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ÖNSÖZ

1958-1974 arası canlı anıların bize mezuniyet çalışması olarak verilmesi
tarihimizi ve geçirdiği önemli devreleri yeniden hatırlatmak, yaşatmak ve o
dönemlerde yaşamış kişilerin anılarını tazelemek açısından çok değerli bir çalışma
"l,

olmuştur.
Bu tarihler arasında pek çok kişiyle, değişik bölgelerde görüşme yaptım.
Anılarını anlatan bu kişiler çoğu kez ağladılar, gözleri doldu, kimi zaman ise
,,;- hüzünlendiler. Onlarla birlikte sanki bende o yılları yaşıyor gibi oluyordum. Kimi
zaman bende onlarla ağladım. Çoğu zaman ben de yaşanılanlara isyan ettim
Mezuniyet çalışması için bu konunun seçilmesi en başta biz gençlerin anne ve
babalarımızın , büyüklerimizin çektikleri sıkıntıları biraz olsun anlayabilmek, ne zor
şartlarda hürriyetlerini kazandıklarını bu çalışmayla daha iyi anlayacağız. Bu da biz
gençlerin bu vatana daha iyi bağlanmamıza yardımcı olması açısından büyük bir
önem taşıyacak.
Bu vatanın her karış toprağında şehitlerimizin kanı olduğunu ve kolay kolay
bırakılmayacağını, devredilemeyeceğini şimdi her kese daha iyi gösterebiliriz.Çünkü
geçmişte olup bitenlere tanık olmuş kişilerin ağzından dinlediğimiz bu acımasız
anılar karşısında hareketsiz kalmak , isyan etmemek mümkün değildir.
Ben bu çalışmayı yapıp bitirdikten sonra bu kişilerin duygularını daha iyi
anlıyorum ve artık bu vatana daha farklı bir gözle bakıyorum.
Bu konunun bize mezuniyet çalışması olarak veren danışman öğretmenimiz
Bülent Yorulmaz'a teşekkür ederim. İleride bu konunun bizden sonra mezun olacak
arkadaşlarımıza da verilmesi, yıllar geçtikce, geçmişimizin unutulmaması
sağlanabilir. Bana bu çalışmayı hazırlamamda adı geçen anılarını anlatarak yardımcı

olan herkese ve özellikle Ayten Lisani 'ye teşekkür ederim.

