Dervis yok gacti o halkman nere gitti, gideyim bir bakayim da geleyim derim, kucuk oglum
atildi" ben da gelecem" dedi. Dedim nere, yagmur gibi gursun yagar, alayim iki ccugu da
vuruldu bircegizimiz, hie olmazsa vurulursa bir gisi vurulsun, dedim yok gidmem hade ne
gadar dayanacak bunnar, uyudular, saat gecenin onikisi, eh dedim artik gidecegim ben,
anneme dedim. "Merak ederim o cocuk, o halk ile beraber giddi, nere giddi?" dedim.
Gecdim gomsunun bahcesinden ama yagmur gibi da gursun yagar. Bakanm gursun
"cav" der yapisirdim yere. En sonunda gostura gostura giddim eltimin evine. Karanhk da
meger dusrnan gormesin diye yakmarmslar 1~1g1. lceeriye girdim. Beni gorduler. "Nere
gidecen otur buraya" dediler. "Yok ben oturmaya gelmedim. Dervis' i sormaya geldim"
dedim. "Dervis kim?" dediler. Artik dayanamadim, "Bu evin sahibi nerdedir?" dedim.
Sonunda eltimi buldum. "Benim Dervis buraya geldi mi?" dedim. Kendilerinin oldugu tarafta
olmad1g1111 soyledi, Kadmlar ve erkekler ayn yerlerde otururlardi, erkeklerin tarafa gidip
sordugumda "burdadir, burda" dediler. Rahatladim, oturdum. Annem, babam, cocuklar evde.
Abdulli Dayi bizde. Suleyman Dayi bizde. Suleyman Dayi'nm bir da ozurlu cocugu vardi, o
da bizde. " Ben galkacam gideyim bakayim eve" dedim. Eltim "gitme kapiyi cikarken
vurulacan, olecen sen da galacan cocuklar da ortada" dedi. Ben gene agir agir duvardan
a9t1g11mz deliklerden gecdim. Ara kapiya gelinca orada patir patir ayak sesleri 91kd1.
Megerlim artik herkes gacar. Mucahitlerde gursun biddi, gacan gacana artik. Gece garanhk da
onla r da benim a yak sesimi duydu, ben de onlarm ayagmm sesini duydum. "Simdi
napacayim" dedim. Cunku gavur mu Turk mil belli degil. "La ilahe illallah Muhammeden
Resullullah, aman Allah'rm gideyim su cocuklanrm alayim" dedim. Oyle dedigim zaman
bizimkilerdendi hemen atildi, "aman deyze hemen git al cocuklanm da gacasimz, Biz da
gacivoruk" dedi. Artik gavurlar ilerleycek bu yam, ben duaya baslaymca , arnk gavursa da
Turl.usa da sansima.
Eee giddim eve soylediysam da rahmetlik baba "nere gidecen be" dedi, "ortun kapimzi
da otui un" dedi bize. Aman Allah'rm ortelimmis kapiyi da oturahm. Dusman geldiginde senin
kap1111 nu bilir? Vuracak kmp girecek. Neysa bakanm birezden oturdum oyle deyinca. Artik
mahalle bosahyordu. Hepsi geciyorlardi. "Gideceyim bir bakayim" dedim. Rahmetlik babam
"nerc 2,idip bakacan" dedi. Ben gene gallop giddim. Huseyin Dayi'yi gordum. Huseyin Dayi
dedi 111 " gaciyorsunuz?" "gaciyoruk" dedi. "Emreddiler mahalle bosalsm'tdedi. "Gen bura
soyt. babama da dinlemez bizi, ortelimmis kapryi da oturalimrms der" dedim. Girip babama
soyl. di ve hemen gacti, Ondan sonra annem galkti yukan. "Amaan! Artik gavurlar geliyor,
biz da gaciyoruk" dedi. Aldik cocuklan, vurduk omzumuza gactik deliklerden giddik, halkm
top I a 11 c! 1 g1 eltimin evine. Evdeki o kadar halktan hie gimse galmadi. Bir tek Ibrahim Dede
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vard.. "Eee nere giddi bu kadar halk, demincek geldigimde bunun ici o kadar doluydu simdi
yok · ,\::dim. Orada iki tane da teskilat adarm mucahit vardi. Hade dediler bize, bir kac gisi
dab <) i ursamz, agir agir bu baypasi sizi da gecirelim, Gavur darar cunku vira. Eee sonra 5-1 0
kisi <i:,ha geldi. "Ha tek tek gecin, vurulursamz bir gisi vurulun" dediler. Arna biz hepimiz
birdvn gosturarak gecdik. Biz gectikden sonra gavur o yolu daramaya basladi. Biz oradan
tugl.: 1·,1brikasma gittik. Bir gece orada, samanlann, arpalarm icinde yattik. Daha sonra ordan
kamvonlara binerek Hamitkoy'e abamm yanma gittik. Kac sene orda gocmen keldik.
Bar.ik.ilarda yattik. Barakalan ri.izgar aldi basirmzdan. Basimiza gelmeyen galmadi. Ondan
son; , '- v verdiler.
Gavurlar bizim mahalleyi isgal ettigi aksam babam evde galdrydi. Babamman beraber
Suk, nan Dayi ve ozfulu oglu da bizim evdeydiler. Isgalden sonra Suleyman Dayi bizim
yan. · : za geldi. Babam ve oglunun sehit olduklanm soyledi bize. Kendisi de evin icindeymis
am» .mamm icine saklanrms. Gavurlar onu gormediler. Arnao gavurlann seslerini, babamm
ve P i unun sehit edilisini duymus, Hamamm icinde bir gece kaldi. Isgalin ertesi gunu ses seda
.kes ·: :). Fakat disan cikmarms. Sabah olmasmi beklernis ve hamamm icinde sabahlanus,
Sal • 1 olunca bakrrus ses seda yok. "sit sit" demis, cunku seslensin gorkarrms. Ses seda
ciko.» 11$, Ciktigi zaman sokak kapismm yamndaki kanepede babarm daradiklanm gormus,
Coe : ; da yatagmda daramislar. Artik isgal etti cekildi gavur. Ortada kimseler yoktu. 0 da
Ya!
yolunu tutmus ve bizim yamrruza gelmisti. Arna yammiza gelene kadar cok gorkular
gee
·:;;. Cunku bizim oldugumuz bolgede Turk asgeri vardi, Kendisini gorunce gavur
zan
.p vuracaklarmdan korktugu icin "Be arkadaslar ben Suleyman Dayi'yim" diye
c;a~
ya baslarms, Bizimki1er da duymus onu yamrmza getirdi.
jliileri isgalden 6 gun sonra aldilar. Ingiliz, Turk, Rum, hepsi bir olup da toplarlardi.
Herl
kendi olusunu aldiydi. Bizim evden uc; tane olil cikti. Biri babam, biri Si.ileyman
Da·
n oglu, biri de Rum'du. Evde Rum olmasmm nedeni; Rum girmis iceri oldursun diye,
dis
: ktigmda arkadaslan Turk zannedip vurmuslar, Y ani birbirlerini vurmuslar.
Babanun sehit olmasi soyle olmus, Babam kdyun imami idi ve sehit olmak isterdi. Bu
yi.i?, 'en evden gacmadi, Rumlar eve girdiginde babam elinde bicakla garsi koymaya cahsrrus,
am ul.mn silalu vardi. Babanu vurdular.
.indan sonra Kaymakh acildi, Yollar acildi, Kaymakh'nm icinden gecip Lefkosa'ya
gid.: :::. Kaymakh'da Rumlan da gorurduk. Cunku onlar gacmadilardi, lngiliz nobet tutardi
diy. ·. saret eder gecerdik, Rahmetlik gorumcem gizardi bana "gecme o Kaymakh'nm
ici: . : , yalmz" derdi. Ben de "ne olacak daima gecerik" derdim. Simdi ilk Hece Anaokulu
var orada Riston'un dtikkam vardi, Sahibi gavurdu. Yash bir adamdi, Onun da bir oglu vardi,
EO'.'..:A l 'in birinci EOKA'c1s1yd1. Ben de bir gun gelirkan bir seyler eksildim." Gireyim
ala · :rn bu bakkaldan" de dim. Yashydi gavur ama gordu tamdi beni. "Sen Hasan Huse yin' in
k12 ' «edi bana. " Ha" dedim ben da . "Senin baba hicten gitti" dedi bana. "Nicin hicten"
dee! , , . "Eee saklandi kapmm arkasma, bu gadar break aldi eline. Y oksa oldurmeyceydi
ger ii bizi asger, karsi durdu asgere, asger da daradi gendini" dedi. Ne deyim deyemedim
bi:
Aldim alacagmu gactim,
Car$! durdugi dogrudur. Arna cocuk da mt garsi durduydu? Onu da oglu zanneddilerdi
div \'11: .lulardi. Zaten gazete de oglu diye gectiydi ama oglu degil, bir yerde oldugu icin oglu
(

za:

:-l 1; 'crdi.

kn herseyimi buraktim da gactiydim, Hanaya cikmadiydik bir seyler alahm. Yagmur

gi h:

u n yagardi, Boyle zamanlarda hicbirseyini alaman, ancak deliklerden dirseklerden
C81 · . k u rl armaya cahsm, Isgalden 15 gun sonra gittigimizde evi biraktigirmz gibi bulduk.
<;i : b.ibam kapiyi girerkandan orda olduydu, Giren oluytl gorduydu, gacardi diye
bi,
; 11 ··: >'i almadilar. Oluler toplanmca basladilar artik almaya.
: ·\:me ilk gittigimde bir komsuyla beraber gittim. Bileziklerimi ve bir kac tane degerli
esv : : , !d 1111. Daha sonra gittigimde ise babamm oldugu kanepenin uzerindeki kanlan
"1;)
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yika' ',. Ftrufi temizledik, tertipledik. Kapiyi kapanp bagladik. Her evirmze gittigimizde
ten
:criipler, kapatip kacardik. Bir iki gun sonra gittigimizde bakardik kapi acik. 10-15
gtu:
\ :,, '.,' i tti. Sonra yollar kapandi. Kaymakh'ya gitmek yasak dediler. Biz hicbirseyimizi
ala j1!< '.<e yatacak yer var, ne yorgan var yerlerde yatirdik. "aman" dedik, "ne yapacayik
sim · ·.kc! i k. Osman Efendi izin vermez cunku Bans Gucu cekilmis, Biz da evimize
gid.: ,,,_ i;- .liye hicbirsey almadik ve ha.la daha da kapahdir, Rahmetli Ali Hoca'ya "bize bir
ara' ._·: ;, : -' ,. l i r, yatacaklanrmzi olsun alahm" dedim. Ali Hoca, " ben giderim, gitmem demem
siz.: 1<.l,·r: Osman Efe'ye o izin verirsa giderim" dedi. Gittik Osman Efe'ye soyledik, Osman
Efc
··,1,:1,km hicbirsey almadmiz da yerlerde yatarsimz izin vereyim ama mesuliyet kabul
etn.ledi. Ali Hoca'ya soyledik, Ali Hoca arabayi aldi. Biz da bindik giddik, Baypas'a
ge I·
, tr 91kd1 karsirmza, Ehli yeti, hurriyet kartnmzi istedi, hepsini gosterdik. "hada
fiy.
: t : , "hade gecin" dedi bize. Gectik gittik. Bir sandigmu aldim, bir da karyolamm
di:
iahtalanm bile alamadim. Tabaklanm, camhklanm, kazanlanm, dolabim hepsi
ga !
; ; , : ; . . rnakinam vardi, tuttum onu cekistirdim. ingilizler gorduler, geldiler. Bana yardim
ett r \ _.
.bamn arkasma koydular. Baska bir sey alamadim. Ne derler "Olmeyinca hersey
da , : : ,_,
-, ama giden canlar da gelmez geri. Hep insanlar cadirlarda, ahirlarda, ee ahirlarda
s12
.· meslerde sigmadi, erkekler gahrdi boyle yagmurun sogugun icinde de gadm,
90'
.la ahirlarda, kumeslerin icinde gahrdi. Cok insanlar da dayanamadi, oldu.
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18 Eylul 1963 yilmda Rumlar tarafmdan Matyat' da yasayan Turkleri Rumlar bastilar.
Nenem Serife Ali ve kardesi Buri Ali kapilarr'nm arkasma saklamrlar, fakat Rumlar
tarafmdan daralanarak yaralamrlar. Buri Ali agir yarah olarak Lefkosa'ya hastaneye
gotururler, fakat kurtulamaz ve olilr. Nenemiz ise ayagmdan vurulur, evden bir torba bularak
ayagma sarar ve sabaha kadar direnir ve sabah Ingiliz askerleri nenemizi hastaneye gotnrurler.
Ayagi iyilestikten sonra Esendag'a oglu Veli Esendagh'nm yamna tasuur. 1974 yilina kadar
da orada kahr.
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Akmcilar koyunde ikamet etmekteydim. Ekim zamam gelmisti
ekmemiz gerekiyordu. Tarlamiz ana yolun hemen yanmdaydi. Ben traktorlu
ekmeye gittim. Babam da tufegini alarak Rumlardan beni korumak icin
tarlaya geldi. Rumlar yalmz bulduklan
Turkleri oldurup kacarlardi. Bu
r-

ve tarlalanmizi
olarak tarlarmzi
benimle birlikte
yuzden Turkler

tarlalan ekerken ailelerinden biri de tufekle onu korumaya giderdi. Ben babamla tarlaya
gittikten sonra Rum askerleri ve Rum polisi yoldan geciyordu. Beni gorunce durdular. Cok
kisi olduklan icin babam yere yatarak saklandi. Ben Rumcayi 90k iyi bildigim icin onlarla
Rumca konustum. Rumlar bana "Turk kopekleri seni rahatsiz eder mi? Eger rahatsiz ederlerse
korkma, biz hepsini temizlerik" dediler. Daha sonra da "sen tarlam ekene kadar istersen seni
bekleriz" dediler. Ben de "gerek yok kimse beni rahatsiz etmez" dedim. Onlar da yamrmzdan
aynldi ve biz de tarlamizi ektikten sonra hemen oradan aynldik,
MUSTAFAAVCI
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1963 yihnda Sillura'dan Fota'ya kacisirmz hie; akhmdan cikrmyor. Biz her gece bir
evde toplamyorduk. Evlerin hanaylanndan fenerlerle i~aretle~erek birbirimizle anlasryorduk.
Rumlar koyu devamh basmaya geliyordu. Biz bu fenerler sayesinde birbirimizle anlasip
baskmi farkettigimiz anda ovaya kac;1yorduk. Yine bir gece baskmi haber aldigmuzda
annemle karde~lerim uzerimizde ne varsa kamyonlara kostuk. Ben o siralar hentiz bir ayhk
evliydim. Kocam askerdeydi. Asker olan erkek kardesim de o aksam nobetten donmus,
ic;erideki odada yatiyordu. Onu orada unuttugumuzu anlayan annem tekrar eve kostu.
Kaybedecek pek zaman1m1z yoktu. Onu uyandmp kamyonlarla koyu terk ettik. Kamyonlar
gece karanhgmda 1~1klan sonuk, dere tepe arasindan gec;erek Fota'ya dogru yola cikti, Coban
olan Ahmet Dayi kamyonlara onculuk vapryordu. 0 yiiriiyerek, biz kamyonlarda sikisik bir
halde Fota'ya vardik. Orada mebusun evine yerlestik. Biz Fota'ya vardiktan tic; gun sonra
Rumlar koydeki evlerimizi atese verdi. Giyecek hicbir seyimiz hatta yemek yapacak
tencerelerimiz bile yoktu. Cok zorluklar cektik. Koytlmuze dort yil sonra donebildik.

SABiHA KORKUTER
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21 Arahk 1963'te gonullu mucahit yazildim, Hem mucahitlik hem de cobancihk
yapardim, Bir gun maskeli dort tane Rum ovada davar beklerken bir arkadasla beni esir
aldilar, Sonradan anladik ki bizi esir almalarmm asil nedeni davarlanmizi almakti.
TURGUT YETi~Mi~
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1963 olaylan 91kt1g1 zaman Rumlar diger Turk koyleri gibi Matyat'r da bastilar.
Rumlar bu baskim aksam uzeri baslattilar. Baskmda kahve taranrmsti ve kaynatamm da ortagi
olan Rum da olmustu. Kaynatamm adi Baba Ali 'ydi. Bu baskmdan korkarak gece tarlalarm
icinden en yakm Turk koyu olan Koccat'a gorumcem Melek'in yanma sigmdik. Orada da
rahat · degildik Rumlarm ne zaman gelip burayi da basacaklanru dusunuyorduk ve gece hie
disan cikmazdik. iki kucuk cocugum vardi. Koyumuzden hazirhksiz kactigumz icin elimizde
cocuklannuza yiyecek alacak paramiz yoktu. Margiden yardim gelince biraz rahatladik. On
iki ay burada kaldik. ingilizler bize her turlu seyi getirdiler ve biraz rahatladik. Daha sonra
bize Koccat' a bir toprak ev verdiler. Cocuklar toz toprak icinde bir ara hastalandilar. Ben ve
esim gecimimizi saglamak icin gunesin altmda orak bicmeye giderdik, on silin gunde
kazamrdik. Daha sonra koyluler bize gecimimizi saglamamiz icin bir tarla verdiler. Ortahk
biraz sakinlestigi icin eski koyumuze zeytin toplamak icin gidiyor ve gecimimizi saglamaya
cahsiyorduk. Bir ara buyuk bas hayvan beslemeye kalktik onlar da olmeye basladilar, Alti yil
bize verdikleri toprak evde kaldik, Ondan sonra gocmen evleri yapildi, Alti yil da orada
kaldik ve 1975'te ingilizlerle kuzeye Turk bolgesine gectik.

AY~EBEKTA~
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1963 olaylannda
Beykoyu'nde
evliydim.
Koyumuzden
kacmadik,
Ancak,
Degirmenlik ve diger Turk koyleri arasmda kilit bolgeydik. Evimiz tam giriste, mucahit
barikatlarmm yanmdaydi. 1963 'te cikan olaylarda ne koyumuzden, ne de evimizden kactik.
Tamamen Turk koyuydu,
Koyun disma cikmak, Baris Gucuntm gozetimi altindaydi. Lefkosa' daki ailemizle
gorusme imkammiz daha azdi ama 1974'teki zorluklar 1963'te olmadi,

GURAY ERSOZLU
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Simdi yetisen genclik hur yetisti. Buralara nerelerden geldik, nasil mucadele ettik, hie;
merak etmiyorlar. Bizler 63 'leri yasadik,
1963'te Buyak Kaymakli'da 14 tane piyade tufegi, 5 tane ise silahirmz vardi, 7000
kisilik nufusta. Gavur Kizilbas' tan saldirdi. Buyuk Kaymakh' dan saldirdi, Oradan polis
evlerine saldirdi, Bizi cembere aldilar ve mermi bitti. Y eni mermileri almak icin giden
Huseyin Ruso ile Hilmi Miralay 13 tane mermiyle donduler, Ne alay, ne sancaktar, ne de
bayraktar mermi verdi. Mermi yok. Bunlar ile savasarak biz burayi vatan yaptik, Dolayisiyla
siz gencler nerede yasadigimzi, nasil bu hale geldigimizi iyi bilin. Y oksa kolaydir bugunku bu
demokratik ortamda basan veya basansizhkla suclanmak, Cunku insanoglu duragan degildir.
Hep ileri gitmek ister. Hakkirmzdir. Siz gencler daha guzeline layiksimz. Arna bizim
getirdigimiz noktadan daha da ileriye gitmek kaydiyla, Ataturk'un Genclige Hitabesi vardir.
Gelecek sizindir; bunlan iyi bilin, cocuklanmza da ogretin.
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1963'te 9 yasmdaydim. Ortakoy'de oturuyorduk. Bir gece tam saat onikide otobusler
kapirmzm onune geldi. Otobuslerden gavurlar inmeye basladi, Otobusten inen gavur "siper
ahn!" diye bagmyordu. Babam kalkti, " nedir oglum bu olaylar, ne oluyor acaba?" dedi. Biz
uyuyorduk. Daha sonra gavurlar tekrar baslara bindiler. Babam disan cikarak ne oldugunu
sordu. Onlar da birsey yok deyip Kucuk Kaymakh'ya
gittiler. Kucuk Kaymakli'yi
temizledikten sonra Ortakoy'c geleceklerdi. Sabahtan bize "Gonyeli'ye kacm, gavurlar
geliyor!" diye bir duyuru yapildi, Ali admda kamyoncu bir komsurnuz hepimizi kamyona
bindirdi. Bizi Gonyeli 'ye goturdu. Kamyondan kum dokermis gibi kamyonun arkasim
kaldirdi ve biz birbiri ustune yere dustuk, Her birimiz bir aileye verildik. Bir hafta Gonyeli' de
kaldik. Nenemin dayismm kizimn evi basilrmsti. Dayimm kizmm kucagmda kucuk bir cocuk
vardi. Gavur, cocugun kac ayhk oldugunu sormus ve kirk gunluk oldugunu duyunca cocugu
yere koymalanm soylemisti. Cocuk yere konulunca cocugun uzerine kirk tane kursun
sikm isn, Daha sonra cocugun anasmi ve babasnu vurmuslardi.
Gonyeli'de kalmaya basladigirmzdan iki gun gecmisti ki Barbarhk Muzesi'nde
old urulen insanlarm tabutlan onumuzde cakildi. Bu barbarhk olduktan sonra alay
Gonyeli'den 91kt1 ve Ortakoy'e dagildi. Bir hafta sonra bize artik evlerimize gidebilecegimizi
soylediler. Gittik ama hala korkuyor, yataklann altmda gavur var rm diye bakiyorduk. Artik
ort.ilik durulmus ancak bu 1974'e kadar devam etmisti.