MÜRÜDE ÖZGÜRSOY.
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GİRİŞ

Rumlar İngiliz idaresi döneminde hayalleri olan ( Megalo İdea - Büyük
hayaller ) i gerçekleştirmek için faaliyete geçerler. Daha İngiliz idaresinin başladığı
günlerde ada piskoposu-haddini aşarak, adanın Yunanistan'a ilhakında İngilizlerin
kendilerine yardımcı olacağını söyleme cüretini gösterir.Zaman ilerledikçe İngilizler
Osmanlıların zaafından istifade ederek adanın gerçek shibi gibidavranarak Türklere
baskı yapmaya başlarlar. Evkaf gelirleri İngiliz hesabına çalışır. Camilerimizde rahat
ibadet edemez oldular. Okullarımıza İngiliz müdürler tayin edildi. Okullarımıza
Türk bayrağı yerine İngiliz bayrağı çekildi. Türk büyüklerimizin resimleri resmi
kuruluşlardan indirildi yerine kraliçenin resimleri asıldı. Bunları yerine getirmeyen
Türkler ya başka yere gönderildi veya görevden alındı. Bir zamanlar nal sesleri ile
yeri göğü inleten Türk şimdi bunlara nasıl tahammül edecek.
İngilizlerin bu tutumunu gören Rumlar boş durmadı. Enosis yani adayı
Yunanistan'a bağlama hayalleri başlar. Adayı ele geçirmek için planlar yaparlar.
Önce küçük oyunlarla başlarlar işe. Eğitimde yeniklikler isterler. Banka açmalarına
izin verilir. Yunanistan' dan öğretmenler getirilmesi için izinler koparılır. İngilizler
bu istekleri Türklere belli etmeden bir bir yerine getiriyordu . Hatta daha ileri giderek
Türklerin elinde bulunan geniş toprakları rumlara payetmeye başladılar. Bütün
bunlar Rumların ve Yunanlıların Megalo- idea hayallerini gerçekleştirmek için adım
adım ilerlemelerine yardımcı oluyordu. Mora Yarım adası üzerinde kurulan küçük
Yunanistan'ı genişletmek için Girit Adası oyununu başlattılar. Savaş yolu ile değil
yalan dolanla Girit'e sahip oldular.Kıbrıs da Enosis hayalleri ile Yunanistan'a
bağlanmak istemektedir.
İçi kan ağlayan Kıbrıs Türk halkı İngilizin ve Rumun bütün bu baskılarına
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hep göğüs gerer. Tarihin hiç bir döneminde Türk yılmamıştır. Yine yılmayacak.
Ölmek onu korkutmuyor.
Yunanlı hayallerinin bir bölümü olan ege adaları ve İZMİR'İ almak için 15
Mayıs 1919 tarihinde İzmir' e çıkar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden katleder. Ama
Mustafa Kemal Yunan'a dersini verir. Ege'nin mavi sularında boğulur.İşte
Kıbrıs'tada binbir entrika, kalleşlik ve yabancı desteği ile tarih sahnesine çıkar. Ama
Türk halkı anavatanına olan inancını hiç yitirmemiştir.
Biliyor elbet bir gün gelecek.
İngiltere Kıbrıs'ı kendi yasalarına göre, kurduğu meclislerle idare eder.
Demokrasi süsü altında baskılı yıllar devam eder.Türkler bütün bu haksızlıkları
sineye çeker. Ama Rumlar bu baskı idaresine karşı ilk tepkiyi gösterirler. 1931 İsyanı
ile İngiliz idaresine karşı baş kaldırırlar. İngilizler isyanı bastırır. Rumların yaptığı bu
isyanlara karşı aldıkları sert tedbirleri Rumlara uygulamakla kalmamışlar Türklere
de uygulamaya başladılar.Türkler bu sert tedbirler karşısında hiç yılmamış alınan bu
kararlar içinde en kötüsü; artık okullarımızda Türk tarihi okutulmayacaktı . Türk
halkı yerine Müslüman halkı denilecekti. İngilizde bizlere kendi tarihimizi ve en
önemlisi benliğimizi unutturmaya çalışıyordu. Ama Türk halkı hiç bir zaman
Anvatanından ümidini kesmemiş geleceği günleri hep beklemiştir.
Bu yeşil ada hiç bir zaman Yunan olmamıştır. İngilizler adayı icar ettiği
günden itibaren o tarihlerde fes giyen, Türkçe konuşan, Yunanlıkla hiç bir ilgisi
olmayan Rumları Yunanlaştırmak Yunan kültürünü vermek için çırpınıp durdular.
Yine en kötüsü büyük hayaller ve enosis hayalleri ile Yunanistan kendi topraklarını
genişletmek ve bu zenginlikten yararlanmak için Kıbrıs'a sahip olmaya çalışıyodu.
Ama Türk halkında olan iman ve inanç Yunanlının bu hayallerini
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gerçekleştiremeyeceği

ortada idi .

/

I Nisan 1955 Rumlar EOKA teşkilatım kurdu. Bu yer a~

ile

Türkleri yok etmek için faaliyete geçtiler. İngiliz idaresine karşı büyük bir isyan
başlattılar. Makarios-ye Grivas ikilisi Türkleri EOKA ile adadan yok edebileceğini
zan ettiler. İngiliz idaresine karşı olan bu isyanda aslında hedef Türklerdi
"İngilizlerle mücadele edeceğiz ama esas düşmanımız Türklerdir" EOKA ve küçük
Yunanistan'ın büyük rüyası Kıbrısı Yunanistan'a

bağlamaktı. İşte bu rüya içinde

Rumlar Türk köylerini basıyor, ihtiyar nineleri ve dedeleri hasta yataklarında
öldürüyorlardı. Tarlada hayvanlarını otlatan Tahir Hasan , Hüseyin Ali Bektaşları
şehit verdik. Otobüslerin yolları kesilerek Ali Mustafaları, Ahmet Hasanları verdik.
Çocuklarına ekmek almak için evinden çıkmış arkadan kurşunladıkları Derviş
Hasan' lan unutmadık.
Yoldan aldıkları insanlarımızı bir tarla kenarına gömerek bizleri yok
edebileceklerini sandılar. Kıbrıs'ımızın her her karış toprağında bilinmeyen bit
tümseğin altında nice şehitlerimiz yatmakta.
Sözde demokratik İngiliz idaresinde EOKA örgütü artık açık oynuyordu.
Hedef Türk bebekler kadınlar yatağında hasta yatan yaşlılar. Türk olan kim olursa
olsun. Onları öldürmek bir görev olmuştu. Mertçe savaş kurallarına göre değil,
kalleşce arkadan vurarak. Hele rütbece bir üst kademeye çıkacak olan Türk'ü
öldürmek onlar için bir başka görevdi. Ve Rumlar bildirgelerindeki esas amaç
doğrultusunda harekete geçer. Abdullah Çavuş silah yüklü Yunan gemisini çıkartma
yaparken İngilizlere haber verip de yakalattığı için 1 Kasım 1955 tarihinde Baf'ta
arkadan kurşunlanarak şehit edilir.
Yıl 1956 23 Mayıs: lisani Çavuş görevinden çıkmış. Evine gidecek çocukları
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ile yorgunluğunu atacaktı. Ama kahpe Rum onu kalleşçe yol ortasında arkasından
vurarak şehit ediyor. İki şehidimizde ilk şehitlerimizden. Bu olayların arkasında
yatan başka siyasi olaylar da var. Her iki çavuşumuzda subaylı rütbeli gelmişti. Bu
iki çav~ış ortadan kaldırılırsa bu rütbeler bir altta olan rumlara verilecekti. Rumun
çıkarı için yapamayacağı alçaklık yoktur.
Kıbrıs Türk halkı bir yandan kudurmuş Rum sürücülerine karşı koymaya
çalışırken bir taraftan da İngiliz sömürge idaresine karşı mücadele veriyordu.
Ama ne Rumun pis emelleri ne de İngilizlerin baskısı Türk halkının milli
duygularına gem vuramamıştır. Aksine her olay öldürdüğü her Türkün acısı ile
şahlanan duyguları mücadele azmini daha da güçlendiriyordu.
Sonu ölüm dahi olsa Türk kararından döner mi? Yüz yirmi bin Kıbrıs'lı ay
yıldızsız yaşar mı? Sana hor bakanları mezara gömeceğiz. Madem savaşta doğduk
savaşta öleceğiz.
Bu arada Türk toplumu EOKA'ya karşı VOLKAN teşkilatını kurar. Daha
sonra VOLKAN; Türk Mukavemet Teşkilatı adı altında daha sistemli bir şekilde
çalışmaların sürdürecektir.
Yıl 1958

27-28 Ocak günü Lefkoşa'da Gime kapısında İngiliz sömürge

idaresine karşı Türk toplumunun baş kaldırışı günü. Bu direniş İngilizler tarafından
kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılır.
Yıl bin dokuz yüz elli sekiz
Ocağın yirmi sekizi
Gaz lambaları patlıyordu
Ayaklarımızın dibine
Her taraf
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Duman içinde
Nasıl olduysa birden
Asker dolu bir Land-Rover
Dalı verdi kalabalığın.arkasına
Şerife neneyi
Vurdu devirdi
Dönüp bakamadı arkasına
Şerife nine seksen yaşında
Oracıkta can verdi
Hırsını alamayan İngiliz askerleri silahlarını ateşlediler. Geliş güzel ateş
açmaya başladılar. İşte bu bağımsızlık savaşında Şerife ninemiz Mustafa Ahmet,
Sermet Kanatlı, İbrahim Ali şehit düştüler. İngilizlerin silahlarına karşı taşla sopa ile
karşı koyan bir avuç Türk. Namus şeref ve özgürlüğü için şehit düşen kardeşlerimiz.
27 Ocak günü
Lefkoşa sokaklarında insanlarım
Köpüren seller gibi aktı
Ve bir daha gördü Kıbrısım
Asırlar önceki Şahlanışı
Yükeselip maviliklere
Şanlı bayrağımızı
"bir kalpten bir ağızdan"
Haykırdık parolamızı
"Ya taksim, ya ölüm"
Türkün bu ölüm kalım savaşında Dr. Küçük Kıbrıs davasını dış dünyaya
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duyurmaya çalışır. Haklılığımızı

savunmaya çalışır. Bir taraftan gazetelerde yazılar

yazar diğer yandan Anavatan Türkiye'ye giderek orada yetkililere durumu anlatır.
Mitingler yaparak mücadelesini sürdürür. İlerleyen zaman içinde olaylar kanlı bir
şekilde devam etmektedir. Rum canileri bir taraftan İngilizleri öldürüyor diğer
taraftan Türk köylerini basarak Türkleri öldürmeye devam ediyordu. Tutsak
olmamak için ölmek gerekti. Artık bu yoldan dönülmezdi. Türk tek yürekti.
İngilizlerin isteği üzerine 1959 yılında Türkiye-İngiltere-Yunanistan