NERiMAN TOPRAK
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Arpahk, bu kticuctlk Turk koyu, 6 Subat 1964 tarihinde cok kanh bir savasa sahne
olmustur, Dusman, Turk toplumuna bir kuvvet gosterisi yapmak, bir gozdagi .vermek
merakina kapilrmsn., Bunun icin de ktic;tictik bir Turk koyu, Arpahk koyunu secmisti.
Aklmca koy kucuk olunca neticeye kolayhkla varacak ...
Binlerce asker saldirdi Arpaliga., gayesi tas usttmde tas, govde ustunde bas
bira k mamakti.
Kaderin cilvesine bakm ki dusman Arpahk'ta kafasim granit bir kayaya carprmstir.
Arpa 11 gm bir avuc mucahidi canlanm dislerine takarak aslanca dovusuyorlardi,
Arpahk koyune saatlerce dort yandan, ates yagiyor, yaralananlar oluyordu. Arna
oliirnden kimse korkmuyordu ki... Yusuf Mehmet kolundan yaralanrmsti. Y arasma, akan
karuna donup bakrmyor, durmadan ates ediyordu.
Dusman koye girmis, teslim olmalanm istiyordu. Turk'un nisan alacak tek gozu, tetik
cekecek tek parmagi durdukca mukaddes mabedine kim girebilirdi? ...
Dusman yeni bir taktige basvurdu, Mevzi olarak kullamlan evin list katmda
kahrarnanca direnen sekiz Turk'u diri diri yakmak icin alt kati atese verdi.
Y arah Yusuf Mehmet ve arkadaslan iki ates arasmda kalmislardi. Kafilenin en yashsi
Hak k r Mustafa "teslim olmaktansa diri diri yanmayi tercih ederiz" dedi. Yusuf Mehmet'in
yaruudakiler sehit olmus, Yusuf Mehmet'in kolundaki yara tekrar acilrmsn. Koydeki kadmlar,
yasl ilnr Luricina'ya goturuldu. Sehitler de ertesi gun koyden toplandi. Kolundan yaralanan
Yusuf Mehmet'i
ise Bans Gucu aldi, Avrotur'a goturup kolunu kestiler.
Geri dondukten sonra koluna kaya dti~tti,
yine yaralandi, Baris Gucu bu olaya
mtidahale ettigi zaman, dusman da bu bir avuc yigidi hayranlikla izliyordu.
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Saat yedi gibi catisma 91kt1 ve Rumlardan 3 kisi oldu, bizimkiler de kacip koye geldi.
Arpalik koyune gelene kadar gavur koytm etrafuu sardi. Rum istihbarat merkezi Rumun
askeri merkezi Atalasaydi. Orada catisma olduktan sonra Rumlar Barsak tepeyi isgal etti ve
koye ates acmaya basladilar. Koyun yansi kontrol altindaydi, Koye girmeye cahstilar,
karsihkh catisma oldu. Y eri bildigimiz icin kritik yerleri tuttuk. Rumlar bir mahalleyi
atese
vererek yakti. Mahallede bulunan Arpahk koyunde TMK'nm baskam Hasan Mulla'nm oglu
Ali Mulla ve Ali'nin bes ayhk hamile olan esi yanarak can verdiler. iki Turk askeri Dali'den
gelen Rum cetesiyle Kiraci koyunden gelen Rum askerinin arasma girip iki tarafa da ates
actilar. Rumlar birbirlerini Turk zannederk daradilar, Rumlar orada bir 90k kayip verdiler.
Akincilar yolu acildi ve o acilan yolu kullanarak sabaha kadar btittm koyu bosalttik. Y arahlan
hayvanlann sirtma koyup alti kilometre yolu kadm, yasli cocuk ve hayvanlanrmzla gittik. 6
km hicbir keci, koyun ve kopek ses cikarmadilar ve Akmcilar'm yanmdaki Basman tepenin
yanina gelince butun hayvanlarm sesleri koro gibi cikmaya basladi. Piro, Petrofan, Bodamya,
Dali, Dizdarkoy ve Gosi gibi bir 90k koy, en buyuk Turk koyu olan Akmcilar'da toplandi.
Okullarda, camilerde yatildi, Akmcilar' a gittigimiz gece Ankara Radyosunun yedi
haberlerinde butun koyun oldugunden bahsedildi. Nufus 180 olarak bildirildi ve hickimsenin
kurtu lamadigmdan, herkesin yandigmdan bahsedildi. Fakat butun koy degil sadece bir
mahnlle yanrmsti ve koyden sadece alt! kisi sehit olmustu, Yanan mahalleden oyle bir duman
cikiyordu ki disardan goruldugunde butun koyun yandigi samhyordu, Ben Akmcilar'da on bir
ay kaldim. Catismalarda yaralanrrusnm ve ameliyat olmam gerekiyordu. Onun icin
Lefkosa'ya geldim ve Akmcilar' a baska hie donmedim.
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1963 olaylarmm patlak vermesi uzerine ikamet etmekte oldugumuz Bodamya
(Derelikoy) 'dan en yakm Turk koytl olan Akmcilar koyune kactik. Bir kac gun sonra bir grup
ingiliz askeri gelip ararmzdan birkac kisi secmemizi ve onlan ahp bir takim esyalarimizt
alabilmek icin koye gotureceklerini soylediler. Erkekler koyde Rum askerleri bulundugu icin
gitmeye cekinince ben ve bir iki kisi daha koye gitmek uzere yola ciktik. Mevsim kis ve
aylardan Arahk olmasi nedeniyle 90k zor hava sartlan altmda koye vardik. Once evimin arka
kismmda bulunan ablamm evine giderek oradaki inek ve danalan almayi dusundum. Evin
bahcesine girdigimde her taraf kan icerisinde idi. Y erde yansi kalmis vaziyette bir dana
yatiyordu. Onun yanmda yeni degum yapmis oldugunu gordugum inek ve yavrusu yagmur
altmda duruyorlardi. Onlan cozup surukleyerek kendi evimin bahcesine gectigimde evin
kapismm ardina kadar acik oldugunu ve kapida birkac Rum askerinin durdugunu gordum.
lceriye girrnek isteyince beni engelleyip kufur etmeye basladilar, Rumca bildigim ve esim o
gtmlerde kayip oldugu icin onlara daha da kin duydugumdan ben de aynen karsilik verdim.
Bana Rumca "cok cesursun ama nereye de giderseniz gidin elimizden kurtulamayacaks1mz"
deyince ben de onlara "oyle zannedin ileride yokusu gecin de oradaki Turk askerlerini bir
gorun" dcdirn. Halbuki yokus asagi ellerinde eski bir av tufegi olan 3-5 gonulluden baska
kimseler yoktu. Hmcimdan aglamaya ve darmadagm olan evimden ne alabilecegimi
dusundum Alabilecegim dogru durust hicbirsey birakmamislardi. Ofke ile soylenirken
koytimuz lZumlarla kansik oldugundan birlikte btiytidtlk diyebilecegim bir Rum komsu
kosarak y.uuma geldi "aglama be deli, hen sana yardim edeyim de hayvanlan olsun gotur"
diyerek y.ikrk yikik evlerin arasmdan ilerlemeye basladik. Yamma aldigim inek yeni
dogurdugu icin yurumuyordu. Mecburen zincirini belime baglayip yavrusunu da kucagima
aldi, Yavr..su elinden almmca arkamdan gelmeye basladi. Yagan yagmur altmda bata cika
koyun 91 kl~: na kadar hem aglayip hem sovup gel dim. Y ammdaki koylu Rum "hen artik daha
fazla geleinem, Allah yardimcin olsun" diyerek geri dondu, Bu arada yagmur alabildigince
bastmyor.iu. Camura batan ayaklanrm artik hissetmez duruma gelmistim. Bu sekilde ne kadar
gittigimi l,1 11 hatirlayarmyorum. Bir ara karsidan hayvanlarm sahibi olan ablamm kocasmm
kosarak 1 ·.· aglayarak geldigini gordum. Onu goren hayvanlar oyle biiyiik bir tepki
gosterrni s ! , · Ji ki bu gun oldu ha.la daha o hallerini unutamadim. Evimden hie bir sey
alamarm ~· :1 fakat en mtihimi Turk tarafma gecerek hayatmu kurtarrmstim.
1
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ilk dakikalarda li9 Turk ciddi olarak yaralandi, Turkler beyaz, kucuk evlerinden
sokaga fnladiklannda, kufreden ve crghklarla gulen kalabahk, bunlan yol boyunca
iteklemeye ve tekmelemeye basladi, Dipcik darbeleriyle yerlere yikilan, dehsete kapilrms
Ttirkler, sok.iklarda surtlklenirken; kalabahk evlere dolusup, ocaklardan yanan kutukleri cekip
perde ve v.uaklan yakmaya basladi. Yillar boyunca guneste kurumus ahsap cati kirislerini
once dum.uilar, sonra da ates sardi. Gurultuyle uyamp aglamaya baslayan emzikli bebekleri
sikica tut111119, cogu gecelikli ve ayaklan ciplak olan kadmlar, yuruyebilen ve pantolon veya
mavi 9izg: ! i pijamalarmm pacalanm tutmus cocuklanyla birlikte yarahlanm stiriikleyen
Turkler : 1 k " i \ indeki sokaklarda itilip kakihyorlardi.
R,. : : ~e119ler histerik bir bicimde evlere ates ediyor, kisilrrus sesleriyle cilgmcasma
bagmyo I l. , i 1 ••• Atesler evlerin bir kisrmm buttmuyle kaplamadan gruplar halinde iclerine
dolusup e. :1 ve tabak-canagi kirmaya, degerli esyalan kapip ceplerine doldurmaya basladilar.
Evlerin !:'· . .sinden gelen cilgmca sesler saldirganlann dikkatini Turklerin hayvanlarma cekti.
Ahirlara
.lusup saglam inekleri, keci ve koyunlan makineli tufekle taradilar. Tavuklan
havaya ,,, '· gidaklar ve cirpnurlarken ates ediyorlardi; govdeleri bir tuy bulutu halinde
parcalaru :,lu. Kalabahk kana susanus bir cilgmhk icinde bagnsiyordu. Turkler, donmus,
acik yo!
».ica suruklenip koyden cikanldilar. Azap icinde, tamarmyla Turklerin oturdugu
bir sonr ·
.yun, Koccat'm yakinlannda biraktilar. Koccat koyunun Turkleri komsulanna
yardim ,. !
': icin evlerinden firlarken kalabahk ates etme, yakma ve yagmalama cilginhgina
devam e:
uzere Matyat'a geri dondu,
S: , i I adamlar kapilan kirdilar, dipcikleyerek, doverek, yumruklayarak ve kufrederek
Turk evl .,,..., dolustular, Kumsal'dan geri cekilis basladi, Bir kere daha Nazilerin saldmsi
altmda I
, 1, na ugrayan A vrupa' da oldugu gibi aileler sasirrms, dehsete dusmus bir halde
kulaklai .
1 feklerin gurultusu ve makinelilerin
takirtismm yankisiyla evlerinden soguk
sokakl« ·
'' : I cl tiler.
,i userek, birbirlerine tutunarak kosmaya basladilar. Sokakta bir kadmm "Allah
.
;
si
yardim etmeyecek mi ?" diyen 91ghg1 yankilandi,
nzas11r;-. ,·
. il' m Turk sakinlerinin 159'u o gece kacamadi. Banyodaki dort kisi ve ev
L
baska dort kisi daha o gece olduruldu. 150'si rehin almdi. Rehinelerden
bir
sahibesi.
'ra goren olmadi.
krsrmru '
.csleri duyuldu; tufek dipcikleri ile kilitli kapilan kirdilar; insanlar sokaklara
surukl c,
.ida bir Turk, kmlan on kapismm sesiyle uyandi, Sendeleyerek yatak odasmdan
sLirli silahh gencle karsilasn. "Cocugun var
rm?" diye sordular. Saskm
ciktigm
·
·,
dedi.
"Disan
gender"
diye
emrettiler.
19
ve
17
yaslannda iki oglu ve 10
bicimd.
· .orunu acele giyinip silahh adamlann pesinden disan ciktilar. Ciftlik duvarmm
yasmd.r
· ren sonra, silahh adamlar tarafmda makineh tlifekle oldurtildtiler. Ba~ka bir
dibine ,
:'.!a bir erkek cocuk elleri dizlerinin arkasma baglarup yere yikildi. Ev talan
evde, 1
: lar cocugu tekmeleyip irzma gecip, sonra da bir tabancayla basmm arkasmdan
edildi V \
vurdular
C . ,:,_' Ayvasil'da toplam olarak 12 Turk katledildi. Digerleri toplandi, itilip kakilarak
oradaki ',
· . 1 in yarima siginmak uzere Sillura yoluna cikanldi. Gecelikleri, pijamalan ve
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crplak aya !

': ! r 1 v ! a

ates ediyo
Si
yorulduk l

: «lamlann dikkati Turk evlerine cevrildi, Evleri yagmalayip
. : ise atese verdiler.
, 1 ede, tek kalmis ciftlik evlerinde ,dokuz Turk daha olduruldu.
HUSEYiN SONAY
LEFKO~A

A,

3. 2

'
sogukta
sendeleyerek ilerlemeye basladilar. Rumlar karanhkta arkalarmdan
tahrip ettiler,

Ga:1:,'1:,~;osa

19r; 1-1965

yillannda ben Konetra (Gonendere) koyunun mevzisinde nobet
bekliyord ti, 11. () kisiydik, Mevzinin tam ustunde yatirdim, Gavur gozunden breb-ntiyi ayarladi.
Arna 5-6 ,:, :k kadar yukan ayarlandi ve bize o gece isabet etmedi. Mevzi sicak oldugu icin
disarda Y" ! · ', 1 n. Gursunlar basimm ustunden gecerken mevzinin icine devrildim. Rumlarm
ates a9tlg11
koyluye haber vermedik. Bans Gucu gordu ve koyluye gelip "zaiyatm1z var
rm"
div
rdu. Arna onlarm haberi yoktu. Direkt koydeki komutam olan Mehmet Orhan
bulundugu. ,,/. mevziye kontrol etmeye geldiler, hie
bir
seyden haberleri yoktu. Asagi
yukan 2 s» · :·c<;:mi~ti olaym iistilnden. Rumun mevzisi,
Tirmen koytmun yakmlanndaydi.
Bizimkisi : · · .iyun disma yakm
idi. Bereket versin o aksam isabet etmeden kurtulduk.
1

/.

MEHMET MENGi
GONENDERE
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1963 yilmda idi. Yine barikatlar vardi yollarda. Koyde bir kadm agir hastalandi.
Otobusle onu Lefkosa'ya kocarn goturuyordu. Erkekler gidemedigi icin teyzesi ile birlikte o
kadmi Lefkosa yoluna cikardik, Sabahm erken vaktindeydi. Olur olmaz kisi ve sofor de
Lefkosa'ya giremezdi. Barikatta beklemeye basladilar. Kadm agir hastaydi. Ha simdi doktor
gelecek, ha birazdan 8-10 saat barikatta bekledik. Sonunda bir Rum doktoru geldi. Arna artik
Fatma kadm teyzesinin kucagmda can vermisti. "Olecem, olecem!" diye bagmyormus ve .
sonunda kimse birsey yaparnadan goz gore gore oracikta Fatma kadm oldtl,
NAZLI ctzn.t
MA GUSA
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1964 yihnda oglum Lefkosa'da lisede okurdu. Yurt yoktu. Ev icinde bir ailenin yanma
koyduk. Biz ona para ve elbise gibi ihtiyaclanm goturmek icin yola cikardik. Rumlar
otobiisten bizi indirerek hep duvara dizerlerdi. Bohcamizm ve bavullanrmzm icine brosur
koyarlardi. Butun elbiselerimizi
cikanp bizi yoklarlardi. Ben elbiselerimi cikarmak
istemedim. Cira elbiseli olarak beni zorla yokladi. Erkekler diger tarafta aym kontrollerden
geciriliyorlardi. Sabah ezamyla yola cikardik ve oglene kadar barikatlarda gecirirdik, Hi9
Turk askeri ve Bans G-Uc-U yoktu. Y ola cikardik, sag don-Up donemeyecegimizi bilmezdik. Bir
barikattan gectikten sonra tekrar Rumlar oyun yapardi. Y ol boyunca buyuk efkalipto agaclan
vardi, Birkac Rum askeri buralara saklamr ve otobusleri durdururlardi. Bizlere cesitli
satasmalar yaparlardi.
Esyalanrmzm
aralarma koyduklan
brosurleri Turk Teskilat
baskanlanna gotururduk. Bizi tembihlerlerdi, "getirin bakahm ne yazmislar ogrenelim"
derlerdi, biz de gotururd-Uk. Ne zorluklar cekerdik yollarda en sonunda kocama dedim" artik
ben Lefkosa'ya gitmem, bu Rum bir kalleslik yapacak" dedim ve boylece artik gitmiyordum.
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Rum EOKA diye bir orgutunden sonra Turkler VOLK.AN diye bir orgut kurdu,
sonradan buna Turkiye' den list kademe yoneticileri sekil verdi ve Kibns Ttirk Mukavemet
Teskilati diye bir isim verdiler. Kisaca adma TMT derlerdi. 0 donemde, teskilatta 60
anayasasi ile kurulan Cumhuriyete aykm bir olaydi bu yuzden teskilat diye hitap ederlerdi,
subaylar Kibns'a sivil gelirlerdi. Kimsenin bilgisi olmadan teskilat sorumlulan ile Silah
Ttirkiye'den gelirdi. Silahlarm gelis yolu deniz yoluydu. Kucuk bahkci teknelerine yuklerlerdi
ve cogu kez kazaya kurban giderlerdi ve silahlar batardi. <:;1k1$ yerlerinin en btiyligli
Erenkoy'du. Erkekleri askere 'ahrlardi ben de lise birdim ama lise li9 gibi gosterirdim ctinku
iriyanydim. 25 Arahk gunu 63 'te resmen baslamis oldum. Mahallemiz simdiki Gulseren
kampmm yamydi. Ttirk mahhallesi olmasma ragmen tedbir aldik, yan mahalleler Rum'undu
diye kendimizi korumahydik. Onceleri iki kisiye bir tabanca verirlerdi, Biz o tabancayi
aldigirmzda kendimizi dunyayi fethedecek adam samrdik. Hi9 korku hissetmezdik. Zaman
icinde Ttirkiye'den ikinci dunya savasmdan kalan silahlar geldi. Piyade falan, eski model
silahlar. Onlar bile bizim icin 90k buyuktu. Bizim gordugumuz silahlar av tufegiydi. Bize
piyade tufegini verdiklerinde dokuz tane mermi verdiler. Bize dokuzunu da
harcamamanuzr, sikiya girersek bir tanesini de kendimize saklamarmzi soylediler. Esir
olmaktansa olmemlzin daha iyi oldugunu soylediler. Cunku esir dusersek bize iskence
yaparak oldtireceklerdi, bu yuzden baskalan bizi oldurecegine biz kendi
kendimizi
oldururuz daha iyi. Dokuz mermi ile savas yapardik, Bir donem okula devam etmedik. Bir
sene kadar gunduz okula, gece de nobete giderdik. Okula biraz da yazda
gittiydik ve bir
ayda bir seneyi okuduk. Usamrdik soyunmaya, uniformalarla elimizde silah okula gelirdik,
capulcu gibi talebe.
64 yih, 10 ya da 11 Ocak'ti, 90k enteresan bir amm var, lise ikideydim, artik mucahit
olduk eli silah tutan erkekler nobet beklerdi, av tufegi veya ne bulursak belli yerlerde nobet
beklerdik. Bir cember olusturuldu, Daha sonra evlerden cikildi, torbalarla taslarla betondan
mevziler olusturuldu. 0 donemlerde simdiki Gulseren karnpi ingilizlerin bosalttigi bir kampti.
ingiliz topcu kampiydi. 60'ta Cumhuriyet kurulunca aynldilar. Olaylar baslaymca Rum etrafi
kontrol altmda tutmak icin ciplerle asker yolladi. 0 sirada stratejik bir bolge elde ettiler.
Boluk komutam 2 tane gonullu arardi. Ben hemen kabul ettim. Bir arkadas daha. Biz
kahramanlik yapacayik. Gulseren kampmm oraya gidip bilgi alacaktik, neler oluyor diye.
Bize birer tane tabanca verdiler. Tabii
biz silahi almca zannederik ki bizi olduremezler.
Belki de o silahlar denenmemisti veya bozuk ates etmezdi. Gidip baktik. Ormanhk bolge
icinden ciktik. Orada ingiliz okulu vardi. Oradaki ogretmen bizi gorup stiphelendi ve polise
_t.elefon_e_ttL Biz donli$_)!:olun_a_gelirkenmahallexe ~ok az bir mesafe vard1. Ben polis
landroverini gordum, arkadasima bunlarm bizim icin geldiklerini soyledim. Cunku
ogretmenin bize baktigrm gordum, Ben dustmdtim ki, bizi silahlarla yakalarlarsa kesin
oldururler. Carpismaya girersek yine oldururler, cunku onlar bizden kalabahk. Ben tabancayi
arkadasima verdim ve mahalleye gitmesini soyledim. Ben de polislerin geldigi yone dogru
yurudum. Gtiya yuruyli$ yapanm. Teskilata haber vermesini soyledim. Onu takip etmediler
ben yakm oldugum icin once beni yakaladilar. U9 kisiydiler ve adam Turkce bilirdi.
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Ellerimizi kaldirdik," ne isin var?'' dedi .
Gezerim dedim, yasaktir dedi. Mahallemde
dolasmm dedim. Yasaktir olaylan bilmezmin, Lefkosada
catisma var dedi. Arkadasimi
sordu ben de cobandir dedim. Telsiz ile konustu ve beni karakola getirdi. Ben tabii
korkanm, beni oldureceklerini dusunurum. 0 donemde Cumhuriyet doneminden atanrms
valiler, kaymakamlar vardi. Magusa'mn kaymakarm Tiirk'tii. Ahmet Sarni Tokcan'di.
Sanshydim bu adam aym zamanda teskilatm istihbarat sorumlusuydu. Tabii
bunlan
sonradan ogrendik. Maras polisine kelepceleyip goturduler, Ben simdi onanldik dedim.
Filmlerdeki gibi bir sandalyeye oturttular, kafamda biiyiik bir lamba beni sorgularlar. Ellerim
kelepceliydi tabii .
Rumca konusurlardi. Ben anlamamazhktan gelirdim. Cozun dediler.
Kolu sargih bir adam geldi, Rumca olarak" ne arardm orda?" dedi. Ben bilmezmisim gibi
bakardim. Rumca bilmezmin dedi ben gene aym. Bir tokat vurdu bana, ne vurun yahu! dedim.
Kolunu gostererk bunu siz kopekler yapti, dedi. Bir tokatla kurtulursak iyi diye dusundum.
Turkce bilen birini cagirdilar. Adam Rumca bilmezmin diye sordu, yok dedim. Turkce bilirim
Tiirk'iim dedim. Ingilizce bilirmin dedi, yes-no bilirim dedim. Narmk Kemal Lisesi'nde
silahh adam var
rm? Diye sordu, ben da "ne gitmezsiniz bakasiruz da bana sorarsimz"
dedim. "Gidemeyik ates acacaklar" dedi. Ben ogrenci oldugumu soyledim ama inanmadilar.
Gunduz ogrenci gece asker dedi. iki saat kadar bir 90k soru sordular ben de sacma sapan
cevaplar verdim. Cemal, kacan arkadasim "Nejdet'i yakaladilar yardim edin" demis. Ve
teskilata gitmis. Kaymakama haber verildi. Tabii
bunlar beni bir yerde ortadan kaldirmak
istediler. Direkt
olarak bir sey yaparmyor cunku kacan birinin oldugunun farkmdadirlar,
Coban oldugunu soylememe
ragmen buna inanmadilar. Kolu yarah olan "goturun
Derinya'ya" dedi. Tamam
dedim benim isim bitti, temizleyecekler beni diye dusundurn.
Derinya smrra yakm bir bolgedir, Beni goturduler bir odaya koydular ve kapattilar. Benim
icin kotii tabii olum korkusu vardi, Biri geldi kapmm penceresinden sorar acmm diye ben
Rumca bilmem goya cevap vermem. lsaret eder agziru biz yok derik. Cunku zehirli bir sey
verebilirler, giivenmem. Sonra kapagi acik kola getirdi. Agzima gctururum, icmeye korkanm.
Bir de dusttnurnm olmeden once son seylerimi verirler. Ogleni gectiydi zaten bu yakalanma
olayi sabah dokuzda olduydu. Sonra beni merkeze gotureceklerini duydum. Ben tabii
rahatladim, Landrovere bindik, merkeze gittik. Yine beni aym odaya koydular. Arna lambali
yere degil, Bir baktim Ahmet Sarni Tokcan! iri yan bir adamdi o zaman, biz onu kaymakam
diye bilirdik, adamlar ona selam verirdi. Ingilizden kalma ahskanhkti. Kazanm en buyuk idare
amiriydi. "Ne arardm be orda" dedi. "Ben bilmem onlara sor, tuttular getirdiler beni" dedim.
''Ne gezen sabahm korunde orda" dedi, "Ne yapayim bostum gezerdim, yasak rm?" dedim.
Simdi onlara $OV yapar gibi bagmr, cagmr, "Sizin yuztmuzden basirmza gelmeyen kalmaz"
dedi. "Ben naptim yahu" dedim, "Yahudiler yesin seni" dedi. "Gir cabuk arabaya" dedi. Onun
sayesinde pacayi kurtardik. Mahalleye gittigimizde biz tabii
kahraman olduk. Bizim sansh
oldugumuz yon Magusa' da silahh catisma cikmadiydi, Y oksa olsaydi biz kesin olurduk,
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Alanici koytmden 1958 yihnm sonunda memleketi kurtarmak amaci ile Rumlara karsi
kurulan gizli bir orgut olan TMT'ye kaydolduk. Bu orgutte bazi gizli gorevlere katihyorduk.
0 gtmlerde simdiki gibi rahat bir sekilde dolasmak mumktm degildi. Herkes her zaman korku
icindeydi. Benle birlikte TMT 'ye katilan diger iki arkadasla birlikte yasadiguruz korkulu bir
aksam soyle gerceklesti:
1958'de Alanici'ride bulunan silahlan gece ovaya gommek icin uc kasa silahi eseklere
yukledik. Koyun disma ciktiktan sonra feci sekilde yagmur basladi, Bu feci yagmur altmda li<;
kasadan olusan silahlan ayn ayn yerlere gommeye basladik, En son kasayi gomerken yagmur
durmustu. Y agmur durdugu halde gokyuzunde belirsiz bir 1$1k aydmlandi ve bazi sesler
duyduk. Bu sesler ne simsek, ne maytap, ne de gok gurultusuydu. Bu donemde Kibnsm
idaresi ingilizlerin elindeydi. Her yerde ingiliz askeri vardi. Bu durum karsismda
yakalanmamak icin hayvanlan da ovada birakip arkadaslarla esekleri de ovada birakip, ayn
yonlerden koye girdik. Ertesi gun kasalan gomdliglimliz yere giderek kontrol ettik. Kimse
birsey ellememisti.