arasında

Zurih-Londra Anlaşmaları yapılır.
Dr. Küçük, Rauf Denktaş, Osman Örek üç arkadaş bu görüşmelerde Kıbrıs
Türk Toplumunu temsil ederler. Kıbrıs Cumhuriyetinin temelleri atılır. Makarios bu
antlaşmaları ENOSİS'e bir sıçrama tahtası olarak görüyordu. Makarios akıtılan
masum Türklerin kanları ile elbet birgün boğulacaktı. Ve 16 Ağustos 1960 ta
imzalanan "KIBRIS CUMHURİYETİ" ile
Mehmetcik Kıbrıs'a ayak basıyor. Tam 82 yıl sonra hasretlik bitiyor. ,
Hoşgeldin Mehmetcik
Hoş geldin
Uğurlu ayağın
Bastı ya Kıbrıs toprağına
Korku yok artık
YAVRUVATANA. ....
Kıbrıs Türk halkı Anavatanın garantörlüğünde Mehmetciğin varlığı ile artık
rahat bir nefes almıştı. Ama Makarios bir Cumhurbaşkanı bir din adamı olarak boş
durmadı. Zaman geçtikce antlaşmaların kendi hayallerinin gerçekleşmesine engel
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olduğunu görmüştü. Antlaşma yolu ile Kıbrıs'a sahip olamayacağını anlayınca
barbarlıkla kan dökerek halletme yoluna gitti. Bir katil bir cellat gibi Türk halkının
üzerine inmişti. Türkü yok etme planı hazırlanır AKRİT AS planı. Bu plan ile
Kıbrıs'a en erken bir zamanda 8 saat gibi kısa bir zamanda sahip olabileceklerini
-- l., .~

t

zannettiler. 1963 yılında 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gecede. Bu soğuk Aralık
gecesininde masum Türk halkına saldırırdılar. Bu soğuk gecede Zeki Halil ve
Cemaliy~ Emirali şehit edililir.bu gece hem uzun hemde uzun bir gece!!!!!!
Aralık ayının bu en uzun ve soğuk gecesinde ayaz bir bıçak gibi keser
insanın yüzünü. Mücahit tetikte uyuku yok bu gece. Sabahın ilk ışıkları yorgun
bekleyiş acaba bundan sonra ne olacak. Acaba Anavatan gelecek mi? Kafalarında
acabalar ve soru işaretleri.
23 Aralık 1963 Çetinkaya' da silahlar konuşuyor. Salahi Şefket şehit ediliyor.
24 Aralık silahlar susumuyor hiç Rumlar Un fabrikası üzerinde kurmuşlar
mevzilerini. Türk mahallelerine ateş açıyorlar. Genç öğretmenimiz Tuncer Hasan,
Aziz Güner ve Demirci Muhip bu mevzileri ele geçirmekle görevlendirilir. Ama ne
yazık ki EOKA'cılar fark edince kurşun yağmuruna tutarlar bu kardeşlerimizi. Üçü
de şehit edilir. Ama vatan yoluna ölmek korkutmuyordu bizleri. Bu topraklar kanla
sulandıkca VATAN olurdu.
24 Aralık günü K.Kaymaklıya saldıran Rumlar Türkleri evlerini terk etmek
zorunda bırakırlar. Bu kez bir başka genç öğretmenimiz Hüseyin Ruso halkı
koruyarak Kaymaklıdan kaçmalarına yardımcı olurken gencecik vücudu aldığı kuşun
yaralarına yenik küşer ve şehit olur.
Lefkoşa' da tutuşan kıvılcım yayıldı adanın dört bir tarafına. Savunmasız
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köylerde Ayvasıl'da Arpalık'ta diri diri toprağa gömdüler, soydaşlarımız. Ayvasıl'da
Ayşecik 3 yaşında diri diri gömüldü toprağa.

Kıbrıs'ımın her bir köşesinde hürriyet için nice canlar verilir. Yıllarca
hürriyet ağacını suladı.Kıbrıs Türkü. Onu hiç soldurmadı. Hep yeşertti. Ta yıllar
öncesinden Canbulatlar, Osmanlar, Hasanlar. Yıllar sonra Kubilaylar, Uluslar Şerife
nineler, Tuncerler, Azizler Rusolar, Ecevitler.
25 Aralık 1963 'te Boğaz bölgesinde Boztepe'ye Türk bayrağı dikilirken
Sonay Salih şehit düşer. Ölmek Kıbrıs Türkünü korutmuyor, yeterki bu topraklarda
hür yaşasın. Tutsak yaşamaktansa ölmek daha kolay.
10 Şubat 1964'te Limasol'a saldıran Rumlar Türkü teslim almaya mecbur
etmek için üç gün durmadan Türk mevzilerine kurşun yağdırdı. Bir avuç Türke karşı
300 kişilik bir kuvvetle saldırdı. Türk kesimine girmeyen rumlara ateş kes antlaşması
yapıldı. Fakat kalleş rum 13 Şubat günü bir yandan saldırdı. Bu çarpışmalar sırasında
mermileri tükenen mücahitlerimiz zor anlar yaşıyordu. Bunlardan bir tanesi Munir
Halil Şago teslim olmaktansa vatanı için can vermeyi tercih eder. Elindeki el
bombalarının pimini çeker ve bomba göğsünde patlar.
9 Mart 1964 Yeşilırmak'ta rum saldırıya geçer. 5 piyade 1 makineli tüfekle
savunma yapan Türk halkı Rumu günlerce ayalar. 5 yiğit kardeş şehit düşerler. Ruma
geçit vermezler. Lefke bölgesinde aylarca zor durumda kalan Türk halkı asla teslim
olmamıştır.
Adanın dörtbir yanında çaroışmalar devameder. Rum ve Yunan ikilisi gün
geçmiyor ki hainliklerine bir yenisini eklemesin. Bu defa hedef Baf'tı. 6 Mart 1964
tarihinden itibaren Türklerin kaldığı Türk semtinin etrafına tanklarını askerlerini
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silahlarını yığmaya başlar. Türklerin oturduğu semtin arkası denizdi. Türkler çok
kolay buradan denize dökebileceklerini sanıyorlardı. Bu o kadar kolay değildi.
'

Atasından ve bayrağından aldığı güçle asla onlara yenilmeyeceklerdi. Hatta o
imkansızlıklar içinde bile yaratıcılık gücünü kullanarak yunanın tankınına karşı
C

'ı.,

buldezerin üstünlüğü demir levhalarla kapatarak bir tank yapmışlardı. 8 Mart günü
Rumlar saldırılarını hızlandırdılar. Dört bir taraftan Türk semtini havan, tank
toplarına tuttular. Toplar kurşunlar yağmur gibi yağıyordu Türklerin cephaneleri
azaldığı için çok temkinli davranıyorlardı. Kendilerinin yaptığı tank rum semtine
doğru yürüdü, önüne çıkan Yunan tankını durdurmayı başardı. İçindeki Yunan
askerleri vurulmuştu, bu büyük bir başarı idi. Havan toplarının arkası kesilmiyordu.
Mikrofonla Türklere teslim olmaları çağrısı yapıyorlardı ama baf halkı gerçekten
büyük bir destan yaratmıştı bu çarpışmalarda. Her taraf cehennem gibi idi bu arada
caminin biri yıkılıyor. Bu Türkler için çok acı bir olaydı. Anonslar devam ediyor
(Teslim olun, teslim olmazsanız Mustafa Kemal kardeşlerimizi nasıl denize
döktüyse biz de sizi öyle denize dökeceğiz ) diye bağırıyorlardı. Gittikçe cephaneleri
de tükenmekteydi. Artık gün akşam olmaktaydı fakat bir haber Türkün gücünü
kırıyor . Mavralı bölgesinde 13 kardeşimiz esir alınmıştı. Aralarında bir de çocuk
vardı Barış Gücü araya girdi. Türkler ellerindeki Rum esirleri verecek onlarda 13
Mücahidimizi . Türk tarafı esirleri iade ediyor. Barış Gücü de esirleri bir kamyon
içerisinde getirmişti. Ama alçak Rum bu kardeşlerimizi nacaklarla parçalamışlardı.
Kimseyi sağ bırakmadılar. İşte Rum bir kez daha alçaklığını, hainliğini göstermiş
oluyordu, insanlık bu muydu. Türk tarafı Rum esirleri sağ verirken onlar hepsini
öldürmüşlerdi.Antlaşma yapılır, ama taviz verilmeden savaş durdurulur. Şehitler
büyük bir törenle cami avlusuna gömülür.
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6 Ağustos 1964 tarihinde Yunan ve Rumlar hem karadan hem denizden
Erenköy'e saldırır. Tarihe Dillirga Harekatı olarak geçen bu olayda bölge tam bir
savaş alanı olur. Türkiye'de okuyan 300 civarında üniversiteli talebe Erenköy'e
!·

yardıma gelir. 7-8 Ağustoz günü çarpışmalar bütün şiddetiyle devam eder. 13
'