KAZIMADALI
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Cok yagmurlu bir kis gecesiydi. Zannediyorsam Subat ayi idi. Her zaman oldugu gibi
bize verilen talimatlara gore getirilen silahlan indirmek icin su anda hayatta olan eski hakim
ve simdi avukathk yapan Orhan Bilgehan'm evinin bodrum katmda beklemeye basladik, Saat
geceyansuu gosteriyordu. Beklemekte oldugumuz Bans Gucu arabasi gelmisti ve araba
bodrum katma indi. Biz yine silah gelecegini tahmin ediyorduk. Biz arabadan bir uyku tulumu
indirmistik ve o an tulumun icerisinde silah olmadiguu anlarmstik. Tulumu actigmnz an
icerisinden Hasan Kabadayi diye Turk ordusuna ait bir ust tegmen 91km1~t1. 1964 yiluun
Subat aymda biz silah beklerken bir ustegmenin gelmesi bizlerde sok etkisi yaratrmsti.
0 zamanlar Lefkosa'da tek bir Turk Alayi vardi. -Ost tegmen Hasan Kabadayi
Lefkosa'dan Magosa'ya Bans Gucu'ne verilen para karsihgmda getirtilmisti,
SULTAN KIRANER
MA GUSA
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Ramazan bayrammm birinci gunuydu, Sabah erken kalkip bayram namazim kilmak
icin camiye gittim. 1964 yilmda gecen bu olayda hen Magusa Limamnda cahsiyordum.
Bayramm birinci gunu izinliydim. Bayram namazim kildiktan soma disan ciktim. 1964

yihnda limanda
cahsan ve bizim basmuzda olan hamal Cavit bana limana gitmemizi, is
oldugunu soyledi. Beraber limana gittik. Bana bir traktor almami ve ondokuz numarah
ambann onune gidip beklememi soyledi. Gemi limana yanasrms, yiiklenecek olan kamyon ise
ambann onune gelmisti. Kamyon yuklenirken hen de traktorun ustunde uyuyakalmrstim.
Geminin altmda cahsan Kanatli Kamil isimli bir arkadasim vardi, Ben uyurken Kanath
Kamil beni uyandirdi. Avcunun icinde il9 veya dort adet mermi vardi. Biz geminin ev esyasi
ile yuklu oldugunu zannediyorduk. Meger gemi oldugu gibi silah , mermi ve havan ile
yukluymus. Kanath Kamil bana hemen git boltlk komutamm bul ve olayi haber ver dedi. Vine
kasalan kamyona yiiklerken kasanm birine carprms ve kasa catlarmsti. Kanath Kamil gemide
silah, mermi ve havan oldugunu boyle ogrenmi$ti. Ben mermileri ahp on bes dakika icerisinde
boluk komutam olan Huseyin Akil'in yamnda oldum. Ona olayi anlattim. 0 da olayi gerekli
makamlara bildirdi. Bana becerirsen silah ve mermi yuklu kamyonu limandan kacir ve bize
getir dedi. Benim onlan ihbar ettigimi anladilar ve hen limana donmeden geminin halatlanm
kesmislerdi ve gemi limandan aynlmisti. Ben kamyonu limandan kacirmayi basarrmstim.
Kamyonu polis karakolunun arkasma sakladik, Bans Gucu geldigi zaman kasalan teker teker
acmaya basladik, Kasalann icinden bol miktarda mermi, silah ve Rusya'ya ait iki adet bren
cikrmsti. Brenlerden birine bayram gunu 91kt1g1 icin bayrama ismini vermislerdi. Daha soma
ogreridik ki bu gemi Rum gazetecisi olan Nikolas Samson'un sahip oldugu Vahib gazetesi adi
altmda Rum askerlerine ve polislerine gelmisti. Biltiln bu olaylar bittikten soma benim
limandan makama caldigmu iddia ettiler. Maasima el koydular, onbes gun soma eve bir kagit
geldi. Bu kagitta benim isime son verildigi yaziyordu, Barra gelen kagidi 1964 yilmda
sancaktar olan Turgut Sokmen'e goturdum. Sokmen bana "merak etme param alacaksm"
dedi. Bir sure soma pararrn aldnn. Bir sure soma sancaktarhk gorevinden aynlan Turgut
Sokmen'in gitmesi ile maasim tamamen kesildi. Daha soma hakkimda hapis karan 91kt1. U9
sene Magusa kapismdan disan cikamadrm. U9 seneden soma hastaneye girdim. Hi9
unutamadigim bir ammdir,
SADiKISAER
MA GUSA
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Benim ilk gorevim Nafi'de askeri ustlerdeydi. Bana Lefkosa'daki ustlerden telefon
geldi. Benden sakh olan silahlan-getirmem isteniyordu. Cunku bu silahlann yerlerini bir tek
ben biliyordum. Ben btittln islerimi biraktim ve silahlan ahp yola koyuldum. Magusa
kapismdan cikarken Turk polisi beni durdurdu ve Lefkosa'da carpismalar oldugunu oraya
gitmemem gerektigini soylediler. Arna ben bu gorevi yerine getirmek zorundaydim, o
yuzden ne olursa olsun gitmeliydim.
Pirhan'a yaklasugimda uzaktan yolun tellerle kaph oldugunu gordum, Yoldaki asker
ve polisler 20 - 30 kadardi. Ben hizla ustlerine giderken boruya basiyor ve elimle yolu
acmalanru isaret ediyordum. Onlar beni kendilerinden samp buytik bir hizla yolu actilar,
gectim. Arna Rum polisleri benim onlardan olmadigmu anlaymca pesime dtisttiler, bana ates
ettiler. Lefkosa'ya girerken solda Citroen garaji, sagda Mercedes garaji vardi. Rumlar
Mercedes garajmm oldugu yerden Turklere ates aciyorlardi. Ben garaji gectim ve Rum
ilkokulunun yanmdaki anayoldan dar yollara girdim. Turklerin bulundugu yere dogru ic
yollardan gecerken Rum polisler hala pesimdeydi. Ben Turk semtine donecegim zaman 90k
keskin bir viraj vardi, ben o viraji gectim ama Rom polisler gecemeyerek arabayi devirdiler.
Boylece ben on:lardankurtularak gorevimi tamamlayabildim.
OSMAN YA~AR KANiOGULLARI
MA GUSA
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1963 olaylan sirasmda ben evli ve bir cocuk babasiydim. Iskele kazasma bagh Tuzla
koyunde oturmaktaydim, Dikelya'da bulunan ingiliz uslerinde cahsiyordum.
1963 yilmda geceyansi baslayan carpismalarda silah sesleriyle uyandik, Hicbirimiz ne
oldugunu ilk anda anlayamadik, Mahalledeki komsular,
hepimiz disanya ciktik. Rumlarm
bizleri oldureceklerini anladik. Turk bolgesinde bulunan halk hep bir araya toplandik. Bizler
de gendimizi korumak icin silahlanrmza sanldik. Bir hafta
Rumlarla carpisnk. Yiyecek
bakmmdan hicbirsey yoktu. Y aklasik on gun sonra carpismalar hafifledi. Ben de bu sure
zarfmda yiyecek olmadigmdan dolayi agzima dogru durust lokma goymadim. Bir muddet
sonra Lefke bolgesinden bir kamyon dolusu ekmek gonderildi. Mevziden garnmu basdirarak
ve egilerek zor topuz karargaha gittim. Barra gelen bu kamyondan payima .iki ekmek dusdu.
Esim benim bu halimi gordtlgtl zaman 90k agladi. Gelen bu ekmeklerden bir parca da benim
kopanp yememi soyledi. Bunu goren il9 yasmdaki kizim da "babama ekmek kesme. Daha
sonra biz nereden ekmek bulup yiyecegiz" dedi. Kizimm bu sozunu duyunca ben de ekmegi
tekrar esime verip mevziye geri dondum.
Carpismalar bir muddet durunca ben de Dikelya'ya gidip, i~ durumumu sormaya karar
verdim. Motoruma bindim ve Dikelya'ya dogru yol aldim. Berri goren Rum askerleri
landroverle pesime dustuler. ingiliz uslerine yaklastigim zaman yakalayamayacaklanm
anladilar ve tekrar geri donduler. ·
Cok ~ilkilr simdi hayattayim ve bir daha o gtmleri yasamak istemem.

iSMAiL ME~ELi
MA GUSA
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Ben Larnaka'hyim. Annem Lefkara'h, babam Pasakoy'Iudur. Annem beni dayimm
dugtmunde Lamaka'da dogurmustu. Benim ile agabeyim arasmda 14 ayhk yas farki vardir.
Ben dogdugumda annem iki cocuga bakamayacak diye ninem ve teyzem, Mustafa agabeyimi
yanlarma almislardi. Bu yuzden agabeyim Lefkara'da buyumustu.
1963 olaylarmda Lefkara koyu oldugu gibi 1200 Turk Gecitkale' ye goc etmislerdi, Orada
gocmen evlerinde, cadirlarda yasiyorlardi. Bu 1974 yilma kadar devam etti. Gecitkale koyu,
Lamaka, Limasol, ve Lefkosa anayollarmm birlestigi yerde kritik, jeopolitik durumu guclu ilk
Turk koyu idi. 1963-1967 yillan arasmda bu koy konumu itibariyle Rumlar'i 90k rahatsiz
etmekteydi. Cunku bu tarihte hicbir Turk koyune, hicbir Turk kasabasma cimento, demir
verilmezdi. Bu koy ihtiyaci olan demiri, cimentoyu, benzini, lambasuyunu, mazot gibi gerekli
malzemeyi, o zaman askerler ve komutanlan Rumlarm konvoylanm durdurup, malzemelerini
ahyorlardi. Cunku Rumun Lamaka' dan Limasol' a gitmek icin mutlaka bu koyden gecmesi
gerekirdi. Veya Limasol'da bulunan cimento fabrikasmm cimentolan Lamaka ve Lefkosa'ya
gitmesi icin yine bu koyden gecmesi gerekiyordu.
Bunun uzerine 15 Kasun 1967 yilinda Rum Milli Muhafiz Ordusu ve Yunan Alayi ile
birlikte 10.000'e yakm asker ve baslannda Grivas Gecitkale Koyu'ne ve Bogazici'ne
saldirmislardr. Ancak sunu da belirteyim ki, daha onceden soyledigim gibi Lefkara'Ii
gocmenler Gecitkale'de kahyorlardi. Bu yuzden Mustafa agabeyim de ninemin, dedemin ve
teyzemin yanmda kahyordu. Bu saldm sabahm erken saatinde basladi, Biz bu olayi
Lamaka'da duymustuk ve ben 13 yasmdaydim. Buyuk bir merakla Gecitkale'de olan
olaylardan haber almaya calisiyorduk. Aile olarak 90k tedirgindik. Cunku ninem, dedem,
teyzem ve agabeyim orada bulunmaktaydi. Rumlar'm bu saldmsmda uzun ve cetin catismalar
olmustu, 15 Kasim'm ikindi saatlerinde Gecitkale ve Bogazici koyleri teslim olmustu,
Kadinlan birakip, erkekleri ahp goturmuslerdi. Erkekleri, Gecitkale ve Bogazici'ne
yakm olan Skarino Koyu'ne goturmuslerdi.
Radyolardan ogrendigimize gore, 15 Kasun 1967'de Turkiye Yunanistan'a ultimatom
vermisti. Verdigi iiltimatomda; derhal Gecitkale'den cekilecek, 10.000 Yunan alayi adayi terk
edecek, Grivas ada simrlan disansma cikanlacak
ve adada Turk bolgelerinin girislerinde
bulunan butun barikatlar kaldmlacakti. Butun bunlar uygulanmazsa, Turkiye adaya cikartma
yapacakti.
Rumlar butun bu sartlan ertesi gun ogle saatinde kabul etmisti. Bunun uzerine koyden
Rumlarm cekildigi haberi almrmsti. Babam o zaman mucahitti, Beni gelip evden aldi ve bana;
"cabuk gel, agabeyini gormeye gidecegiz" dedi. Ancak, kimin oldugune, kimin sag kaldigma
dair hie bir bilgimiz yoktu. Sadece 25 - 30 tane sehit oldugunu ogrenmi~tik. ·
·
·
Babam beni ve Lamaka Tabur komutamm alrms ve ucumuz Gecitkale'ye gitmistik.
(Bu tabur komutam hep Turkiye'den gelmekteydi) Bu yolculuk, tahminim 20-25 dakika
surdu. Gecitkale koyune vardigmuzda, simdi bile unutamayacag1m manzaralarla karsilastim.
Cunku koyun hertarafmdan dumanlar cikmaktaydi.
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Koyun hemen girisinde buyuk bir cadde vardi, Caddenin sag tarafmda Gunay Bey
Gazinosu diye bir gazino vardi.
Gunay Bey, 1964 yilmda Tilrkiye'den gelen Tabur Komutam idi. Gecitkale'de ozel bir
olayda baskalan tarafmdan vurulmus, sehit edilmisti. Bu yuzden, bu caddedeki gazinonun
ismini Gtmay Bey Gazinosu, daha sonra ise Gecitkaleliler Spor Kluplerinin ismini de Gunay
Bey Spor Klubu koymuslardi.
Gunay Bey Gazinosu'nun on kismmda, yolun sol tarafmda 21 tane ceset saydim.
Cesetler yerde yatirken, fotografcilar fotograf cekiyor, insanlar aghyordu. Ben, babamla
birlikte Tabur komutamm karargahma goturdnk. Daha sonra ninemin evine gittik. Orada
ailemizin hayatta oldugunu gorduk.
Larnaka'ya, agabeyimi ve Tabur Komutamm da alarak geri donduk.

ERDOGAN ~EKEROGLU
MA GUSA
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1967'de talebeydim. Kofunye olaylanm hatirlanm. Narmk Kemal Lisesinde 2. smifi
hem ogrenci hem de mticahittik. Geceleri ben ve arkadaslanm nobet tutardik, 0 bolgenin
nobeti bizimdi. Rum polisi ile snurdik. Tam Kofunye hadiselerinin oldugu sirada surekli Rum
kesimine Rum askerleri gecip giderdi. 0 gece hie uyumadik, Biz agaclann altmda, hava
soguk, cocuk yasta bize girip cikan araclan saymarmzi emrettiler. 0 gece hie uyumadim.
Ayaklanmm ii~iimesini hie unutamam. Bir ara bir iki defa iceri rapor vermek icin gittigimizde
bize cay verdiler. 0 bizi isitirdi. Bize bildirilen sabaha yakm cikartma olacagiydi. 0 gece
sabaha kadar bekledik en son ogrendigimiz haberlerde cikartmamn iptal oldugunu ogrendik
ve 90k buyuk bir hayal kinkhgma ugradik,

BULEND SAYINER
KOFUNYE
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1967 yihydi. Resmen olaylar 1963 'te baslarmsti. Baslama sebebi de Rum polislerin
Magusa polis karakolunda (simdiki mahkemelerin yanmdaki bina) oradaki Turk polislerinin
Magusa'ya sigmmasi ile Turk ve Rumlar kendi bolgelerinden aynlmis duruma dustuler, 0
zaman TMT kokenli olanlar ki bunlarm Magusa' daki sayisi 100-200 civanydi, Bunlar kesin
olarak bilinen Magosa sancaktan ve kovan beyi olurdu. Ben o donemde kumesin icerisinde
iyice sanh olarak gomulu bulunan gasayi (kafes kutu) kazip cikardim, lcerisinde 3 sten, 28 el
bombast ve 5 tane de Takarof silah cikardim ve Uy gun Uy gece cifte mazgal uzerinde
arkadaslarla ailemizi korumak icin nobet tuttuk. Aradan 2 yada 3 ay gibi bir zaman
gecti.Magosa sancagi ile kovan beyi Magosa surlar icerisinde birinci hazir kuvvet 30+5 de
sorumlu kisiden olusuyordu diye bizleri iki simfa ayirdilar. Biz silahlanmiz evimizde gunduz
de uzerimizde gezdirerek asker degil de bir nevi hazir kuvvettik. Bu donemde polise dahi
silah verilmiyordu. Cunku polise de itimat yoktu. Ara sira Rumlarla da catismaya girdigimiz
oluyordu.

iSMiMAHFUZ
MA GUSA
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21 Arahk 1963 'te, 63 hadiseleri basladigi zaman hen, Nanuk Kemal Lisesi yirdunda
kahyordum, Ben, o zaman lise 1 ogrencisiydim. 0 tarihte, Lefkosa' da ogrencileri vurduklan
haberini duyduk. Biz, Narmk Kemal Lisesinde numayis yapacaktik. Mudurumuz, "gitmeyin,
etmeyin, sizi oldurecekler!" diye aghyordu. 0 numayisi engelledi. Narmk Kemal Lisesi
bilindigi uzere Maras'm giris tarafmda olan bir yerdir. Sonra yurtta mahsur kaldik ve
Magusa'mn icine gidemedik. Bir ay, 10 tane el bombast, bir tane tabanca ile nobet tuttuk.
Bize "bunlar el bombasidir. Gavur size ates ederse el bombalanm onlara atm" dediler. Nasil
aulacagim bilmiyorduk. El bombasim ilk defa gormustuk. Yiyecek olarak da en son
muhallebi tozu yani nisasta kalrmsti. Muhallebi yapip bize yedirdiler. Ondan sonra bizi
mecburen Magusa'run sur icine tahliye ettiler. Bu arada tahliye olmadan once bir Rum,
gecenin birinde geldi ve kaldigmuz binaya, Narmk Kemal Lisesi'nin ucuncu katma ates
acmaya basladi. Tavana vuran mermiler yataklanrmza dusuyordu. Tabii
iceriye, suncme
gittikten sonra da mucahitligimiz devam etti. Y ani, 21 Arahk tarihinde 16 yasmda lise 1
ogrencisi iken, mucahitlige kayit oldum. Gece nobet tutuyor gunduz ise okula gidiyordum.
Bazi gunler, sabahlan erken vakit nobet veriyorlardi, Okul kapah oldugu zaman, daha
dogrusu okulun bir yil kapah kaldigi zaman icinde, bir yil bir meyhanecinin verdigi corbayi
icerek nobete gittik. Yaklasik bir yil koyumuze gidemedik. Benim koyum Kilitkaya'ydi,
Koytimuze, annemize, babamiza, bir yil gidemedik. Ondan sonra okul tekrar acildi. Y ollarda,
Rum barikatlan vardi ve koylere gitme gelme yine yoktu. Otello kalesi uzerinde nobet
tutuyordum. Ayagimda ayakkabi, uzerimde giymeye pantolon yoktu. Otello kalesinin denize
bakan tarafmda, bir gun bir Bans Gucu subaymi, bizim mevzilerin plamm cizerken yakaladik,
Elinden kagitlan aldik ve komutanlanmiza haber verdik. Polis komutam, sancaktar, boluk
komutam gelene kadar biz, Baris Gucu askerlerinin a9t1g1 ates altmda kaldik, Onlar bize, biz
de onlara ates ediyorduk. Sonunda komutanlannuz geldi ve bu olay sebep oldu, bize ayakkabi
ve pantolon verdiler.

YA~AR GU<;SAV
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Bana Hasan Osman yegen anlatrmsti. 1967'de Rumlar Gecitkalc'ye saldirdilar.B ir
grup Tiirk, koprunun altma girip saklanrmsti. Koy isgal edilmisti. Rumlar telefon kablolanm
tuttular ve karargahm yerini bulmak icin kabloyu takip ettiler. Bu kablo koprunun altmdan
geciyordu. Koprunun altmda saklananlarm bir kismi kablonun uzerinde yatiyordu. Rumlar
kabloyu takip ederek koprunun yanma kadar gelmislerdi. Bir Rum kabloyu cekti, Kablo
gelmeyince kopruntln altmda birileri oldugunu anladilar. Diger
koprunun altma ates etti.
Kopruntm altmda kablonun uzerinde yatmakta olan bir Turk, basmdan yaralandi ve "vay
basun, vay basim" diye bagirmaya basladi. Arkadaslan ona "eger sessiz olmazsan Rumlar
hepimizi oldtlrecek!" dediler. Birlesmis Milletler koye gelene kadar koprunun altmda kaldilar.
Basmdan yaralanrms olan adam da bir sure sonra kan kaybmdan olmus ve koyun orta yerinde
bulunmustu.

MUSTAFA TA~SEVEN
GE<;iTKALE
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1963 olaylarmdan sonra koyumuz Gazikoy'e gelen telefon hatti Turk kesiminden
geciyordu. Bu hattm telleri bilinmeyen kisiler tarafmdan kopanldi. Bunun uzerine Rum
. muhtan, Turklerin muhtan oldugum icin beni yanma cagirtti. Ben de snura gittim ve bu konu
hakkmda Rum muhtan ile gorustum, Muhtar da bana telefon hatlanrn, Rum teknisyenlerinin
onaracaguu soyledi, fakat ben kabul etmedim ve ona "Turk kesimine giremezsiniz" dedim.
Onlara bir teklif sunarak "ben bu konu hakkmda Turklerden gorusecegim kisiyle goruseyim,
size gelip durumu bildireyim ve birlikte gidip baglayahm" dedim. Bunun uzerine yetkili
kisilerle gorusup Rum muhtarma gittim. Oraya gittigim zaman yabanci koylerden gelen kirk
tane silahh Rum askeri vardi ve bana "telleri baglamarmza izin vermezseniz, zorla gecip
baglayacagiz" dediler. Ben de onlara, Turklerin kontrolu altmda islerini yapabileceklerini
soyledim.

, Rumlar, Turk tarafma gecen ve ogretmenlerin gozetimi altmda i~ yapan Rum
teknisyenlerine karsihk beni rehin aldilar. Aynca Rum teknisyenlerine birsey oldugu takdirde
beni oldureceklerini scylediler. Beni bir Rum kahvesine goturduler ve orada bana kahve
ismarladilar, Kahvede oturdugum bir saat boyunca, kacmamam icin iki tane Rum askeri
karsimda oturdu. Rum teknisyenleri islerini bitirip yamrmza geldikleri zaman muhtar da beni
smira kadar goturdu ve serbest birakti.
MEHMET BUR<;AKLI
GAZiKOY
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1963 Kofunye olaylan doneminde koyumuze Rum polisleri musallat olup, koyden
gecmege basladilar ve halk arasmda huzursuzluga neden oldular. 0 sirada evimizde
mucahitler vardi. Cunku evimiz boyle zamanlarda mevzi olarak kullamhyordu. Bizler Turk
halki olarak Rumlann Turk tarafma gecmelerlni engellemek icin yol ag1zlarma barikatlar
kurmu~tuk. Fakat Rum polisi bir bahane bularak yine Turk tarafma ge9iyordu. Boyle bir
gunde, evde hie kimsenin haberi olmadan 90k iyi Rumca konu~abilen annem disan cikarak
Rumlan Turk tarafma ge9memeleri icin durdurdu. Kendi anlatmasma gore, kibar bir sekilde
bizim koy Rumlar1yla bir sorunumuz olmadigmi, kendilerinin koyden ge9meleriyle
huzursuzluk yaratnklanm ve ge9memelerini istedigini soylemi~. Bu arada annemin disanda
oldugunu bilmeyen mucahitler kapmm onunde durduklan icin Rum polislerine ates acmaya
haz1rlan1yorlard1. Komutanm polislere ates acmaya izin vermemesiyle annemin de cam
kurtulmus oldu. Kibns'ta karma Turk koyti olarak Ataturk bustu ilk kez bizim koyde acildi,
A91h~a pek 90k kisi yamnda Sancaktar da katildi. Agabeyim o giin, Rumlara ibret olsun diye
Kin" isimli siiri okuyarak, orada bulunanlara 90k duygulu anlar yasatti, Benim gibi orada
bulunan herkesin gozlerinden yaslar akarak, kalplerinde TUrkltik duygusu kabardi.

SELMASITKI
KOFUNYE
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3.8

Iskele

ilk olarak 1958 de TMT'ye katildim. ilkin katilmumda bize Rumun kotu oldugu
devamh olarak kendi ciplak gorunumunde gorurduk, Menderes zamamnda Bakan denizinde
bize silah cikarmasi yapti, 0 silahlar koylere dagitildi. Gorevde nobetci cavustum. Bu silahlar

goruldu. Bu silahlarla birlikte egitime basladik, Kisi egitimi yapardik. Bu silahlar bes kisiye
teslim edildi. Cunku 90k gizli gorevdi. Silahlan arkadaslarla yere gommeye basladik, 0
zamanlar ingiliz devresiydi. Uzerinde silah bulunan kisi idam edilirdi. Bir geceyansi birisi
kapiyi caldi, Bana dediki "su mezarhgm yamnda bir kasa mermiyi yeni olmus birinin
ayaklarmdan kazip oraya gomeceksin." Gidip aldim ve gorevi yerine getirdim.
TMT' de gizlilik 90k onemliydi. Hayat arkadasma bile bu gorevi scylemememiz icin
binlerce kuran yemini yaptmhrdi, Buna ragmen ben bu yeminleri soyledim. Cunku yani
emindim. Beni evden bir iki gece ahp goturduler. Cunku ben TMT kurucusuydum. Bu
bolgede nobetci cavustum. Bu durumda hammla tartismaya basladim, Babam onu uyardi.
"Benim oglum kotu i~ yapmaz" dedi. Bu gorev 90k gizli idi. Devamh olarak hararetini
yasardim. 1974 Bans harekati basmda Rum saldmya basladi.
SULEYMAN MEMi~ GOKENSEL
iSKELE
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1963 'te Tuzla' da Rumlar bir Turk mahallesine ates actiydi. Herkes kosup evine
kapandiydi. Benim haberim yoktu. Dukkamrm acmaya gittim. Ben o zaman Tuzla'da
kahrdim. iskele'de de dtikkarnm vardi. Galiba 3-5 tane Turk geldiydi carsiya, haurlarrnyorum.
Ansizdan bir kisi kapidan "Rumlar, filan mahallede Turklere ates actilar, kacm da bizi de
vuracaklar!" dedi. <;unku Rum bolgesine yakmdik. Rum'un Belediye pazarmm karsisinda
bizim Belediye pazarirmz vardi. Dukkanlanm1z1 kapadik. Benim eve gitmem icin Rumlarm
icinden gecmem gerekirdi. Ben de Turk mahallesine gittim. Rum mahallesindeki Turkler hep
oraya toplanrmsti. 0 bolgeden evime arka sokaklardan bisikletimle beraber gidecektim.
Megerse benim ge9tigim yani bu arka sokak dedigim bolge Rumlarm mevzileriymis. Benim
haberim yok. Eve gittim. Evde kanm ve 9ocuklanm yoktu. Anladim ki baldizima gittiler.
Gittim, kendilerini baldtzimda buldum. Ondan sonra orf-i idare oldu, 91kamad1k. 24 saat
kapah kaldiktan sonra Turk mahallesindeki Rum aileleri almak icin bizimle degis tokus
yaptilar. Yani Rum tarafmdan Turk tarafma, Turk tarafmdan Rum tarafma degis tokus
yaptilar. Bacanag1mm otomobili vardi. Bazrlanmiz onun otomobiline, bazilanmiz da Rum
polisinin otomobiline bindik. Boylelikle Turk bolgesine gectik, Aynhk o aynhk, bir daha 74'e
kadar evimize gidemedik.

iSMAiLAMCA
iSKELE
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3.6

Girne

1960 doneminde Turk askerlerinin Saray Otel iizerinden onlarm orada resmi gecit
yaprmslardi. Antlasmadan sonra onlarm halka bir resmi gecit yapmalan bugun bile beni
heyecanlandirmaktadir.
1963 olaylannm baslamasi da Rumlarm Turkler arabayla giderken ates acip
oldurmeleriyle basladi. Bu iki Turk Cemaliye ve Zeki isimli bir ciftti. Erma sokagmda
oldiiriildiiler. Bu olayla ortahk kizisti ertesi giin 22 Arahk 1963 'te Atatiirk'iin bustune ates
actilar. Ben bu arada gonullu olarak mevziye gittim. Ogrcnciydim. Muharrem Apt. Ledra
Palas tarafindaydi miicahitlik boylece baslarms oldu. 1964 tarihinde ilk resmi · birlik
kuruluyordu. Adi Plevne Bolugu olacakti. Bu boluge 200 gonullu katildi. Ben de bu bolukte
yer aldim, Bu boliigiin amaci iyi egitilmis miicahitlerden olusacak ve sikisacak olan birliklere
takviye gidecekti. Oynak birlikti. Kosklu ciftlik ilkokulunda ilk egitimimize basladik. iki
ayhk egitimden sonra takimdan bizi 4 takimi bir bolgeye gonderdiler. Orada ise fiili goreve
basladik, Ben Bogaz yedinci milde Plumer agachklan denen yere yerlestim. Daha sonra
sahinler bolgesine gittik. Bir aksam takimda gonullu 7 kisi istediler. Bunlarm arasmda ben de
vardim. Bir kilavuz 12-13 yaslannda bir cocuk bulundu. 0 bolgeyi iyi biliyordu. Klavuz bizi
4 saat kadar yuruyusten sonra bir yere goturdu.
Bize o gece bol mermi verildi. Cocuk bizi birakti. Goreviniz orada mevzilenmek dedi.
Atism serbest veya anlmayacak diye bir sey degildi tamamen bize birakrrustr. Bu bolge
Templos (Zeytinlikjkoyu
idi. Daha sonra burasmm yasak bolge oldugunu ogrendik.
Mevzilendik. Sabah olunca bans giicii bizim orda oldugumuzu gortmce burasmm yasak bolge
oldugunu soyledi ve geri cekilmemizi istedi. Geri cekilmedik ve bans gucu bize ates acti,
Atese karsihk verip bir carpisma basladi. Daha sonra bans giiciine ait oldugunu zannettigimiz
bir evin Rum mevzisi oldugunu ogrendik. Geceden bu eve girip sigmmayi dusunmustuk.
Allah'tan boyle bir sey yapmadik. Rum mevzisinden de bize ates acmaya baslandi, Arna bu
arada bize takviye gelecegi bildirilmisti. Ne yiyecek ne su yoktu. 3 gun sonra yiyecek
gormustuk, Birer matara suyumuz vardi. Giin boyle carpismayla gecti. Biz dort gozle takinun
gelmesini bekliyorduk. Ertesi gun de boyle gecti. Bir matara su almak icin pmara ulasana
kadar mermilerin altmdan gecerek ahrdik. Nihayet ikinci giiniin gecesi takim yamrmza geldi.
Takim komutarurmz da sehit ustegmen Munir Dilaye idi. (1974 Bafta sehit olmustu) takim
komutam durumun 90k ciddi oldugunu gorevin 90k tehlikeli olusunu iyi mevzi hazirlamamizr
soyluyordu, Bu arada kablolu bir telefon getirildi. Tekerlegi acarak geldiler. Bu arada Rumlar
karsimiza 90k biiyiik yigmak yaptilar ve bolgeden cekilmedigimiz takdirde vuracaklan
catisma olacagim soylediler. Tabii bans giiciide surekli ikaz ediyordu. Gece saat 02.00-02.30
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sulannda sancaktardan gelen bir emirle geri cekildik ve yukan beyaz eve ciktik. Takirna bir
soru sordu boltik komutam bu takim 44 kisiydi. Bu soru: " Tekrar aym gorevi versem gitmek
ister misiniz?" dedi. Btltiin takun evet cevabim verdi. Bu olay benim icin unutulmazd1.

AYSIN CANBAZ
GiRNE

1963 yilmda Rumlarm Paskalyalan olacakti. Turkler kiliseye bomba koyacak diye
Rumlar gitmediler. Kara Halil ve ben durumu ogrenince onlara "arkadaslar bunun ash yoktur.
Gidip ibadetinizi yapm. Boyle bir sey olamaz" dedik. Onlar yine de kiliseye gitmediler.
Kimin atngmi ha.la ogrenemedigimiz birisi tam kiliseye gidecekleri vakit bomba atar. Ondan
sonra da kizisma baslar. Daha onceleri ararmzda hie aynm yokken artik bir aynhk olmus,
komsuluk bitmis ve onun yerine dusmanhk haslarmsti. Koyde iki tane otobtis vardi. Biri
Rumlarm diger ise Turklerindi. Arna herkes Rumlarm otobusu daha yeni oldugu icin onu
tercih ediyordu. Bu olaydan sonra Turkler kendi otobuslerine, Rumlar da mecburen gee
vakitte kalkan otobusleriyle seyahat ediyorlard1.
K1z1~mamn ba~lamast ile bir teskilat kurduk. Y etmis kisi idik. Ben evdeki han1m1mdan
bile i~lerimizi herkesten saklad1g1m1z icin korkuyordum. Onu ~iiphelendirmemek istiyordum.
Bir gun hamrmma "bu ev bir tane daha kuyu istiyor" dedim. Hamrmm ise "buna hie gerek
yok, cunku daha kuyular dolmadt" dedi. Ben de bunu biliyordum ama silahlan nerede
saklayacakt1m. Bir gecede hamm1mdan gizlin bir sekilde kuyu kazdim. Silahlan gomup tekrar
kuyuyu kapatt1m.

HALiL FiKRETLER
GiRNE
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1963 olaylan basladigmda otuz sekiz yasmda, ikisi talasemiyah sekiz cocuk
annesiydim. Lapta'da oturuyordum. Olaylar basladigi zaman Lapta karma bir koy oldugu icin
bizleri daha emin yerlere yerlestirdiler. Koylulerin cogu Templos(Zeytinlik) koyune yerlesti.
Bazilan ise once Gime'ye daha sonra Agirdag yakmmdaki ingilizlerden kalma bir kampa
yerlestiler, Biz de once Gime'ye yerlestik ama sonralan bizi daha guvenli oldugu icin kampa
tasidilar. Kampm cevresi 9am agaclan ile cevriliydi. 0-st basirmzda Besparmak Daglan vardi,
Dogruyol denen yer tam ustumuzdeydi.
Bir gun hasta olan kucuk kizirrn guneslenmesi icin oturdugumuz barakamn disina
cikarmisum. Ben de yanma ocak kurup yemek yapmaya, camasir yikamaya crkrmsnm. 0
zaman yemegimizi yapmak, camasirlanmizi yikamak icin tas ocaklarda odun yakiyorduk,
Tam yemek pismisti ki cocuk aglamaya, huysuzlanmaya basladi. Eline ne verirsem atiyor ve
aghyordu. Herhalde uyuklarmsnr dedim, aldim iceriye goturdum. Tam iceri giriyorken buyuk
bir gurultu cikti. Kapiya kosup disanya baktim. Kocaman bir kaya yuvarlanarak dagdan
uzerimize dogru geliyordu. Kayanm onune ne geliyorsa deviriyordu. Kocaman earn agaclan
kokunden sokuluyordu yuvarlana yuvarlana biraz once cocugun oturdugu yere kadar gelip
barakanm icine girdi. 0 baraka da ingilizlerin kullandigi camasirhaneydi. Icinde 90k kalm
demir su borulan vardi. Bu kayayi durdurdu. Allahtan cocuk huysuzlanrmsti ve ben de onu
eve goturmustum. Y oksa o kaya kizirm ve beni ezecekti. Meger tepemizdeki Rumlar kayayi
bizi oldurmek icin yuvarlarmslardi. Rumlar bizim her hareketimizi goruyordu ama agaclar bir
derece bizi sakhyordu.
Bir gun de hie; unutamam, ekmegimiz yoktu. Y ardim olarak bize birseyler veriyorlardi
ama sekiz tane cocuga ne yeterdi. Kocamm kardesi ekmekciydi ama Girne'de kalrmsti. Bize
ingilizlerle bir torba un yolladi. Arna ekmek yapmak icin fmnmuz yoktu. iki kilometre
uzaktaki Agirdag'da tamdiklar vardi, Gelin bizim evde ekmeklerinizi yapm dediler. Bir sabah
kizmn yamma ahp Agidag'a gittim. Aksama kadar ekmek pisirdik. Ekmekleri bir kohunun
icine koyduk. Bir tarafta kizim bir tarafta ben eve donerken Rumlar bizi gordu ve ates acmaya
basladilar, Cevredeki mevzilerdeki mucahitler bize ormanhk alana kosmarruzi yoksa
vurulacagmnzi soylediler, elimizdeki ekmeklerle biraz kostuk ama sonunda kohun devrildi ve
ekmekler saga sola savruldu. Ben de egilip iki -Uc; tane elime aldim. iki tane de kizim aldi,
Kosarak camlann arasmdan eve girdik. Karanhk olana kadar bekledik. Sonra kalanlan
alabilmek icin geri gittim ama ne ekmek kalrmsti ne de kohun. En zoruma giden de
talasemiyah olan iki cocuguma kan bulamamakti. Her ay dtizenli olarak kan almalan
gerekirdi. Bir kac sefer doktora goturduk ama bize kan ister dedi. Bize, kan olmadigim
yarahlara bile kan bulamadiklanm cocugu ahp eve goturup yatirmarm soyledi. Geceler boyu
onlarm can cekismelerini elimden hicbir sey gelmeden oylece izledim. ilk once Akm'cigim
oldu. Huriye cok dayandi, ama besinci yas gununde onu da kaybettik. Belki gerekli tedavi
yapilsa daha cok yasarlardi ama savasta elimiz kolumuz bagh kaldi.
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HATiCE BiTTACI
GiRNE

1963 olaylan basladigmda orta il<;ilncil smrfa gidiyordum. Lapta'da oturuyorduk.
Okulumuz ise Gime'deki Anafartalar Orta Okulu idi. Lapta o zaman karma bir koydu. iki ti<;
bin Ruma karsihk sadece altiyuz Turk vardi. Civar koylerden Garava hep Rumdu. Vasilya'da
ise az miktarda Turk vardi. 0 zamamn yoneticileri daha emin bir yer olan Templos(Zeytinlik)
koyune toplanmarmzi uygun gorduler. Templos'ta cok kucuk bir koydu, fakat hep Turk'tu.
Aynca konumu da savunmaya uygundu. Cok soguk ve yagmurlu bir gunde kamyonlar gelip
bizi Templos'a goturdu. Giderken bize "yammza fazla bir sey almaym, bir iki gune kadar
tekrar evinize doneceksiniz" dediler .
. Benden baska ailede dort kardesim daha vardi, Ben evin en buyuk cocuguydum, En
kucuk kardesim henuz dokuz ayhkti ve onun buyugu ise bir bucuk yasmdaydi. Bizi goturecek
kamyonlarm ici buz tutmustu, Su dokup yikadilar ve bahk istifi gibi alu yedi aileyi bir
kamyona yerlestirdiler. Templos'a vardigrmzda Vasilya'dan gelenlerle bizi iki aile bir cadira
olmak uzere yerlestirmek istediler. Fakat annem "benim cocuklanm kucuk, baskalanyla nasil
kalabilirim?" dedi. Bir koylu koyun sonundaki, sahibi Lefkosa'h olan bir evi bize gosterdi.
"Bakm dahalan buraya yerlesti, isterseniz siz de oraya yerlesin" dedi. Gittigimiz zaman butun
odalarm dolu oldugunu gorduk, Y almzca daha once ambar olarak kullamlan pis, kucuk bir
oda vardi. Orayi temizleyip oraya yerlestik, Zaten esyamiz iki ti<; battaniye ve yorgandi. Fazla
birsey almarmza musade edilmemisti, Cok yorgun oldugumuz icin hemen yattik. Bir kac saat
sonra birileri gelip bizi uyandirdi, Y erimizin cok kenar oldugunu Rumlarm koye yaklasugim
soyledi. Bizi ahp koyun ortasmda bir eve gottirdu. Orada bir cok kadm ve cocuk vardi, Bir
kac gun boyle idare ettik. Sabahlan o odaya gider, aksamlan ise tekrar koyun daha emin
oldugunu zannettigimiz eve gidiyorduk. Bir iki gun sonra bize daha fazla cadmn geldigini ve
kuruldugunu soylediler. Cadira tasmmarmzi istediler. Cadirlara gittigimizde etrafi bir metre
duvarla cevrili yeni surulmus bir bahcenin icinde iki ti<; cadir oldugunu gorduk. Onlardan
birine biz tasmdik. Arna dizlerimize kadar camura gomuluyorduk. Bir aksam aniden koyu
Rumlar basti, Bizim cadir ile koyun okul binasi rasmda yalmzca alcak bir duvar vardi, Rumlar
koye ates acmaya basladilar. Biz korkudan ne yapacagirmzi bilmeden oylece oturup
bekliyorduk. iki kucuk kardesim annemin kucagmda, daha btiytik olan ikisi de birer kosede
korkudan' sinip kaldik. Annem disardan gorunmesin diye lambayi sondurmustu, Karanhkta
korkuyla beklerken yine komsular gelip bizi aldi ve daha emin bir yere goturduler.
Carpismalar sabaha kadar surdu. Sabah cadirlara dondugtimuzde bir kalabaligm bizim
cadmn cevresinde toplandigiru gorduk. Ne oldugunu sordugumuzda bizi tamtan bir kac kisi
kosup bizi kucakladi ve "sagrmslar, olmemisler" dediler. Bizim cadir geceki carpismada
kursunlardan delik desik olunca ve bizim de ortahkta olmadigimtzi gorunce komsular Rumlar
bizi esir aldi sanrmslar. Cadmrmz yenilendi ve Rumlar yine gelmeye devam etti. Arna
Templos'a giremediler.
SUZAN AKTUG