L,

Gencimiz şehit olur. 9 Ağustoz günü 2 Yunan uçağı Erenköy'ü bombalar 2
Müchidimiz şehit edilir. Bu olayın arkasından 34 Türk jeti Erenköy semalarında
gözükür. Denizde saldıran Rum hücumbotları batırılır. Karadan saldıran tanklar
bombalanır. Dağlar cehennem gibi yanar. Artık Rum ve Yunan kaçacak delik arar.
Fakat bu saldırılar esnasında Cengiz Topel'in uçağı düşürülür. Cengiz Topel esir
alınır işkence ile öldürülür. Araya anavatanın girmesiyle cenazesi Türk tarafına
verilir. Büyük bir törenle Türkiye'ye gönderilir.
Yıl 1965 Mağusa çarpışmaları olur. Bu çarpışmalar esnasında 39 kardeşimiz
alınıp götürülür. Daha sonra öldürülürler. Ama nerede nasıl. Rumun vahşetine bir
yenisi eklenir.
Yıl 1967 Geçitkale katliamı. Acılar bitmiyor. Türkün yüzü gülmüyor. Rumun
soykırımı devam ediyor. 15 Kasım 1967 de Geçitkale ve Boğaziçi kan kokuyor.
Grivas yüzlerce Rum ve Yunan askeriyle saldırıya geçer. Evler yakıldı yıkıldı.
Kudurmuş köpekler kahpece alçakca bir vahşet örneği daha verir. Kızının gözleri
önünde Mehmet Emin dede yakılır.Ayşe ninenin iki oğlu kurşuna dizilir.
1967 yılınında ayrı bir Türk yönetimi kuruldu heryerde Türk Rum ayrılmıştı.
Bu durum 1974 yılına kadar devam etti. Kahraman mücahidim bıkmadan usanmadan
dağlarda nöbet tutar. Kuzeye bakar umutla hep bekler barışı bilirki bir gün bu adaya
mehmetcik ayak basacak ve Kıbrıs'ta yazdığı destan tamamlanacak.
15 Temmuz 1974 Rumlar kendi aralarında Cunta darbesini başlatır. Kendi
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halkına bile insafı yok. Birbirlerini öldürürler. Ama sonuçta yine hedef Türkler
olacak. Akritas bir başka şekli uygulanacak 20 Temmuz sabahı türkü yok edecek.
Anavatınımız buna asla fırsat vermez.Sevgili Atatürk bir tatbikat sırasında
"Efendiler bu adaya djl4:at ediniz çok önemlidir." Diyerek yıllar önce önemini
vurgulamıştı. Yıllar sonra bu dileği yerine gelir. 20 Temmuz sabahı anavatanımız
Türk kıyımını durdurmak ve Kıbrıs'a barış getirmek için mutlu barış harekatını
başlattı. Mücahit ve Mehmetcik artık omuz omuza vatan müdafaasında. Ölse de gam
yemez Mücahidim . Anavatan geldi . Özlemini duyduğu Mehmetcik yanbaşında.
Özgürlüğün ve Barışın kokusu sarmıştı Yeşiladamızı.
14 Ağustos 1974

2. Barış harekatı başlar. Ama rum son bir kez daha kinini

kusar. Son çırpınışları ne yapsam kardır düşüncesi ile Murtağa , Sandallar ve
Taşkent'te katliamlar yapar. İnsanlarımız diri diri toprağa gömülür. Ya üç aylık
bebelerden ne istedi. Anneleri ile birlikte gömdüler bu katliam çukurlarına. Batıda
Gazi Bafımıza ayni tarihte Rumun katliam haberleri gelir. Kurşuna dizilir

"

gençlerimiz.
Bu katliam başlamadan bir gün önce üç kardeş olan çakırlar bir araya gelir.
Helallaşırlar. Şehit olacakları içlerine doğar. Sonra üç kardeş birbirlerine vasiyet
ederler. Hayatta kalan diğerinin çocuklarını da kanatları altına alıp koruyacaktı. Gene
Mustafa Çakır' da cebinden bir şiir çıkarır ve "Ben şehit olacağım bu şiiri mezar
taşıma yazınız" Diye vasiyet eder.
Şehitlerimiz hazin bir törenle cami avlusuna gömülür. Bu gün güneyde
kasabanın cami avlusunda ayni mezara gömülen 6 şehidimiz üst üste yatmaktadır.
Mezar taşında Mustafa'nın şiirinden bir kıta var.
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Mehmetcik gelir Kıbrıs'a
Zaferi göremeden
Şehit olduk
Tanrı Türkü korusun -,. ,