GiRNE
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1963 yihnm Arahk aymda savasm yeni basladigi donemlerde hen TMT' de
gorevliydim. EOKA'cilann TUrklere saldirmasi uzerine TMT beni ve arkadasim Mehmet
Parcaci'yi teskilata ve mevzilere gerekli malzemeyi yani giyecek, yiyecek, battaniye
,,. goturmek icin gorevlendirmisti. Bunun uzerine hen ve arkadasim Lefkosa'ya inip gerekli
,,, malzemeleri dukkanlardan ve evlerden toplamaya basladik. Yaklasik dort bes saat malzeme
topladik, ingiliz somurge idaresinden kalma landrover arabaya doldurduk ve havanm
kararmasim bekledik. Saat gecmek bilmiyordu. Aradan il9 dort saat gecti ve saat 19.30'da
yola ciktik. Bilindigi gibi su anki yeni Gime yolu yoktu. Gonyeli yolundan gidilerek Bogaz'a
vanhyordu, Ben arabayi kullamyordum, arkadasimsa yammda oturuyordu. Arabayi yavas
yavas kullamyordum. Tasidignn malzemeyi Rumlann gormemesi icin havanm kararmasim
bekledigimden arabanm hizim yavaslatrmstim. Ben ilk olarak Bogaz'a varmadan onceki
mevzileri dolasip malzemeyi dagitmaya basladim, U9 dort mevzi gectikten sonra sira Bogaz'a
malzeme goturmeye geldi. Arkadasimla birlikte Bogaz yolunda ilerliyorduk. Bilindigi gibi
Bogaz'in uzerindeki dagm en yuksek yeri EOKA'c1larm elindeydi. Bende o dagm altmdaki
mevziye gidiyordum. Bogaz'a yaklastigimda arabamn buyuk farlanm kapattim ve kucuk
isiklarla ilerlemeye basladim. Fakat Rum askeri kullandigim araci fark etti ve bize dogru ates
etmeye basladi. Aramizdaki mesafe yaklasik ikiyuz metre idi. Ben o heyecanla arabayi hizh
surmeye basladim, Arna Rum askeri arabaya devamh ates ediyordu ve uzerimize acilan
kursunlar bizim arabanm camlanm paramparca etmis idi. Ben vurulmamak icin arabanm
dumenini saga dogru kirdim ve arabanm suratli gitmesi yuzunden araci durduramadim ve bir
agacm ilzerine carptim. 0 carpma esnasmda daha onceden ates acilarak kmlmis olan camlar
yammdaki arkadasirmn bogazuu kesti ve o kesme sonucunda arkadasimm bogazmdan kanlar
akmaya basladi. Ne yapacagmu sasirdim, Zaten arabada carpma esnasmda durmustu, Ben
elime bir, bez ahp kam durdurmaya cahstim ama cabalanm bosa 91km1~t1. Cunku arkadasmu
ellerimin arasmda kaybetmistim ve orada sehit olmustu, Ben ne yapacagimi bilemiyordum.
Y anm saat orada oturdum. Hem agladim hem dusundum. Hi9 yoktan da olsa gorevimi
tamamlamak istedim. Direksiyonun basma gecerek arabayi cahstirdnn. Y oluma devam ettim
ve sonunda Bogaz'a vardim, malzemeyi askerlere dagrttim, Bu olaya anlatarnayacagim kadar
90k uzulmustum. Tek tesellim gorevimi yerine getirmekti.

NiHAT $ENKA YA
GiRNE
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3. 7 Giizelyurt

EOKA 1 Nisan 1958 tedhis faaliyetine baslarmsti. 1958'de Tlirk Rum carpismalanna
donttstu. 1 Agustos 1958'de TMT kuruldu ve hen de bu teskilatm icerisinde Gaziveren
koyuntin orgut baskam oldum.
TMT herhangi bir Rum saldmsma, katliamma karsi Turk halkiru savunmak amaciyla
kurulmustu.
Bize verilen silahlan iyi yerde muhafaza ettik. Rumlar 1963 'te Turklere karsi saldmya
gectiler. Bize verilen emir uzerine silahlan halkirmza dagrtip, koyumuzun savunmasim yaptik.
Koyumuz, Lefkosa Baf anayolu uzerinde ve deniz cephesi olan stratejik bir yerdeydi.
Ve devamh olarak Rumlar, koyumuzu buradan kaldirmak icin, taciz atisi yapiyorlardi. Koylu
topraklanm kurtarmak icin siki siktya sanlrmsti. Gunlerce, aylarca etraf koylerden,
tepelerden, Rum mevzilerinden koyumuze ates acihyordu, Bize gelen emir lizerine
koyumuzun anayolunu Rumlarm gecisine kapattik. Emir bize Lefke sancagmdan geldi. Koye
saldiracaklanm daha onceden de anlarmstik. Cunku, daha once yoldan gecip, yolun kenarma
bubi tuzagi hazirlarmslardi ve uzerine de by Hasan Abdullah yazrmslardi. Baska bir arkadas
bulup bana getirdi. Dikkatli bir sekilde acmaya cahsnk. Fakat actiktan sonra da yaralandim.
Devamh bu taciz olaylan oldugu icin bu yolu Rumlarm gecisine kapattik, Y ol yirmi gun daha
kapah kaldi. Daha sonra yolu actik ve Rumlar koyun etrafim sardilar. Rumlar iki bin
kisiydiler. Koy halki dort yuz kisiydi. Otuz da askerimiz bulunuyordu.
Mart 1964'te, Rumlar koyumuzun etrafim sardilar, ve o yolun kapah oldugunu
sandilar, oysa ki o yol acilrmsu, Saat 4.00'te etraf tepelerden projektorlerle koyu
taramaktaydilar. Koyumuz gunduz gibi olmustu, Cagmyorlardi. Teslim olun, etrafimz sanh,
cok buyuk bir kuvvet vardir. Teslim olmazsamz cok buytik kayiplar vereceksiniz. Kanlanmzi,
kizlanmzi, silahlanmzi teslim edin, korkmaym. Bir gorusmeci istediler. Niyazi Oztoprak,
Salih Halil bulunduklan noktaya gorusmeci olarak gittiler. Amac; teslim olmamak, yolun acik
oldugunu, isterlerse yoldan gecebileceklerini soylemekti. Bunun uzerine Rumlar ihtar atisi
yaptilar. Ihtar atismdan sonra her tarafimizdan sanki yagmur yagar gibi havan topu mermileri
geliyordu. Bu atislar butun gun devam etti ve bes sehit verdik. 0 yarahlann, sehitlerin oldugu
bir sirada bir ingiliz askeri koye geldi. Yollar kesik oldugu icin ingiliz askeri ova yollarmdan
gelmeye mecbur oldu. ingiliz askeri gelip beni buldu. Bana $U soruyu sordu: "Ne
dusunttyorsunuz?" dedi. Ben de savastan baska bir sey dusunmedigimi soyledim. ingiliz
askeri de aym seyleri yani sanldigmnzi, cok buyuk kuvvetleri oldugunu teslim olmamizi
soyledi, ingilize teslim olmak yoktur, savasacagiz dedim. ingiliz kizardi ve yarurmzdan
aynhp gitti.
Rumlar Gaziveren'i aldiklanm, burada karargah kuracaklanm yaymaya basladilar.
ingiliz askeri geri gidip Rum askerlerine cekilmezseniz Turk askerleri gelip sizi vuracak
demis. Rum askerleri koye giremedi ve koyun disma bir polis karakolu kurdular.
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1963 yillan arasmda Tiirkiye'den Kizilay yardimlan gelmekteydi. Bu gelen yardimlan
depolayip, esit sekilde koyluye dagrttik. TUrkiye'nin sayesinde hie; bir sikmti cekmedik. Daha
sonra Rum askerleri koyun etrafmdan sabaha yakm aynldilar. Sabahleyin koyun etrafmdan
yarah ve sehitlerimizi toplayip, Lefke'ye goturup defnettik.

HASAN OZTOPRAK
GAZiVEREN

19 Mart 1964 gunu top ve makineli tufek sesleri sabahm erken saatlerinin icerisinde
tum dehseti ile yankilar uyandmrken Gaziveren koyumuzun Rum saldmsma ugramis oldugu
ogrenilmi~tir.
Kibns Tiirklerini silah zoruyla yok ederek adayi Yunanistan ile birlestirmeyi
amaclayan Akritas planmm bir bolumunu olusturan bu saldmnm uygulamaya konus nedeni;
Lefkosa - Tilliriya asfalt yolu uzerinde ve Turk Silahh Kuvvetleri cikarmasma uygun bir
sahile sahip bulunan zengin Turk kcylerimizdenGaziveren'I
isgal etmekti.
Rumlar 500 kisi kadar bir kuvvetle saldmya baslamislar. Pd. Tf. Mak. Tab. Bren Ot.
Tf. 2.36'hk roketatar, 60 havan ve zirhh haline getirilmis buldozer kullanrmslardi.
Gaziveren koyumuz ise savunmasiru 150 mucahit, 14 Pd. Tf., 4 sten, 3 bren, ve 30
adet av tufegi ile yapiyordu. Gaziveren dengesiz kuvvetlerin carpismasma sahne olmustu,
Rumlar kati sonuca ulasabilmek gayesiyle saldmya cok siddetli baslarmslardi.
Gaziveren'in bir avuc mucahidi ellerindeki simrli sayida eski silahlarla, silah muhimmat ve
personel bakimmdan kendilerinden cok ustun Rum kuvvetlerine karsi takdire deger buyuk bir
cesaret ornegi gostermek suretiyle savunmalanm yapiyorlardi.
Rumlar hoparlorlerle Gaziveren'e yaprms olduklan teslim olunuz
cagnlan koy
komutanhgi tarafmdan reddedilince, devamh suretle takviye almakta olan Rumlar saldmlanm
daha da siddetlendirmislerdi. Durum cok endise vericiydi.
Gaziveren carpismalannm tum siddetiyle devam ettigi saat 11.00 raddelerinde B.M.
helikopteriyle o zamanki Turk cemaat meclisi as baskam Dr. Semsi Kazim ile beraber Lefke
Sancaktarlannm "Gaziveren her ne pahasma olursa olsun teslim olmayacaktir" emrini koy
komutanligma bildirmek uzere Gaziveren'e gonderilmistim,
Helikopterle Gaziveren i.izerine geldigimiz zaman, Gaziveren'in icerisinde bulundugu
vahim durum tum ·deh~etiyle gorulebiliyordu. Atilmakta olan sayisiz makineli tufek, roketatar
ve havan mermilerinin yankilan ve yapmakta olduklan tahribat dehset verici bir gorunum arz
ediyordu.
Bu ates cemberi icerisine inemeyen helikopter bizi Cengiz Topel hastanesi yanmdaki
ingiliz askeri kampma goturdu, Biz kampa indikten biraz sonra bir Ttirk, bir Yunan ve lngiliz
subaymdan olusan ilc;lii karargah heyeti bir askeri jip ile oraya gelmislerdi, Dc;lil karargah
heyetinde gorevli Turk subayi Abdullah Y zbs, Aydmkoy yol kavsagmda Rumlar tarafmdan
hirpalannus, uniformasi yirtilnus, ingiliz ve Yunan subaylarm mudahalesi ile camm zor
kurtarabilmisti, Gaziveren'in icinde bulundugu feci durumu da yakmdan gormus olan
Abdullah Yzbs. kampta bizimle bulustugunda "Ben serefli bir Turk subayiyim, Bu zillete
dayanamam. Elimden bir sey yapmak da gelmiyor. Bu gorevimden istifa edecegim" diyerek
derin uzuntusunu dile getirmek zorunda kalrmsti.
Ogle saatlerine dogru o zamanki BM Genel Sekreteri U'Thant'm Kibns'taki temsilcisi
Spynellis ile o zamanki Rum temsilcileri Meclis Baskam Glafkos Klerides Turk tarafi ile
gortlsmelerde bulunmak uzere helipkopterle
bizim bulundugumuz
ingiliz kampma
gelmislerdi, Klerides Dr. Sernsi Kazim'Ia ailevi gorustukleri halde kendisini tammamazhktan
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gelmis, asik suratla masaya oturmustu, Gorusmeler Spynellis baskanhgmda baslarmsti.
Gaziveren' de carpismalar tum siddetiyle devam ediyordu. Klerides kendi deyisiyle
Gaziveren'de Turk asiler asfalt yolu kapatmak suretiyle Kibns'm ekonomik cikarlanna buyuk
darbe indirmisler. Soz konusu yolun acilmasi icin Gaziveren' e yapilmis olan basvuru ret
edildigi icin hukumet kendi gucunu kullanarak yolu acmak zorunda kalrms. Gaziveren'e bu
nedenle saldirrmslar. Klerides Gaziveren'de atesin durdurulmasi icin koylulerin silahlanm
teslim etmelerini ve koyun icerisinde Rum polis Karakolu'nun kurulmasmi sart kosuyordu,
Bu itham ve ileri surulen sartlar Turk heyeti tarafmdan siddetle reddedildi. Klerides dupeduz
yalan soyluyordu, cunku soz konusu Gaziveren yolu.Rum saldmlan baslamadan 15 saat once
Lefke sancaktarlarmm emriyle acilrms ve bu durum Bans Gucunde gorevli Binbasi Clesby
aracihgi ile Guzelyurt polis karakolu komutam Rigas'a resmen bildirilmisti. Toplantida bu
gercek Turk heyeti tarafmdan aciklanrms ve bu durumda ancak Gaziveren'in giris ve
cikislardaki Rum topraklarmda karakol kurabilecekleri bildirilmistir. Turk heyetince ortaya
konmus olan gercekler toplantida hazir bulunan Bnb. Clesby tarafmdan dogrulanmca
Klerides'in iddialarmm gercek d1~1 oldugu anlasilrmsur, Bunun tizerine soz alan Spynellis'in
ateskes kararmm derhal almmasim aksi halde Lefkosa'ya
gidip durumu merkeze
bildirecegini; aym zamanda Tiirkiye'nin Kibns'a askeri mudahalede bulunacagma inandigim
ve bu atesin tum ortadogu ulkelerine yayilabilecegini endiseli ve heyecanh bir sekilde
belirtmesi ve Lefke sancaktarlarmm bir saate kadar Gemikonagi'na saldmda bulunacagma
dair Bans Gucune verdigi ultimatom Klerides'i endiselendirilmisti, Saat 16.00 da atesin
kesilmesini kabul etmek zorunda kaldi.
Gaziveren carprsmalan Kibns Tiirk halkmm Rum katliamlarma karsi bir olum kalim
savasi niteliginde olan direnislerinin bir sembolti Rumlarm Tiirklere yasama hakki bile
tammak istemediklerinin en canh bir karutidir.
Bu giin topraklarda hiir olarak yasayabiliyorsak,
ozgurluk havasim tenefus
edebiliyorsak ve gelecegimize guvenle bakabiliyorsak tum bunlar; imanlara yerlesmis
sarsilmaz bir direnisin ve bunun sonucunda sanh Turk ordulan ile kahraman miicahitlerimizin
silngiisilyle gerceklesmis parlak bir zaferin sayesinde olmustur.
Gelecegimiz; Anavatarunuzla fikir, ruh ve hareket birligi icerisinde suurlu bir sekilde
muzadeleye devarrurmzla elde edilenleri halk olarak degerlendirme yetenegimize baghdir.
Suphesiz ki Kibns Turkunun ozgurluk miicadelesi kolay olmamisnr. Bu ugurda
sehitler verilmis, ocaklar sonmustur.
Cok cefa cekmis bir halk olarak gelecegimiz icin karar verirken, turn bu gercekleri
unutmamamiz gerekmektedir.

AZiZFEDAi
GAZiVEREN
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1963'de B.G. ile 3 aracla Gemikonagi'na geldik. Gemikonagi'nda Rumlar araci
durdurdu. Aractaki sofor olarak Musa Namik, yolcu olarak Salahi Sekerali, ismet Karafistan
bulunuyordu. Rumlar Lefkosa'ya gitmemize izin vermiyordu. B.G. ise Lefkosa'ya gitmemiz
icin israr ediyordu. Polis kumandam bana "babanm ekmegini 90k yedim, sana bir sey
olmasim istemem geri don" dedi. Bir Landrover polis gondererek bizi Bademlikoye kadar geri
goturduler. Araclan meyve yuklu idi. Bana git 15 gun sonra gel dediler. 15 gun sonra polis
karakoluna gittim. Lefkosa'ya gidebilir miyim diye sordum. Bana Lefkosa'ya gitmem icin
izin verdilerv yolda giderken 7 tane barikata rastladik. Her barikatta en az bir saat
yoklaruyorduk. Yesihrmaktan
saat 06.00'da cikiyor, aksamustu 16.00'da Lefkosa'ya
gidiyorduk. .
Bir hafta sonra Lefkosa'ya gittik gece Lefkosa'da kaldik. Ertesi sabah 08.00'de geri
donus icin harekete gectik. Kermiya bolgesindeki Rum barikatma gelince yoklama yapildi.
Arkamdaki aracta Enver Husnu vardi, Lefke'de bu kisiye ekrnekci Rifat deniyordu. Araclar
bostu, Goccinotremitya koyune kadar arkamdan takip ediyordu. Koyil ciktiktan sonra
arkamdan kayboldu ve hala bulunamadi.
27 Arahk aksami Gemikonagi'ridaki Rumlar bizleri el bombalan ve tabancalarla
Lefke'ye kovmuslar ve buttm maden evlerinde bizlere ait ne varsa toplamislardi. Biz de
Gemikonagi'ndan Lefke'ye kacarak enistem, kardesi ailesiyle birlikte iki aile, rahmetli Narmk
Ustanm evinde alti ay kaldik. Daha sonra Lefke Karadag maden evlerine yerlestik.
0 giinlerde Lefke'de sigara kithgi vardi. Enistemin kardesi olan Sarni Arap "Gardas
ben sigarasizhga
dayanamayacagun"
diyerek motorunu
ahp Camhkoy
Doganci
istikametinden oradan da simdiki Aydmkoy bahcelerini kullanarak deniz yolunu takip edip
Akdenize sigara almaya 91km1~. Ancak bu gune kadar nerde oldugu bilinmemektedir.
Y apngnmz arastirmalarda Rumlar tarafmdan olduruldugunu saptadik. Bu da unutulmasi gii9
bir amdir.
Butun bu olaylardan sonra yasim kucuk olmasma ragmen gonullu mucahit olarak
Lefke sancagmda miicahitlik gorevine baslayip, mucahit komutam olarak askerlik gorevimi
1977 yilma kadar yapip yeni yapilanma nedeniyle devlet tarafmdan sivil dairelere nakil
edildim.