ı

Vatan sağolsun
2. Barış harekatı ile artık Kıbrıs'ta sınır çizilmiştir. Kıbrıs'a gerçek barış
gelmiştir. Mehmetciğin önünde duramayan kafir kaçacak delik arar. Binlerce şehit
veren halkımız bir o kadar daha vermeye razı idi. Yeter ki çocuklarımız bir daha
Rumun kahpe kurşunlarına hedef olmasın. Yeter ki kendi vatan topraklarında özgür
yaşasın. Yeter ki kendi bayrağını özgürce dalgalandırsın.
Özgürlüğüne kavuşan Türk halkının bu vatan toprakları üzerinde artık bir
devlet kurma zamanı gelmişti. 15 Kasım 1983 'te KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ kuruldu. Artık kendi topraklarımızda özgür ve gururla
yaşayacaktır. Devlet olmanın gururu idi bu Atatürk'ünü seven, ilke ve inkılaplarını
bayrak yapan Kıbrıs Türk halkı haklı gururunu yaşıyor . İnanıyoruz Türk halkı olarak
bayrağımızı elden ele taşıyacağız. Şimdi hepimize 7'den 70'e bize düşen görev
şehitlerimizin kanı ile sulanan bu toprakları kalkındırmaktır.
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1-) 1958 YILINA AİT
CANLI SAVAŞ ANILARI
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İsim

: Gülay Erin

Yaş

:1952 Bafın Hulu Köyü

Meslek: Ev Hanımı
•

l., ,,

I

195 8 Yılında çok küçüktüm ama olayların başladığından farkındaydık.
Babam da teşkilatların yeni başladığı dönemlerdi. TMT Öncesi kurulan teşkilata
mensuptu. O zaman bile.biz karma köyde idik. İlişkilerimizin çok iyi olduğumuz
rumlar 58 olayları kendini yeni yeni gösterirken gerçek yüzlerini ortaya koydular.
Biz evde ve uyanık olduğumuzu anlamasınlar diye pencerelerimize siyah çarşaflar
asardık. Ona rağmen pencerelerimiz taşlanır sokaklarda küfür atarlardı. 6 Yaşında
olmama rağmen yapılan davranışları hatırlayabiliyordum. Annem ve babam bizi
sürekli evin içerisinde sessiz olmamız için uyarırdı.
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İsim

:Halit Derviş

Yaşı

: 1932

Meslek : Hayvancı

1932 yılında Melandra' da doğmuştur.Rencberlikle üğraşıyordu. Bekardı .
-ı...'

Eoka örgütünün en kızışmış dönemleri idi. Bilindiği gibi EOKA 1 Nisan 1955
tarihinde kurulmuştu. 1957-58 yıllarıydı Yolda iş yerlerinde bulddukları Türkleri
öldürüyorlardı. 90'1ık neneler ve dedeler bu tarihde değilmi ki nacaklarla
yataklarında öldürülmüştü. Öldürülen her bir Türk onlar için bir zaferdi.
İşte Halit Derviş de bir arkadaşı ile ormana gitmişler fakat aksiliğe bakın ki
bu yöredeki orman EOKA'cıların yuvalandığı yerlerdi. Burada yakalanan Halit
Derviş ve arkadaşı bir ağaca bağlanmışlar ve sonra da nacaklarla öldürülmüşlerdi. Bu
olay 4 Ocak 1957'de vuku bulmuştur.
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İsim
Yaş

: Hayrettin Mengi

1932 Gönendere doğumlu

Meslek: Çiftci -Çoban

1958'den
beri Gönendere köyünün etrafında nöbet tutardık, silahımız yoktu,
\
'.

·ı,

değnek ,-demirlerle tutardık Silahlar daha sonra bize dağıtıldı. Bir müddet 1960 'da
cumhuriyet kuruldu. Silahları yer altına gömdük. Silahları kullanmak yasaklandı.
Türk askeri ve Yunan askeri memlekete geldi, sukun oldu her yer. 1963'te tekrar
hadiseler oldu ve silahları tekrar sakladığımız yerden çıkardık. Sadece mermiler zarar
gördü. Ondan sonra Mücahitliğe devam ettik.
Rumlar mevzide olduğumuz sırada Vitsada ( Pınarlı) trafından ateş açtılar.
Sürekli bizi kurşun yağmuruna tuttular. Biz onlara ateş açmadık . Köyün bütün
çevresinde mevziler vardı. Köylü mücahitler mevzi dutardık . Çeşitli mevzilerde
görev aldım. Köydeki komutanlar bizi zaman zaman yer değiştirirdi.
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İsim
Yaş

: İsmail Özgürsoy
1944 Kufez doğumlu

Meslek: Çiftci- Hayvancı
I 958 yılıydı .İngiliz idaresindeydik. Kufez' de Rumlarla birlikte yaşardık.
.