MUSA NAMIK SORAKIN
GEMiKONAGI
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3.10

Lefke

1963 yihnda yedi yasmda iken babamla beraber AngolemrTaspmar) Koyu'nde
koyunlan otlanyorduk. Lefke, PendayarYesilyurt), Doganci, Taspmar Koylerinde savas
baslar. Erenkoy'de savasm cok siddetli oldugunu radyolardan dinlerdik. Turkiye'den
ogrenciler Erenkoy'e cikartma yapmak icin geldiler. Bu arada Cengiz Topel ucakla gelip
burayi bombalamaya basladi, Ucagi kirrruzi bir ates seklinde duserken gordum. Arna sonradan
ogrendigimize gore Cengiz Topel yarah olarak parasutle atlamis. Lefke mucahitleri onu
kurtarmak icin sancaktardan izin istemisler, fakat mucahitlere izin vermemisler. Bir kisinin
hayatim kurtarmak icin o kadar askerin hayatim tehlikeye atamazlardi. Cengiz Topel Rum
mevzilerine yakm yarah olarak dustu. Rumlar kendisini esir aldi ve cok buyuk iskencelerle
oldurduler. Benim buyuk agabeylerim TMT dedikleri orgutun uyeleri idiler.Bizim kasabamiz
olan Lefke'den butun gece dag yolu ile koyumuze silah tasirlardi. Bir aksam babam bize
birtakim hikayeler anlatirken kapi cahndi. Kapiyi acngim zaman ytiztl siyah boyanmis,
tlzerinde agir bir canta, karsimda agabeyimi · gordum, Fisilti ile konusarak konusarak iceri
girdi. Ben korkumdan tir tir titremeye basladim, Piyade ve sten silahmi o aksam agabeyirnden
ogrendim. Agabeyim koyumuzu korumak icin 10 mil uzaktaki Lefke Kasabasmdan
omuzlannda silah tasimayi vatan ugruna yapmayi herkesin yapmasi gereken bir bore olarak
goruyordu, Akmcilar koyunden gelen ilkokul hocarmz Yusuf Gazi milliyetci bir insandi.
Dusmamn koyumuze saldirmamasi ve kolay kolay girmemesini saglamak icin koyun
okulunda kurdugu projektorle etrafi tarardi. Koyumuz insanlannm onuc ile altrms yas arasi
olanlan mucahit olarak gonullu hizmet veriyorlardi, Ben yedi yasmdayken babam da elli
yasmdaydi. Uzun bir sisle mevzide nobet tuttugunu hatirlanm. Silah olmadigi icin bu tur.
kesici ve delici aletlerle koyumuzu korumaya cahsirlardi, Baham Rum tarafmdaki Gudrafa
Kcyu'nden Angolem Koyu'ne gelen suyun basmda nobet tutmaktaydi. Ben at ile oraya ona
yemek gotururdum. 0 zamanlar Gudrafa Koyu'nden Taspinar Koyu'ne Turkler goy ettiler.
Goy eden insanlara koyluler ellerinden geldigince yardim ettiler. Ayru zamanda Presterona
Koyu'nde Tiirkler ve Rumlar kansik yasiyorlardi, Presterona Koyu'ndeki Turkler de bizim
koye goy ettiler. Ucyuzelli nufusluk Angolem Koytl bin nufuslu oldu. Kizilhacm gonderdigi
yardimlarla ve koylulerin el birligi ile her evde bes kisi kalmak sartiyla yerlestirildi. Koy
halkmda 90k buyuk bir tedirginlik vardi,
1967 yilmda yine babamla hayvan otlatmaktaydik ki Zotyaffsostanci) Koyu'nde
Gudrafa goymenlerinden Kemal isimli bir cobam bir Rum desteban (kir bekcisi) oldurdu ve
hayvanlanm ahp kacti. Taspmar kcyluleri ve ailesi olayi Baris Gucu'ne bildirdi. Hayvanlar
ailesine iade edildi. Aradan iki ay gecmisti, Mehmet adh bir coban da olmeden iki saat once
benimle sohbet etmisti. Coban Mehmet'i de aym sekilde ovada vurdular. Onun da cenazesini
Bans Gucu vasitasiyla ovadan aldik, 1968 yihnda bizim dayirruz olan Ali ismindeki
vatandasmuz Zotya Koytl'ndeki bir magaranm icinde olu olarak bulundu. Biz Lefkosa'ya
gelmek icin dokuz barikattan yoklanarak geciyorduk. Agabeylerim hep mucadeleci ve
milliyetci kahramanlar olduklan icin bizim ev cephanelik gibiydi. Benim hasta oldugum bir
gun annem beni ahp hastaneye goturmek icin yola ciku, Rum barikatma yaklasugmuz sirada
annem Rumlar yoklamadan once kendi ceplerini yokladi ve ceplerinde fisek oldugunu
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farketti. Barikata geldigimizde annem fisekleri pencemin delikli tellerinden disanya atti.
Annemin ne kadar acikgoz oldugunu o zaman anlarmstim. Bir sorun cikmadan Lefkosa
Hastanesine gittik. Apandist ameliyati oldum. -09 gun hastanede kaldik. Rumlar ile Turkler
arasmda bir yumusama baslarrusti. Bizler de bu yumusamaya guvenerek Rumlann yanmda
cahsir, dostluk kurmaya cabalardik,
TURGA Y SARIKA YA
LEFKE

1964 yilmda mucahit komutan olarak Lefke kasabasmda gorev yapiyordum, 0
donemde bekardim. Pilot Yuzbasi Cengiz Topel'in ucagmm dustugu yer olan Gemikonagi
kasabasi Lefke'nin kuzeyinde olup, yaklasrk 2.5km mesafededir. 0 zaman ki Turk Hava
Kuvvetlerinin gerceklestirmis oldugu harekat Lefke kasabasi halki tarafmdan kolayca
izlenebiliyordu. 2000'li yillara geldigimiz bu gunlerde o gunu yasamis Lefke halkmdan kime
sorarsamz Cengiz Topel'in konutasmdaki harekati, ucagm dii~il~ilnli, pilotun ucaktan
parasutle atlayisim ve daha sonra Rumlar tarafmdan almarak iskenceyle clduruldugunu bir
filmi izler gibi yasanan olaylan anlatiyorlardi.
~;.

OZKAN MA ViOGLU
LEFKE

NOT: Emekli Yuzbasi Ozkan Mavioglu 1987 yilmda, Guvenlik Kuvvetlerinden aynldiktan
sonra, Lefke mucahitler dernegi baskanligma getirilmis ve 28 Aralik 1988 yihnda Cengiz
Topel arutiru yapmak ilzere Cumhurbaskaru Sn. Denktas'm katildrgr bir torenle amta ilk harci
koymustur. Amt yaklasik iki yilhk bir cahsmadan sonra 22 Agustos 1990 tarihinde
bitirilmistir.
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3.4 Erenkoy

Y 11 1964 Ankara' da bir Universitenin 3. simf ogrenclsiyim. 1963 yihmn Arahk aymda
baslayan Kibns hadiselerinden herkes gibi ben de etkilendim. Okulumdaki derslerimle mi
ilgileneyim, yoksa Kibns'ta yasanan olaylan, katledilen insanlan ve ailemi mi dtistmeyim
bilemiyordum. Kisaca huzursuz ve tedirgindim.
Ankara'da bir araya gelen diger ogrencilerle bir seyler tasarhyor, Kibns'a gitmenin
yollanru arastmyoruz. Neticede sik sik protesto gosterileri yapmaya ve Ankara huktlmetini
harekete gecirmege 9ah~1yorsak da pek etki alarrnyoruz. Ancak bu hareketler dalga dalga
btitun Turkiye'ye yayilmca, zamanm genel kurmayi karar ahyor ve Kibns'a bizleri gonullu
askerler olarak gondermek istiyor.
Gruplar halinde bizleri once kisa sureli bir egitimden gecirip, yine gruplar halinde
bizleri Tasucu'ndan sandallarla, hucum botlarla geceleyin Kibns guney bati sahillerinden
Turk koyu olan Erenkoy'e cikartiyorlar. Nisan aymda baslayan bu hareket 5 Agustos'a kadar
surtiyor. Yaklasik 450 tmiversite ogrencisi Erenkoy'e bu sekilde cikartilryor.
Cikan gruplar sirasi ile Erenkoy cevresindeki kucuk Tilrk koyleri olan Mansura,
Selcuklu, Alevkaya gibi yerlesim yerlerinin savunma korunmas1m ustleniyor.
Ben de Erenkoy'tin guneyinde ve Erenkoy'den yaklasik 12 mil uzaktaki Alevkaya
koyuntm savunmasmda gorev aldi. Cam agaclan icerisinde ve 90k yuksek bir dagda
kahyorduk. Su ve yiyecek ihtiya9lar1m1z1 hayvanlar yardmu ile karsilryorduk. Camlann
altmda yatip kalkiyor, gtmde 6 saat nobet tutuyorduk. Piyade, Sten ve Bren gibi silahlara .
sahiptik. Ve bu dagm tepesinde 20 kisi kadardik,
Erenkoy ve cevre koylerde mevzilesmemiz Rum'un dikkatini cekmis olacak ki, 5
Agustos 1964 aksarm sabaha karsi bulundugumuz mevzilere dogru topluca agir silahlarla
hucuma gectiler. Neye ugradigmuzi sasirmis gibiydik. Bulundugumuz tepeye top mermileri
dustryordu. Y agmur yagar gibi mermiler ard arda patlarken, basirmzm ustunden de kursunlar
ucusuyordu, Bir ara saatime baktim, tam bir dakika icerisinde 26 top mermisinin
bulundugumuz yere du~tilgilnil saydim, Etraf cayir cayir yamyordu. Bir taraftan Rum'un
actrg; atesten korunurken, bir yandan da yanan 9am agaclannm atesinden korunuyorduk.
Kimsenin kimseye konusacak hali yoktu. Bir ara yammdan silrukleyerek cekilen iki
arkadasm yarah halini bir digerinin de kanlar icerisinde birileri tarafmdan tasman cesedini
gordum.

Bu olay beni ve diger arkadaslanrm kamciladi. Savasmak zorunda kaldigirmzi
anladik, Ya savasacak ve kurtulacaktik, ya da sehit olup olecektik.
Olanca gncumuzle direnmeye basladik, Sabahm 05.00'inden gecenin 23.00'ilne kadar
Rum'a gecit vermedik ve yilmadik. Hem Rum atesi ile hem de orman yangim ile ugrastik.
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Turn dag alev alev yamyordu. Daha fazla direnecek gucumuz kalmanusti. Y orgun, uykusuz
ve susuzduk.
Ates cemberi icerinde kalmistik. Gece yansma dogru bulundugumuz yerlerden geri
cekilmeye basladik. Koye indigimizde koy coktan bosaltilrmsti.
Sadece biz yani 14 kisi kalrmstik. Sabah oluyordu, gun agarmadan koyun cesitli
yerlerine tuzaklar kurduk. Ve hizla sabahm karanhginda koyden aynldik,
Ertesi gun Rurnlar zafer sarhoslugu icinde koye girdi. Ancak kurdugumuz tuzaklara
takilarak o bolgede 45 olil birakti. Bir onceki gunku kayiplan ise 36 kisiydi. Bu bilgiler bize
Bans Gucu tarafmdan bildirilmisti. 7 Agustos 1964 Alevkaya koyunu terk edip Erenkoy'e
sigmdrgirmzda burada gordugumuz rnanzara dehsetti. Megerse, sadece Alevkaya koyu terk
edilmemisti.
Selcuklu,
Mansura,
koyleri de geri cekilmis,
Erenkoy
cevresinde
mevzilenmislerdi.
Rum bu kez verdigi kayiplann hmci ile dogudan, hem batidan, hem guneyden agir
silahlarla karadan saldmrken, denizden de 3 adet hucum bot ile bulundugumuz bolge top
atesine tutuluyordu.
Herkes can havli ile silaha sanlmis, herkes son mermisine kadar carpisacakti. Belki de
son mermiyi de kendisine saklamak istiyordu.
Gun boyu carpismalar butun siddeti ile devam etti. Artik herseyin sonu geliyordu.
Rum zirhh araclarla koye girmek uzereydi ki, aksam uzeri takriben saat 18.00 civannda 3 adet
Fl 00 jet ucag: denizin uzerinde goruldu, Rum rnevzileri uzerinden alcalarak buyuk bir sesle
art arda gectiler,
Bu davrarus bizlere buyuk bir moral verdi. Bir kez daha herkes silaha sanldi. Ancak
jetler ucup gitmisti. Herhangi bir saldm yapmamislar, sadece bir ihtar ucusu ile yetinmislerdi.
Bu ise, Rurnlan cesaretlendirmis olacak ki , ellerindeki turn silahlan ateslemislerdi.
Artik etrafta silah sesinden baska bir sey duyulrnaz olmustu.
Tarn yanm saat sonra 6 tane jet tekrar havada goruldu, Bu kez Rum rnevzileri uzerine,
Rum hucum botlan, Rum askeri konvoylan ve Rum koylerine kursun ve napahrn bornbalan
yagdirmaya basladilar,
Yer gok toz duman ve alevler icerisinde idi. Az sonra diger fertler geldi. Onlan
digerleri izledi. Sanki kiyamet kopmustu. Cikan dumanlardan etraf gorulmez olmustu. Karst
taraftan insan sesleri, cighklan , kulaklan tmnahyordu.
Bu bombardiman 2 saate yakm surdu. Bu bizler icin unutulmaz bir gtmdu, Birbirimizi
kucakhyor, birbirirnize sanlarak agla~1yorduk. Bu yeniden hayata donustm sevinci, coskusu
idi. Bu mutlu am yasadigim ve gordilgilrn icin rnutluyum. Ve bu amrm asla unutmam.
GUREL OZGUREL
ERENKOY
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1963-1974 yillan arasmda Erenkoy'de TMT komutanhgi yaptim. Rumlar oteden beri
Erenkoy'u isgal etmek icin, 'en azmdan kontrollerinde bulundurmak isterlerdi. Bunun bashca
sebebi Erenkoy'un 5km'hk bir sahil seridine sahip olmasiydi, Bu sahilden iki tarafm halki da
yararlamrdi. Rumlar deniz kuvvetleri ile Ttirkiye ile Kibns Turkunun baglantisuu kesmek
isterlerdi. Bizim icin ise bu sahilden silah, cephane ve personel ikmali yapildigindan dolayi
onemliydi. Tiirkiye'nin Erenkoy'e asker cikarmasi buradan olmustu,
30 Mart'ta ve 1 Nisan ile 30 Haziran 1964 tarihleri arasmda ,deniz yoluyla Erenkoy'e
silah ve cephane ikmali yapildi. Aynca Turkiyede yuksek ogrenimde bulunan bir 90k
ogrenci, bu bolgeye takviye edildi.
General Grivas komutasmda bir 90k Rum askeri, 6 Agustos'ta (1964) Erenkoy'e karsi
genel bir saldin yaptilar. 8 ve 9 Agustos giinlerinde de suren bu saldmda Rumlar denizden
hucumbotlarla, karadan da zirhhbirliklerle Erenkoy'e geldiler.
10 Agustos 1964 gecesi dayamlmaz boyutlara ulasan Rum saldmlannda
bir 90k
soydasmuz ezildi. Kuruova, A vtepe, Kaleburnu, ve Erenkoy' e halkmuz toplaruyor ve orada
coluk, cocuk, kadm, ihtiyar magaralara yerlestiriliyordu.
3-4 Ay-yildizh jetimizin Erenkoy semalannda gorunmesi, Turk ucaklanmn Rumlara
ait mevzileri bombalamalan Erenkoy ve civanni rahatlatrmsti. Bu arada bir 90k carpismalar
oldu. Rumlar ara sira ustun duruma gecti. Turk hava harekatmda bir 90k Rum'un Erenkoy
civarmdaki askeri istimlaklan tamamen tahrip edildi.
Turk ucaklanrun bu ucuslan tamamlamasiyla Rum ucaklan da moral ucusu icin bu
izni alrmslardi ama bu izni Rumlar yine kotuye kullanarak Erenkoy ve civarmdaki Turk
koylerini ve halkim yeniden bombalamaya basladilar.
Bu olay sonucunda, Mucahit Kuvvetlerinden 10, sivil halktan 5 kisi sehitlik
mertebesine ulasti.

NECiP MUSTAFA iBRAHiM
ERENKOY
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1963 olaylarmda Ankara'da hukuk ogrenimi goruyordum. Olaylann sonrasmda
ailemden hie haber alarruyordum, Ankara' da okuyan Krbnsh tum ogrenciler benim
durumumdaydi, 30-40 arkadas Kibns'a gitmeye karar verdik ve British Airways ucagi ile
Subat 1964'te adaya donduk, Ucak alanmda Rumlar bizi ahkoydular. ingiliz askerleri
mudahale etmeseydi sonumuz ne olurdu veya ne kadar sure gozaltmda bulundurulurduk
bilemem. ingiliz askerleri bizi Saray Otel'e gotttrduler. Koyume, aileme gitmek istiyordum.
Cunku onlan 90k merak ediyordum. Fakat koye gitmek imkansizdi. Rumlar yollarda insan
avma 91km1~t1. Oyle soyluyorlardi, Gunler geciyordu ve ben Lefkosa'da sikihyordum.

Yamlrmyorsam onuncu gundu. Hisarda dolasirken birden tamdik bir yuzle karsilastim.
Gecitkaleli bir kamyon soforuydu bu. Kendisinden beni Serdarh'ya goturmesini istedim.
Yapamam · dedi. Yalvardim ona. Sonunda kiramadi ve kamyona aldi beni. Arkaya, buyuk bir
musambanm altma gizlendim. ilk barikat .Magusa kapisinda idi. Rumlar kamyonu durdurup
.aradilar. Arkaya da baktilar, soyle bir kaldirdilar musambayi, Ben musambanm altmda
kuculdukce kuculdum. Arama iki barikatta daha yapildi, Yol rahat oldugunda, tehlike
kalmadigmda, sofor arabanm kapisma yumruk vuracakti, ben de cikacaktnn. Kurumanastir
koyune vardigirmzda oyle yapn, Rahatlarmstim. Serdarh'da kamyondan inip dogru o koyde
evli olan ablamm evine gittim. Bizim koy, Mitsa'da karma bir koydu. Olaylar cikmca anam
da ablama sigmnus. 0 da oradaydi. Kendilerini 90k merak ettigim ve param kalmadigi icin ,
donmek zorunda kaldigirrn anlattim onlara.
Koydeki onuncu gunumdu, Kovanbey cagirdi beni karargaha ve derhal Lefkosa'ya
gitmem ve ismin verdigi kisi ile gorusmem gerektigini soyledi. Dedigini yaptim. Benim gibi
gorusmeye gelen daha baska arkadaslar da vardi. Bize hirer bilet verdiler ve Ankara'ya
donuyorsunuz dediler. Dondtlk Ankara'ya. Ataturk Ogrenci Yurdu'nda parasiz pulsuz
· geciyordu gunler. Bu arada Ankara'da, istanbul'da, izmir'de ve Kibnsh ogrencilerin kaldigi
diger sehirlerde ogrenciler ayaklaruyor, yuruyusler duzenliyor ve "Ordu Kibns'a" diye
haykmyordu. Bir gun yurda sivil 3-4 kisi geldi. Kibns'hlan bir araya topladilar ve icimizden
kirk kisiyi secip ayirdilar. Neden bunu yaptiklanru soylemediler. Arkadaslanrmzm ne
oldugunu bilmiyorduk. Aradan 14 gun gectikten sonra bu arkadaslar geri geldiler. Nerede
olduklanm kisa bir sure sonra ogrendik. Sizdirrmslardi. Egitimdeyrnisler ve Kibns'a
cikacaklarmis. Birkac gun sonra aym adamlar geri geldi. Yine topladilar bizleri. Bu sefer
aramizdan 60 kisi sectiler. Ben de bunlarm arasmdaydim. 14-15 gtmluk bir egitimden sonra
bizi otobuslerle Anamur'a goturduler. Oradan da feribotla Erenkoy'e ciktik. Tam techizath
idik ve beraberimizde ihtiyactan fazla muhimmat vardi, Meger Erenkoy'e cikanhsirrnzin
amaci, oradan diger koylere silah sevki yapmak icin kopru basi vazifesi yapmakrrus,
Hucumbotlarla surekli silah geliyordu. Gelen silahlar da cesitli vasitalarla, Lefke uzerinden
diger Turk koylerine ulastmhyordu.
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Erenkoy'e bizden once ve bizden sonra da gelenler oldu. Gelenler yalmz Turkiye'de
okuyan ogrenciler degildi, ingiltere'de yasayan Kibnsh Turklerden de gelenler olmustu.
Londra'dan gelen 40-50 kisiyle birlikte toplam 500 kisi vardik asagi yukan. Erenkoy'den
baska Bozdag, Mansura, Selcuklu ve Alevkayasi 'na yerlesmistik. Rumlar uzun zaman bizim
varhgirmzi fark etmediler. Ancak gunlerden bir gun silah sevkiyati yapan arac Pirgo koyunde
durduruldu ve yoklamada silahlar bulundu. Boylelikle bizim de bolgedeki varhgmuz
farkedildi ve fonksiyonumuz da yitti. Bu olaydan sonradir ki Rumlar bizi rahatsiz etmeye
basladilar, Bu arada, hie; unutmam (cunku tuvalet kagidi ilzerine gunluk notlar tutuyordum) 31
Temmuz 1964 tarihinde "Akmci" olarak bildigimiz Riza Vuruskan, Rauf Raif Denktas,
Ahmet Savalas ve gazeteci Omer Sarni Cesar, kirk mucahidi ile birlikte, bir Bozdag-Piyanya
arasmda korkunc bir savas baslarmsti. Her tarafa gelisiguzel ates ediyorlardi. Belli ki
yerlerimizi tesbite cahsiyorlardi. 5 Agustos'ta savas butun bolgelere yayildi. 6-7 Agustos'ta
da butun siddetiyle devam etti. Direnisimiz 8 Agustos'ta kinldi, Butun diger koyleri
bosaltarak Erenkoy'e cekildik. Son gun aksamustune dogru tum umutlanmizi yitirmistik.
.1s :::;(:ember

giderek darahyordu. Rumlar her koldan Erenkoy' e giriyorlardi, Tanklar asfaltta
.,rdlerliyordu. Buyuk bir panik yasaruyordu. Esir olacaktik. intihan dusunuyorduk. Yapacak
,,,,,,.ba$ka sey yok diyorduk. Iste o sirada, hersey bitti derken, saat 16.00 sularmda bulundugumuz
, mevziden gokyuzune baktigunda once iki ucak gordum, denizi yalayarak gecip gittiler. On
dakikasonra dort ucak daha denizin ustunde dahs yapip gitti. Hemen akabinde ise sekiz ucak
geldi ve Rum mevzilerini, Rum askeri konvoyunu bombalamaya basladi. Bombardiman ucak
sayisi cogalarak aksama kadar devam etti. Ertesi gun de ucaklar bombalamaya devam ettiler.
0 gunun aksammda bir feribotla bir grup mucahit geldi ve aym feribotla da Rauf Raif
Denktas ile gazeteci Omer Sarni Cesar Erenkoy'den aynldilar. Bombardiman 10 Agustos'da
da devam etti. Aym gun, 60 ucagm arasmda dort ucak .aramiza dahs yapti ve koyu
bombaladi. Bunlar Yunan ucagi idi. Turk ucaklan onlarm pesine dustu ve ufukta kayboldular.
Bombardunarun ardmdan iki sehit vermistik, Bir de yarahmiz vardi, Sonucta, olumden de,
esir olmaktan da kurtulmustuk. 1966 yihmn Ocak ayma kadar Ercnkoy'de kaldik, Ocak
aymda bizi tahliye ettiler. Ankara'ya okulumuza donduk. Yasadigmuz olaylar unutulur gibi
degil, Surekli bellegimde canlihgmi koruyor.
Bu arada unuttugum bir seyi de aktarmak istiyorum. Sn. Denktas Bey Erenkoy'e
ciktiktan hemen sonra, Turkiye'den ogrenimlerini birakip vatanlarma kosan biz ogrencilerin
guvenligini saglamak icin, hepimizin Lefke'ye nakledilmesini istiyordu. Arna bunu
gerceklestirmeye firsat bulamadi. Kendimizi birden savasm icinde bulduk ve neredeyse
topluca imha edilmek tehlikesi ile karsi karsiya kaldik.
YASARBORAN
ERENKOY
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3.5 Baf

Ben Baf' in Agurso (Akarsu) koyunde yasamaktaydim. 1963 yillanydi. Koyumuzun
yanmda Lemba koyu bulunmaktaydi. Koyde Lembah Yangm Mustafa diye bilinen bir coban
vardi. Lembah Mustafa bir 90k Ruma yardim ediyordu. Kimseye hicbir kottililgil yoktu. Arna
90k zengin olusu ve herkes tarafmdan 90k sevilmesi Rumlarm onu kiskanmasma sebep oldu.
Rumlar kendilerine, bir Turk'un boyle zengin olusunu, yardimsever olusunu gururlarma
yediremediler. Bir gun Y angm Mustafa ati uzerinde giderken il9 Rum ona ates acn ve onun
yaralamp attan dusmesine ,sebep oldular. Bu da yetmezmis gibi etrafim sardilar ve yarah,
silahsiz olan Yangm Mustafa'nm kafasma nacakla vuruyorlardi. Caresiz kalan Mustafa onlara
"Ben size iyilikten baska bir sey yapmadim, ben size ne kotuluk yaptim?" diye baginyordu.
Kollan ile basim ortmeye cahsliyordu, cunku basma nacakla vuruyorlardi, Y oldan gecen
araba sesini duyunca Rumlar kacip , onu orada biraktilar. Gelen araba Bans Gucu'ydu, onu
ahp Rum hastanesine goturduler. Y angm Mustafa yine Rumlarm eline dusmus ve olumt; Rum
doktorlanndan olmustu. Bu acr olayi duyan tum Turkler hayret icinde kalrms ve sanki onlar
da olmustu. Agursolu (Akarsulu) ve Lembah tum Turkler bu gunu hie unutmadi ve asla
unutmayacaklar.
MENTE~ AKARSULU
BAF
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Ben 1963 'te Arkimadandira (Bat) koytmde oturuyordum. 0 zamanlar cocuktum. 1963
olaylan 91kt1g1 zaman, ailemle birlikte Ulucam'a (Bat), oradan da Limasol'a go9 ettik.
Ulucam' dayken bize av tufegi verirler. Rumlara karsi kendimizi boyle korumaya
cahsiyorduk. 16 -1 7 yaslanndayken askerlik yapmaya basladim, Ben askerken annem koyden
Limasol'a tasimr. Askerligim bitince, alt! ay Limasol'da sivil olarak cahstim.
1963 yihydi. Tam gununu hatirlarrnyorum. Nobetim yeni bitmisti ve eve gelip
dinlenmek icin uzanrmstim, Selcuk Bey gece bize gelip evlerimizin Rumlar tarafmdan
yikilacaguu soyledi. Bunun iizerine, Hirsofu halkuu toplayip .cukurlar kazmaya basladik, Biz
cukurlan kazarken, vadiden buldozerlerin geldigini gorduk, 0 gece sabaha kadar nobet tuttuk.
Sabah sekize dogru bir Turk, bir ingiliz, bir Rum askeri gelip burada arastirma yaptilar ve
buldozerleri suren Rumlar koye giremediler. Buldozerler evlerimizi yikamarmslardi ama
komsu koylerde 90k hasar yaprmslardi, Rumlar koyumuze yine boyle bir saldm yaparlar diye
siperler kurup beklemeye basladik,
, Yine bir ay sonra bir ingiliz, bir Turk askeri koye geldi. ingiliz siperleri yikmarmzi
soyluyor bize bagmyordu, Biz yrkmayacagmuzi, Rumlann bize her an saldirabileceklerini
soyledik. ingiliz bizi anlamamakta kararh bir sekilde yikmanuz icin bask! yapiyordu. Bu
tartisma olurken koyun kahvecisi Ali yamrmza gelip Taner admda birinin yolda Rumlar
tarafmdan esir almdigmr soyledi. Bir sure sonra bir haber geldi ve yollan kesmemizi istediler.
Biz de yollan kestik ve yedi Rum'u da biz esir aldik. Bu olayi duyan Poli'deki Rumlar, koye
saldirmaya basladilar. Esirleri birakmarmzi istiyorlardi. Bizler Hirsofu halki olarak esirleri
birakmayacagmuzi soyledik. Rumlar taskmhk yapmaya, ates acmaya basladilar. Bunun
uzerine Turklerden biri, Rum kamyonunun birine bir el bombasi atti ve boylece Rumlar geri
cekildi,
Bu olaya 90k kizan Rumlar, gece Turk okullarmdan birine gizlice bomba koydular.
Ertesi gun, koyun butun erkekleri kahvede oturmus, Taner hakkmda konusuyorduk ve
ingilizler gelip esirleri gormek istediler. Esirleri gordukten sonra onlan birakmarmzi
soylediler, Bizler Rumlar'm arkadasirmzi birakrnasi halinde, yedi kisiyi birakacagnmzi
soyledik. ingilizler iki taraf arasmda anlasma yapmaya cahsrmstr. Hirsofu halki olarak bizler,
bir arabanm onde, bir arabanm arkada giderek Taner'i verirlerse bizim de yedi Rum'u
verecegimizi soyledik,
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Degis tokus yaprlacagi yere ingilizlerle gittik. Biz yedi Rum'u verdik, ancak Rumlar,
Taner'in tabanca tuttugunu iddia edip onu mahkemeye vermek ve oldurrnek istediler. Buna
isyan ettik ve ingiliz aracihgi ile iki tarafta anlasma oldu, degis tokus yapildi, Bu arada
Rumlar, geleni . geceni tutunca, Turkler de gelip gecen Rumlar'r tutuyorlardi. Boylece
Taner' den baska esir ahnan ikiyilz kisi de serbest birakildi.
HASANOZKOK
BAF

1965 Ekim ayi idi. Baf kazasma bagh Aydogan koytinde yasayan 60 yasmdaki Hasan
Dayi ava merakhydi. Kendisi Baf' m efelerindendi. Av merakmdan dolayi, bos zamanlanm
avlanarak gecirirdi, 1965 Ekim aymm bir gununde, sabahleyin ava gitmek icin evinden 91kt1.
Koyden 3km aynldiktan sonra iki Rum polisi ve iki Rum askeri tarafmdan takip edilmeye
baslandi. Bu Rum polislerinin ve askerlerinin elinde, otomatik silahlar vardi, Bu kahraman
Turk'un elinde ise av tufegi vardi, Uzun bir takipten sonra, kahraman Turk'un bir vadi
icerisinde etrafiru sardilar ve ona ates actilar. Catisma uzun silrmedi. Cunku Rumlar yilksekte,
Turk aver ise alcakta kalrmsti, A vet onlara direndi ama sonunda delik desik oldu. Rumlar
onun av tufegini aldi ve kacti, Koylu silah seslerini duyup oraya gidene kadar i$ isten
gecmisti, Hasan Dayi'run cesedini koylu esegin uzerinde koye getirdi. Bu olay koyu buyuk
aciya bogmustu.
RAMADAN ABBASOGLU
BAF

"'\

1963 tarihinde Rumlar bizi devamh goz hapsinde tutuyorlardi. 0 zamanlar top, tufek,
mermi yoktu. Bu yillarda hen bir av tufegi alrmstim. Av tufegini aldigim zaman, Rumlardan
buyuk bir tepki gordum.
Baf'ta, Inonu Meydanm'da, bir tarafta Rumlarm kahvesi, karsi tarafta ise Turklerin
kahvesi vardi. Bizim silahlanrmz olmadigi icin devamh korku icinde yasiyorduk. Hasirdan
sepetleri sise ile doldurup, uzerini ortuyor ve geceleri bir mahalleden oteki mahalleye
tasiyorduk, Diger taraftan da, Turkler gizlice silah topluyor
diye etrafa haberler yayiyorduk.
Amacmuz, Rumlara silahnmzm oldugunu gostermekti. Halbuki sepetlerin icinde silah yerine
bos siseler vardi. Geceleri kasabayi beklemek icin belirli nobet yerlerine dagihyorduk.
Kadmlar ve cocuklar ise bir evde toplaruyor ve onlan Mehmet Cakir koruyordu. 1963 yilmm
sonlanna dogru, Erenkoy' den Bren silahi, birkac eski Piyade ve A4 tipi silahlar gelmisti.
Bunlarm yanmda sadece ii<; bes sandik mermi gelmisti, Yine aym yil Poli Koyu yakmlarmda
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terk edilmis bir dozer bulduk. Onu ahp Baf a getirdik ve zirhladik. Bu dozeri gezdirmeye
basladik, Bunu goren Rumlar, "Turklerin tanki var" diye bizden cekinmeye basladilar,
Bu yillan boyle cahsmalarla gecirdik.

NECiPFUAT
BAF

EOKA ilk faaliyetlerine basladi. Koyde Cemal isminde bir kisiyi vurdular ve sehit
oldu. Ondan sonra herkes Rumlardan korkmaya ve saklanmaya basladi, Turkler de TMT'yi
kurmustu, TMT'nin bolge sorumlusu esirn Enver Tonaj'di. Yardimcisi da Selcuk isminde
biriydi. Teskilat Gecina (Erenkoyjdan Hirsofu'ya silah getirirler ve gelen silahlan yere
gomerlerdi. Bu silahlarm sorumlulugu esime aitti. Koye gelen silahlan, esim ve yardimcisi,
koydeki diger insanlara dagrtirlardi. Herkes aldigi silahi evinin yanma gomerdi.
1963 yihnda bizim koy hemen gocmen olmadi, Labihyi koyunden bizim koye gocmen
geldiler. Hirsofu koyunde 1963-1974 arasi 90k onemli olaylar olmadi.

ZEHRA TONAJ
BAF

1963 yilmda Rumlar silah atmaya baslarlar. Bize de silah gonderdiler .. Pirasgian, Cias
ve Y orovasa koylerinde bulunanlar bir gece bizim koye go9 ederler. Aralarmda bir de sancili
kadm vardi. Kadm benim evimde degum yapti. Dogumdan sonra Rumlar Baf'i dusurmek icin
harekete gectiler. Baf't dusurdukten sonra butun Rum vurucu alayi bizim koye geldiler.
Vurucu alayi geldikten sonra, ben carsaflara silah sararak gcrunmemek sarti ile silah tasidim.
Catisma iki uc gun surdu ve sonra Malya dustu. Evde 22 kisi kahyorduk. Kocam bizi ahp
goturmeye geldi. Bu sirada Rum vurucu alayi da gel di ve bizi iki gruba ayirdi. ( erkek ve
kadm) Bu arada yatagm altmda iki tane cocuk sakhydi ve ayaklan gozukuyordu. Rumlar
onlan vurarak oldurduler, Sonra erkekleri vurmaya basladilar. Amcarm yaraladilar ve
Huseyin adh komsumu da oldurduler, Kocama bir stentiyi (kovam) bosalttilar ve kocam
banyonun icine yigildi. Biz hemen disan ciktik ve baktik ki ingilizler kapida duruyorlardi.
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Onlara bagirmaya basladik ve bizi gelip kurtarmalanm istedik. Daha sonra herkes mektepte
toplandi ve ingilizler oraya geldiler. Bize silahlanrmzi Rumlara teslim edersek bizi
kurtaracaklanm
soylediler. Biz de silahlan onlara teslim ettik ve Rumlara bize
dokunmamalanm soylediler. Sonra bizim evdeki yarahlan Rumlar teslim ahrlar ve bizi bir
Rum evine gotururler, Bir kamyon gelir bizi ve yarahlan ahp Omodos'a gotururler.
MUJGAN <;OZALP

BAF

3.9 Larnaka
21 Arahk 1963 tarihinde ilkokul il<;ilncil simftim. Ilkokul ucuncu simfa basladigirmzda
izci grubuna girdim. 21 Arahk 1963 tarihinde Cumartesi gunu okula gittim. 0 zamanlar
Cumartesi gilnleri ogle 12.00'ye kadar okul vardi. Okulumuz, Turk kesimi ile Rum kesiminin
birlestigi yerde buyuk bir alandi.
Saat 9.00-9.30 civarlarmda Rum tarafmdan okulumuza dogru taslar yagmaya
basladi.Simf ogretmenimiz Erdem Sururi ve Onder Santel biz ogrencileri eve gonderdiler.
Boylece okulumuz 9.30-10.00'da tatil edildi. Nedenini sordugumuzda, Rumlann Lefkosa'da
Tahtakale bolgesinde 5-6 tane Turk'u oldurduklerini ve Lefkosa'da catismalar oldugunu
soyledi, Bu nedenle herkesin eve gitmesini ve evden cikmamasnu onerdi. Biz de bu nedenle
evlerimize gittik.
Cumartesi ve Pazar gilnleri Lamaka'da bir bekleyis vardi. Bu arada eli silah tutan
insanlar silahlanm cikarnp evde hazir ettiler. Baham eve bir gelip bir kacardi, Evde tam
olarak kalmazdi,
23 Arahk Pazartesi giinil babam ise gitmek icin bisikleti ile evden aynldi. Rum
kesiminde bulunan Ermeni'ye ait deri fabrikasmda isci basi olarak cahsiyordu, Baham evden
saat 07.00'de aynlrms, saat 07.30'da Lamaka'da silah sesleri basladi, Rumlar Turk tarafma
saldirdilar. Baham saat 07.45'te bisikleti ile geri geldi. Cunku Ermeni herkesi evine gonderdi.
Ermeni babamlara: "ben sizin hayatmizi garantiye alamam bu yuzden evlerinize gidin"
demisti. Boylece Rumlar Pazartesi gilnil Turk tarafma 90k silah attilar.
Amerikan Akademisinde Makbule Hamm admda bir ogretmen vardi, Makbule Hamm
Turkiye'den gelen bir ogretmendi. Fakat esas gorevi sivil savunmada gerekli onlemi almak
icin gonderilmisti.
23 Arahk ogleden sonra biltiln izcileri toplarmsti. Bize butun evleri gezip bos siseleri
toplamarmzi soyledi. Bizde evlerden yilzlerce bos sise toplayip hanm icerisine goturduk.
Makbule Hamm bizi orada bekliyordu. Hanm icerisine girdigimiz zaman teskilattaki bazi
adamlarda hana tenekelerle benzin getirdiler. Onlar siselere benzin dokerken Makbule Hamm
bize fitil yakmayi ve fitilleri siselere koymayi ogretmi~ti. Biz o gun saatlerce bu islemi yaptik.
Bu yapilan isleme de molotof kokteyli deniyordu. Bu bir yangm bombasiydi, Patlamazdi
ancak yakardi,
Bize o zaman anlattiklanna gore bu molotof kokteylerini Rumlar'm arabalanna,
tanklanna atacaklanrn ve kendimizi savunmak icin kullanacagnmzi soylediler. Bunlan
Pazartesi gunu taptik.
Pazartesi gecesi ise bizi evlere gonderip torba toplamarruzi soyledi, Torbalan toplayip
hana biraktik. Bizi, o gece eve gonderdi ve butun gece carpismalar devam etti.
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Sah gi.ini.i hana tekrar gitmemizi soyledi. Ben ve 30-40 tane arkadasim ile birlikte hana
gittik. Torbalan ki.ireklerle kum doldurarak kum torbasi yaptik, Daha sonra bu
torbalarm agizlanni baglayarak mevzi yapmak icin siraladik. Bu yapilan kum torbalanm, daha
sonra Makbule Hamm bize yer gostererek bu torbalan cocuk arabalanyla smira yakm bir yere
goturdttk. Orada Makbule Hamm diger teskilat adamlan ile birlikte tarif ederek mevziler
yapihrdi. Catismalar olurken, dokuz gi.in icerisinde bir 90k yere mevzi yaptik ve yapilmasim
sagladik. Bu mevziler senelerce yerlerinde kaldi, Rumlar bir gi.inden bir gi.ine 1974 yilma
kadar bu mevzilerden gecip iceriye giremediler.

ERDOGAN~EKEROGLU
LARNAKA
3.3 Limasol

Aslen Limasol dogumluyum.1965 yihnda Limasol' da motorsikletimle gezmekteydim.
Baf yolundan Limasol'a gelmekte iken Rum polisi beni durdurdu. Rum polisi durdurdugunda
i.izerimde tabanca bulunmakta idi. Polis ehliyetimi, sigortarm ve motorun kocanlanru istedi.
Motorun sigortasmi polise gosterdim, sigortarm istemedigini ve motorun kocamm istedigini
soyledi, Ben de kocamrmm olmadignu soyledim. Polis bunun i.izerine "motoru burada birak
git, kocamm getir" dedi. Ben de Ti.irk semtine gidip motorun kocamrn ve ehliyetini ahp
geldim. Polislerin yanma geldigimde bir seyler konustuklanru fark ettim. Bu konusmalardan
anladim ki Polislerin yuzbasisi beni iceri · goturmelerini emretmis, Beni oradan bir yere
kacirtmalanru, beni ahp iceri gottirmelerini onlara emretmis, ben de polislerin yanmdan
kurtulup, Ti.irk kesimine tekrar kacmak istedim. Nasil kacacagirm bilmedigim icin kafamda
plan kurmaya basladim, Bes on dakika icerisinde polis merkezinden oldugum yere, 5-6 tane
C.I.D polisi gelip etrafimi sardilar. Polislere benim bu meydanda cezamm ne oldugunu
sordum. Polisler de bana "senin cezan yoktur" dediler. Yalmz yuzbasmuz seni iceri
gottlrmemizi soyledi. Ben de polisler "30 Kibns lirasi alm ve beni serbest birakm" dedim.
Polisler yok dediler. Seni yuzbasi iceri goturmemizi ister. Bizim mahallede Rum Tenekeci
isminde bir bakkal vardi. Onun Andrea isminde polis oglu vardi, Rumcayi iyi bilmedigini ve
anlamadiguu soyledi. Beni Rum polisi iyi bilirdi ve diger polislere "bu ana lisaru gibi
Rumca'yi iyi bilir, inanmayimz bunun icin kendisine kacmasi icin hie firsat vermeyiniz" dedi.
Polise Andrea'yi tamdigim icin beni serbest birakmalanm soyledim. Polis Andrea bana "ben
polisim, gorevim neyse onu yapacagim" dedi. "Bana 5 dakika mi.isade edin" dedim,
"karsidaki bakkaldan kola alayim" dedim, yamndaki polis bana hicbir yere gitmememi
soyledi. Ben de "bu esnada biraz evvel bana milsade ettiniz, motorumun evraklanm gittim
getirdim. istesem bu esnada kacmaz rmydim?
Motorum buradadir, ben hie mahmi birakir
rmyim" dedim. Polis ikna olup bana "git al dedi. Karsismdaki bakkaldan bir buyuk kola ahp 1
Kibns lirasi verdim. Bakkala o 1 Kibns lirasi vermemin sebebi ise biraz oyalamp oradan
kacma firsati bulayim. Bakkalda bunu anlamayip, kola benden olsun dedi. Nihayet kolayi ahp
5-6 metre kala durdum ve "30 Kibns lirasrm alm beni serbest birakm" dedim. Y olun diger
kismmda oldugumdan bana polisler bize dogru yaklas dediler. Ben de "gelmem" dedim ve
geri geri gitmeye basladim,
Polisler gel buraya yoksa seni vuracagiz dediler. Ben de elimdeki kolayi ilzerlerine
savurarak olay yerinden kacmaya basladim, Kacmaya cahstigimi anladiklan an bana tabanca
ile bir el ates ettiler. Fakat bana isabet ettiremediler. Ben de yaya olarak olarak Turk tarafma
dogru arkama bakmadan kacmaya devam ettim. Rum polisi arkamdan uc el daha ates etmeye
basladi. Bana siktiklan kursunlar isabet etmedi. Diger iki Rum polisi piyade ve sten tipi
silahla arkamdan bana dogru kosmaya basladilar. Ben bu meydanda Rum polislerinden epey
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uzaklastim. Beni 250 metre kadar arkamdan kovaladilar, Ben Turk semtine girdim. Rum
polisleri arkamdan bana 40-45 el ates actilar. Turk semtinin girisini patlak kamyon lastikleri
ile kapanyorlardi, Herhangi bir zirhh Rum sizma yapmasm diye. Ben Turk semtine oyle bir
suratle gittim ki hie farkmda degildim. Kamyonun altmdan yatarak gectim ve gomleklerimin
delindigini fark ettim.
Vuruldugumu zannetmistim, ilk buldugum Turk mevzisine gidip, silah ve el
bombalanm ahp Rum polislerinin gelmelerini bekledim. Rumlar beni silah ve bombalarla
gorunce geri cekilmeye basladilar, Bu arada bizim komutammiz olayi duyup yamma geldi. Bu
arada muhtanmiz da geldi ve bana yakacan Turk semtini nedir yaptigm? dedi. Ben de bir sey

yapmadrgmu kendimi savundugumu soyledim. Benim hie sucum yoktur dedim. Benim
motorum ile geceleyin mevzileri komutan gezer, denetleme yapardi. Bunu Rum polisleri
ogrendi, bu sebepten dolayi beni tutuklayip, vurup oldurmek istediler. Benim hicbir sucum
olmadigmi muhtara anlattim ve bu olaydan kurtuldum.
ERDOGAN TUNA<;
LiMASOL

1963 yilinda Limasol'a Baf'm Engindere koyunden geldim. Burada gunduz boyacihk,
geceleyin de mucahitlik yapmakta idim. Bazi aylar icerisinde bos oldugum gunlerde
restoranda cahsiyordum. Seneler boylece akip gidiyordu. 1967-1968 yillannda Limasol' da
carpismalar basladi. Biz o donemde mevzilerde nobet tutar ve Rum askerlerine karsi Turk
tarafim korurduk. Rumlarla bu carpismalar esnasmda bircok arkadasimiz .yaralandi ve sehit
oldu. Yarahlanrmzi hastanelere tasidik. Imkansizhklar neticesinde arkadaslanrmzm bazilanm
kurtarabildik, bazilanm ise kurtaramadik.
iRFAN AKMAN
LiMASOL

1958'de Rumlarla Kucuk Kaymakh'da karsi karsiya otururduk. Kardeslerim TMT'de
cahsirlardi. Trafik kazasi gecirdikleri zaman arabada Birlesmis Milletler, TMT ile ilgili
brosurler buldu. Evimizi aradilar ve Birlesmis Milletler kardeslerimi esir kampma goturduler.
Esim de,o zaman TMT'de idi. Kardeslerim sayesinde onunla tamstim. 1958'de nisan olduk,
evlendik, Kardeslerimi devamh esir kampmda ziyaret ettik. Esim gizli istihbaratta gorevli
polisti. Brosur dagmrken tutuklanmak istedi. Esim de onlara dagitanlann elinden aldtrn
diyerek kurtuldu. Polisten istifasnu verdi. Ingiliz uslerinde polis olarak goreve basladi. Ingiliz
usleri Limasol'da bulunmaktaydi. 1961 'de Limasol'a tasmmak zorunda kaldik. 1963'te
olaylar cikngmda ii9iincii cocuguma dokuz ayhk hamileydim. 11 Subat'ta Limasol' da
catismalar basladi, mevziler kuruldu. Ben sancilandim. Diger cocuklanrm komsulanma
biraktim. Beni ambulansla Limasol'da bulunan halk evine goturduler, burayi hastane
yaprmslar, Hastanenin ilk hastasi ben oldum. Gece degum yaptim. Carpismalar baslaymca
yarahlar gelmeye baslar, Ertesi gun sabaha yakm carpismalar siddetlenir, Esimden iki gundur
haber alamiyordum, ucuncu gun esimin sag oldugu haberi geldi. Sancaktar (komutan) beni
ziyarete geldi. Sancaktann esime gidip bir kizi oldugunu ve hastanenin ilk hastasi oldugu icin
admi Ilkgun koyduklanrn scylemesini istedim. Aksamuzeri hastaneye komsulanm geldi.
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Cocuklanmm sag oldugunu soylediler, Ikinci gun hastaneden ciktim. Mucahitler bana yardim
ettiler, cocuklanrmn yanma gittim. Ertesi gun esim de geldi. Bize yiyecek getirdi. Bu arada
antlasma olur, herkes evine gelir. Rumlar Turk tarafma serbest girip .cikacakti. 09 cocugum
da kizarmk oldu. Turk tarafmda yeterli doktor olmadigi icin sancaktardan izin alarak cocuklan
Rum tarafma gecirerek doktora goturdum. Doktoru beklerken bir olay cikar. Ben
doktordayken sancaktardan bir telefon gelir. "Cocuklan biraktiysan da birakmadiysan da
oradan kac" der. Burada baska hasta Ttirkler de vardi, Onlarla birlikte arabayla kactik. 1974
harekati patlak verir.

GUL~EN SONSAL
LiMASOL

1963, Kibns' m her kosesinde savas ve olum tehlikesi yasanmaktadir. 19 Mayis
Lisesi'nin ortaokul ucuncu smif ogrencisiyim. Turk bolgesi Rumlar tarafmdan tam bir
muhasara altmda. Okullanmiz Rum bolgesinde oldugu icin ikinci somestiri Turk bolgesinin
ogrenci koguslannda okuyup mezun olduk.
Evimizin karsismda iki kath guzel bir ev vardi, Bu ev esnaftan Haer Sait Beylerin aile
ferdi Terzi Ibrahim Beyin eviydi. Yatak odamm penceresinden o eve yabancilann sik sik girip
ciktigim goruyordum. Bu giris cikislar ozellikle aksam saatleri oluyordu. Terzilik meslegini
zemin kattaki dukkanlann birinde yapiyordu ve evimizle aramizda sadece dar bir asfalt vardi.
Lise ogrencisiydim ve yaz tatili devam ediyordu. Gunler Ibrahim Bey'in yamnda el
ayak islerine yardim etmekle geciyordu. Zaman zaman terzihanenin icinde bir zil sesi duyar,
Ibrahim Bey'in hemen isini birakip eve kostugunu gorurdum, Fakat bunlara bir anlam
veremiyordum. Bir sure sonra herhalde bana guven duyduklarmdan mucahitlige ilk adimmn
atnm.
Meger evin ikinci katmda bir oda E Petek kod adh boltik karargahi olarak
kullaruliyormus. Komsu evde oturan enistern E Petek beymis. Gunduzleri Petek Erkan islerine
gittigi icin calan telefonlara Ibrahim Bey bakiyormus.
Bana gilven duydugu icin enistem vasitasi ile 14 yasimda beni boluge santralci olarak
aldilar, Orda an (er), an beyi (cavus), petek, petek beyi, kovan beyi (tabur komutam) vesaire
gibi kod isimleri ogrendim. 1963-1969 alti yil mucahitlik hayatim devam etti. Ac1 tath bir 90k
olaylar yasadim, Takim komutaru olarak terhis oldum. 1969 yilmda tmiversite tahsili icin
Anavatan'a gonderildim.
A\lt1 yil icinde bir 90k olay yasadim, Arna herhalde en onemlisi sehit Munur Sago'nun
olayiydi. U 3 Su bat 1963 Limasol destanmm yazildigi gun. Binlerce Rum agrr silahlarla Turk
bolgesine saldirrmsn. Snur bolgelerinin birinde Cemal Bey'in degum klinigi vardi, Burayi bir
manga mucahit korumakta idi. Aslanlar gibi capulcu surusuyle savasiyorlardi, Uzerlerine
gelen yuzlerce agir silahh Rum askerlerinden kurtulmak veya geri cekilmek mumkun degildi,
Nitekim Munur Sago'nun arkadaslan Rum kursunlan ile birer birer sehit olmuslardi.
Munur Sago son kursunu kalmcaya kadar dusmana ates acrms ve kendisine bir el bombasi
saklamisti.
Tum kursunlan biten Sago "Turk oliir ama sehit olmaz" sozilnil dogrularcasma el
bombasmm pimini cekip uzerine yatarak orada sehit olmustu,
_
Butun sehirde sok etkisi yapan bu olay, Limasol Destaru'mn unutulmaz bir amsi
olarak yillar sonra yine hafizalanmizda uzucu, ama Turk'un kahramanhgiru gosteren bir
ornek olarak durmaktadir.
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Munur Sago'yu arkadaslanru ve tum sehitlerimizi bir kez daha rahmetle ananm.
Onlarm 40 yil once gostermis oldugu fedakarhk bu gun KKTC'nin kurulusunun ve ozgurce
yasarmrmzin temel tasi olmustur,

HASANOZAY
LiMASOL

1963 savasi sonrasi idi. Hepimiz mucahitlik gorevi yapiyorduk, Limasol' da hem lise
ogrencisi olarak okula gidiyor, hem de okul sonrasi mevzilerde nobet bekliyordum. Ben de
petek kod adh bolukte gorevli idim. Rum'a karsi 90k dikkatli ve korkusuzca gorev
yapiyorduk. Silah arkadaslanmizla ararmzda tam bir sevgi saygi vardi.
Okul sahasmda bulunan mevzi 15'de gorev yapiyorduk. Bir gece silah sesiyle havaya
firladik. 0 anda nobet tutan arkadasnruz Niyazi kanlar icinde yerde yatiyordu.
Rumlar tarafmdan vuruldugunu tahmin ederek, hemen onu hastaneye yetistirdik, Agir yarah
olan arkadasimizm olmemesi icin butun Limasol halki ve biz ona dualar ediyorduk. Y apilan
incelemeler sonucu arkadasirmzm omuzunda asih olan otomatik silahi bir kaza sonucu ile
ateslenmis. Niyazi'nin kendi kendini vurdugu tesbit edilmisti. Aradan iki ti<; gun gecince
bolilgilmilze arkadasirmzm kendine geldigi ve hayati tehlikeyi atlatugi haberi gelmis, hepimiz
90k sevinmistik,

OSMAN POLATCAN
LiMASOL

1963 olaylan sirasmda bir Rum tank! Leymosun-Baf yolu, okullar bolgesinden Turk
mahallesine girmek icin hazirlamyorlardi. Girerken Dr. Cemal'm kliniginden Turk okullarma
kadar 600m. yol vardi. Orada, Turk semtine girip, Turkleri esir almak dtlsuncesiyle , Baf yolu
uzerinde olan anayolun karsismda bulunan finner Remzi Bey'in finnmm onunden gecrnek
istediler. 0 sirada orada bulunan mevcut mevzilerden (Rumlarm tankma 50 m. gala) Turk
mevzilerinden ates acildi. Tanki suren asker, atilan kursun goril~ penceresinden ve Rum askeri .
vurulur. Donen kursun onun icinde bulunan diger Rum askerini de yaralar. Tankm durusunu
goren Turk askerleri atesi durdurdular. Tank orada yuruyemez durumda kahr. Arkadan Rum
Tankmi takip eden baska bir tank, duran tank! baska yone cevirirler. Bu arada Turk mevzileri
ates acmadilar ve yerlerini de belli etmediler.
Diger tankin oraya gelip Turk semtine hareket halini goren Turk mucahitleri fmnm
ekmek kureginin uzerine koyduklan patlayici maddeleri 3-4 metre uzatip, yolun ortasma
kadar uzatirlar. Tank geldigi zaman onu ateslesinler, Bu hareketler olurken Turk semti olan
Soguksu mahallesinin etrafmda bulunan telsiz Tabur komutanhgi, poligam ans yeri ve
sancaktarhk telefonlarla, finner Remzi Bey'in finrnna durumu ogrenmek icin telefon acarlar.
Bu durum daha once de belirtilen seyirde devam ederken gelen telefon haberlerinde Rumlar
tanklan ve askerleriyle Turk semtine girmeye hazirlaruyorlardi, Bu bolgede yasayan ve
telefonlan, bagnsmalan dinleyen butun Turk aileleri benim evimde toplandilar. Hep birlikte
karar veririz. Eger Rumlar bizi esir almaya gelirlerse, bizler once harumlan, cocuklan ve
kizlan sehit edecegiz, daha sonra da biz kendimiz intihar edecegiz, Onlara teslim
olmayacagiz. Bu sirada sokakta bagnsmalar olur. Turk mticahitleri zafer kazanrms durumda,
sesler artarak, kazandik! kazandik! diyerek Rumlan durdurttuk dediler. Bu sirada gelen ikinci
bir telefonda elektrikci Ahmet, vucuduna patlayici maddeleri sararak yola yatip, ne Rum
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askerlerinin ne de Tanklarm gecisme izm vermeyecegini, gonullu olarak sehit olacagim
telefonda kriz masasi ile sancaklara bildirdi.
Bir muddet sonra ateskes haberi geldi. Ertesi gun saat 10.00'a kadar silahlan teslim
etmemizi, aksi halde hepimizi oldureceklerini bildirdiler. Daha ertesi gun ,bunu kabul
etmeyen komutanlanmiz gorulen luzum tizerine, iki saatlik bir carpismadan sonra teslim
olmaya karar verdiler. Boylece 63 harekati son buldu.

LUTFi KAMiL ANLAR
LiMASOL

Leymosun'daki evimiz Beyazit Caddesi'nde karargaha yakmdi. Civar halkm cogu bu
bolgeye toplanrrusti. Munur Hilmi Sago komutandi. Turk mahallesinden biraz uzakta (Rum
bolgesine yakm) Dr. Cemal'in kliniginde Ttirkler karargah kurmuslardi. Alti kisi bir de
komutanlan olan Sago olmak uzere toplam yedi kisiydiler. Oradan Rumlarm bolgeye
girmemesi icin gozlem yapmaktaydilar, Fakat Rumlar bu klinigin etrafim sarnuslardi. Hatta
bu askerler arasmda nisanli olan bir gene sehit olur. Bundan dolayi diger mucahitler tedbir
alrmslardi. Kurtulusun olmayacagmm gordukleri icin careler aramaktaydilar. Komutanlan
Milniir Hilmi Sago, bu gencleri kurtarmak icin klinikte tek basma kaldi, Etraftaki Rum
askerleri teslim olmasi icin cagn yapmaktaydi. 0 da bir degnegi iizerine beyaz bir bez parcasi
baglayip, teslim olacaguu soyledi, Yalmzce kendisi komutan oldugu icin etraftaki Rum
askerlere de komutanlarmm gelip onu teslim almasim istedi. Beline bombalan baglayip,
teslim olmak icin disanya 91kt1. Rum askerleri ve komutanlan onu teslim almak icin yanma
geldikleri zaman bombamn fitilini acarak kendini sehit eder. Onun yanmda bulunan askerler
de oliir.
Bu sehit komutan mevziye giderken benim dukkamma geldi. Sehit olan bu adam
benim teyzemin kocasiydi, Bana dedi ki: "Lutfi, ben gidiyorum, teyzene goz kulak ol" ben de
ona basi sikisirsa haber vermesini soyledim. Biz onun sehit oldugunu ogrenmeden once bir
ingiliz muhabiri gelerek bir 90k Turk mucahidin oldugunii soyledi. Oradaki mucahitler de bu
soze gulmeye basladilar. Aslim sordugumuzda da orada yalmz yedi mucahidin oldugunu
baska hicbir Tiirk'iin olmadigiru ogrendik. Muhabire tekrar bunu soyledigimiz zaman
.olenlerin Turk degil de Rum askerler oldugunu ogrendik. Daha sonra enistemin sehit
oldugunu ogrendik. Teyzeme bu haberi soylemeye mecburdum. Evine gittigim zaman, bunu
ne sekilde soyleyecegimi dusunuyordum. Kendisine enistemden bir haber olup olmadigmi
sordum. Teyzem de bana hicbir haber olmadigim, merak ettigini soyledi. Ona mevzinin
du$ti.igiini.i soyledim. "Enistem esir almdiysa ne olur acaba" diye soyledim. 0 da "Enisten esir
olmaz, eger boyle bir sey olursa kendini oldurecegini soyledi" dedi. 0 zaman ben de ona
gercegi soyledim. Butun arkadaslanni olmeden kurtardi. Kendisi bombalan beline sanp oldu.
Etrafmdaki Rum askerlerini de oldurdu. 0 acismm icinde kocasmm vasiyetini hatirladi.
Cekmeceden bir mektup cikanp bana verdi. Mektubu okudum, o mektupta soyle yaziyordu:
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Ben kendimi bu gun icin yetistirdim, Simdi vakit geldi. Milletimi, vatammi kurtarmak
icin savasacagim. Imkarnn kalmadigi an intihar edecegim, Bu mektubu lutfen Sancaktara
teslim ediniz. Alti da imzalanrmsti. Ben de onu sancaktara teslim ettim.

EDiBEANLAR
LiMASOL

1963 'de Limasol 'da iken, Rumlann koyumuzu basacagi haberini aldik. Hemen oradan
kactik. Yolda giderken Rumlar yolumuzu kesti ve kaymbiraderimin uc oglunu da esir aldilar.
Daha sonra da onlan oldurduler.
Limasol'dan Lefkosa'ya gelirken, Rumlar tarafmdan 90k eziyet cektik. Lefkosa'da
"Utanc Barikati" denilen yeri gececegimizde bizi soyup yokluyorlardi. Karpuz dolu bir
kamyon gececegi zaman barikattaki Rumlar kamyondaki karpuzlan bir bir indirtip kontrol
ediyorlar ve tekrar arabaya koyduruyorlardi. Bazen de esyalanrmzi kmyorlardi.
HIFSiYE ALKAN
LiMASOL

Ben ailemle birlikte, Limasol'da otururdum. Evimiz Rumlarla Turklerin kansik
oldugu bir mahalledeydi. Bir aksamustuydu, hava oldukca steak ve sikiciydi. Serinlemek icin,
evimizden disan 91k1p avluya oturduk ve sohbet etmeye basladik, Ansizm bir ses duyduk.
Donup baktigumzda Rum olan komsumuzun evinin onunde bir Rum cipinin durdugunu
gorduk, Cipten inen birkac kisi basladilar komsunun evinin kapisim calmaya,
Anladigmuz kadanyla kornsumuz kapiyi acmak istemiyordu. Sonra kapmm acildigmi
gordum. 0 adamlar komsumuza birseyler soylemeye basladilar. Onlar konustukca
komsumuzun surati renkten renge giriyordu. Ben konusmalanndan hicbirsey anlamadim.
Cunku Rumca bilmezdim. Bu olay 90k dikkatimi cekmisti. Anneme "bana konusulanlan
tercilme et" dedim. Dedigine gore, bu adamlar komsumuzun ii<; oglunu ararnus, komsumuz da
onlarm evde olmadigim soylernis ama adamlar gene de 90k israr etmis, Biraz sonra, adamlarm
kapiyi kaktinp, zorla iceri girdiklerini gordugumde 90k sasirdim. Bu durum ustune, annem
beni eve cagirdi, kapilan kapattik. Asag: yukan yanm saat sonra komsumuzun acr aci
bagrrdigin. duydum.
A nnern disan cikmama izin vermedigi icin ben de pencereye kosturdum.
Komsumuzun il9 oglunu cipe dogru goturduklerini gordum. Komsumuz da kapmm onunde
ogullarnu getirmeleri icin yalvanyordu. Bir tanesi donup kornsumuza bir sey soyledi.
Ogullarinn birsey yapmayacaklanm, bir kac saatlik bir i~ icin aldiklanm, en erken bir
zamanda geri getireceklerini soylemisler. 0 gece bizim komsu hie uyumadi, Butun gece acr
aci agladi, bagirdi. Bundan ben de rahatsiz oldum ve uyuyamadim. Ertesi sabah bir ciglik sesi
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BL1 sesler disardan geliyordu. Sesler gittikce artiyordu. Cabucak grymip, disan
ciktim. Kornsumuz "ogullanm" diye baginyordu. Megerse dun gece ogullanm goturen cipli
Rumlar (,!1!:m oldurerek evin onune atrmslar. Kornsumuz kapmm onunde yere uzanmis,
aghyordu
B: 1 hi rlerini hie cekinmeden oldurmeleri beni 90k etkiledi. Komsumuzun attigi
cighklar 11::la akhmdan cikrmyor.

duydum.

AY~EYANIK
LiMASOL
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SONU~
Krbris Turk halki, bu topraklan
koruyabilmek,

bize vatan yapmak, onur ve serefinl, namus ve haysiyetini

i:izgurluk ve bag1ms1zilgina kavusabilme ugruna eek acrlar cekrnis .cok ag1r bedeller

odernis.katlivarn

cukurlanna gornutmesine

ragrnen destansi bir direnls varatrrusnr.

Bugunku duruma gelebilmek lcln buyuk bir mucadele veren Kibns Turk halki mucadelelerin

en

. buyugunu, Kibris'ta hak iddea eden ve adavi Yunanistan'a ilhak ettirmek icln caba harcayan Rum
toblumuna

kars: vermlstlr. Gercekte tarihin hi<; bir devrinde Yunanlara ait olmayan Kibns adasi ,

307y1l fiilen Turk idaresinde kalarak "Turk Karakteri" alrmsnr.
tefkosa'da

4Haziran 1878'de Turk-ingiliz

savunma anlasmasi geregi osmanhrun adadan avnlrnasi

ve Turk bavragrrun goklerden indirilip ingiliz bavragtrun cekllmeslyle
kavgasrrun, ozgurluk ve bag1ms1zl1k mucadeleslnln

birlikte baslavan Krbns'ta Turkluk

her safhasi ayn bir destandir.

Bu destarun her

safhast azim, kararhlik, direnis ve acilarla doludur.
Krbns Turk halkirun ecdadma varasir bir direnisle surdurdugu
olarn Rumlarm 1955' te kurduklan
tedbir hareketlerine

EOKA orgutunun

rnucadelelertn en kanh ve acrmasrz

ENOSiS hayallerini gsrceklestlrrnek

icln vaptrklan

kars: koymak icin vapilan mucadeledir.

Rumlar herturlii anlasrna ve onerilere kars: gelerek Kibns'ta barrsc: bir cozum yerine, kavgaci bir
tutum ve vahsice vaklasnnlan yeglediler. 4 Aralik 1963'ten itibaren baslattrklan gizli plan haztrhklanru
uygulamaya karar verirler. Bu gizli plana gore Turkler imha edilerek' ENOSiS 'ger<;:ekle~tirilecek.
Bunun icinde bu kanh ve vahsi "AKRiTAS PLAN!" uygulamaya konulacakti.
20 Aral1g1 20 Arahga baglavan Cuma gecesi tefkosa'mn Tahtakale semtinde vasanan iki masum
sovdasumzm zalimce katledilmesiyle

baslavan ola~lar ertesi gunde doruk noktasma ulasmis ve blrcok

vatandasrrruzm sehit edilmesiyle devam edrnistir.
24-25 Arahk tarihlerinde

de devam eden bu anlasrlrnaz, insanilk d1~1 olaylar, Anayasa'nm Garanti

Anlasrnasi maddelerinin, Turkiye'ye verdig' haklar Turk Silahh Kuvvetleri'ne
tefkosa semalanndan
Yunan tarihindede

art jet verdiklerinin,

ihtar ucusu vaprnasivla son bulan bu vahset insanilk tarihinde oldugu gibi

bir kara leke olarak arulacaktir.

Yasanan bu olaylar, Yunan ve Rum zlhnlvetinin, "Kibns Turkleri" uzerindekl dusuncelerlnln
gostergelerinden

i:inemli

biri olarak tarihe gecmistir.

#

Bu vahsi ve insanhk d1~1 davraruslar Yuna1 emperyalizmin

ulkemizdeki

uvgularnalannm

bir

sonucudur.
Mucadelerin
kirletmeden

on saflanndan yer alan direnls halk mucadelentn

kutsal bavragrru kutsal bavragrm

yere du~urmeden bugunlere tasidilar. Bu nedenle atalanrruzrn gecmlste ya~ad1g1

zulurnleri ve gu<;: kosullan unutrnarnarruz gerekmektedir.
ya~ayacaklanm1zin rehberi olmahdir.

Gecrnlste vasadrklanrnrz, gelecekte

unutmavahm

ki;

1974 Beri, Harekativla
cekrnls, ozgurluge,
Toplumunun

saglanan

ve aziz sehitlerfrnizin

ve "ENOSiS"

c;ozum ister Federasyon
olmadig:

bilinciyle,

Bu olgu,hem
saglarn temeller

Ru mun insafs1zlig1 karsismda

gercekten

aci

huzura susarms, uckez goc;:n;en olrnarun acrsrru tatrrus olan, Krbns Turk
gosterdigi

Ya§ad1g1m1z bu bans surecinde
iDEALiSi"nin

huzur ve bans ortarm:

fedakarhgrn

olusturulmavan

dusuncemin

etkin garantisi

Krbris Turk Toplumunun
uzerine kurulrnasim

cahskan zemini varatrrken:

halen daha ortadan

ister konfederasyon

Turkiye'nin

sonucudur.

kalkrnadig:

sistemi ic;:ersin; Turk'un

Yunan "MEGALi

bilinciyle
Turk'ten

hareket

etmeliyiz.

baska dostu

saglanmahdrr.

hem de Rum Toplumunun

olusturacagi

bans ortarrunm

saglavacaknr.

Kibns Turkunun 1963'ten 74'e gelene kadar vasadiklanm bir de §U dizelerle aktarmaya

cahsacagim.
lly1I dilde kolay
Tam lly1I direndik
Ak1I almaz dertlerle.acilarla

krvrandik,

Sehitler verdik dag dag
140 kovden c;:evrilip, cadrrlarda barindrk
Dik tuttuk basrrruzt.halk yolunda savastrk.
lly1I dilde kolay
Her gun kan
Hergun alum

Herglln bir baska aci
Hergun bir baska zulurn ..
Gozvas: gollerlnde boguldu kara vazgm
Allah'rrn:
Sana bin sukur !
Bugun yurdumda hururn !
Kendi basirna buyruk,
Ve kus kadar ozgurum.
Ovgu TU NALi
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