ı.

Korietra'ya kadar bisikletinan bazan da yayan gelir ve Konetra' dan otobüse biner
Lefkoşa' da yapıcılığa giderdik. Saray Hotel'in inşaatında işlerdik. 15-16
yaşındaydım İngilizler daima gelir EOKA'ya bağlı olan kaçak gavurları arıyorlardı .
Ben de bir gece iş dönüşü yayan Sütlüce'den Kufez'e evime dönüyordum. İngilizler
yine o gece kaçak arıyorlardı. Ortalık zifiri karanlıktı, kış gecesiydi. Yolda
İngilizlerin yolu kestiğini gördüm. Acı su denilen bu bölgeydi ben onları görünce
kaçmaya başladım, onlar ışıklarla projektörlerle beni kaçak zannedip aramaya
başladılar. Köye giremedim. Bir tek saklanacak mezarlık vardı. Toprak yıkık bir
mezar buldum ve içine girip saklandım. Saklı olduğum mezarın içinden İngilizlerin
Rumları çok dövdüklerini,

işkence ettiklerini duyabiliyordum.Sabaha

kadar o

mezarın içinde bekledim. Sabaha yakın 3-4 civarında mezardan çıkıp, annem ile
komşu Ayşe abanın fırınına ekmek asaldıklarını gördüm.O günün ertesı günü işe
gitmedim, yattım. Mezarlıkta bulunduğum süre zarfında soğuk alıp mikrop kaptım ve
geçirdiğim korku sonucu 6 ay Rum genel hastahanesinde yattım. Zatüre olmuştum.
Ciğerlerim su toplamıştı.
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İsim

: İsmail Özgürsoy

Yaş

: 1944 Kufez doğumlu

Meslek: Çiftci- Hayvancı

1958 yılıydı teşkilat yeni yeni kurulmuştu. Saray Hotel' de çalışıyorduk. Yine
bir gün işe gittik. G~ceden İngilizlerle Türkler birbirlerine girdiler.Saray Hotel inşaat
halindeydi karşısında İngilizler barikat kurdu. Türklerde İngilizleri taşlıyorlardı.
Sopalarla çarpışıyorlardı. İngilizlerde göz yaşartıcı bomba atıyordu. Küfi eczanesi
hemen olayın yanındaydı. Bu günkü İslam Bankasının olduğu yerdi. Barikat bu
eczanenin önündeydi. Türkler İngilizlerden birini Küfi Eczanesinin içine çektiler.
Bunu gören diğer İngilizler arkadaşlarının öldürüleceğini sanıp ateş açtılar ve
Türklerden iki kişiyi vurdular. Ben de vurulan bu kişilerin tam yanındadım. Bu iki
kişiyi hemen arka tarafta bulunan bir doğum kliniği vardı, oraya götürdük ve bu iki
kişi sonunda öldü. Tekrar halkın içine döndük. Halk bir o kadar daha coştu Saray
Hotelin inşaatında buldukları taş , demir, sopalar artık darmadağındı. İngilizler
Denktaş'ı buldular, Denktaş adını yeni yeni duyurmaya başlamıştır. Denktaş o halka
bir konuşma yaptı halk dağılsın diye . O halk o anda dağıldı. Ben Denktaş'ı ilk defa o
gün tanıdım. Halk ile beraber ben de ayrıldım. Ustamızın otomobili ile çıktık köye
gidelim . Geldik Rum tarafında Mağusa Kapısında bir Rum arabasıyla çarpıştık. Bu
defa Rumlar saldırdı bizi dövsünler. İngilizlerin barikatı vardı . İngilizler bizi Saray
Hotelin önündeki İngiliz karakoluna götürdüler. Tekrar olaylar yatıştıynan başka
arabayla akşama doğru köye geldik.
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İsim

: Nazlı Çizili

Yaş

: 1-922 Gönendere Doğumlu

Meslek: Ev Hanımı
EOKA çıktığı zamandı evin avlusuna dam boyu kadar derin bir sığınak kazdık,
damını mertekledik, üzerini iyice toprakladık komşuları, akrabayı sığacak kadar
büyük idi. Üç hükümlüydü tıkı ev gibiydi . İçinde rahatca yürüyebilirdik. Topraktan
oturma yerleri yapmıştık. Her hafta sonu ekmek ve peksemet pişirir ve oraya
saklardık. Testilerle su koyduk. Elbiseler koyduk. Kocam bomba uzmanıydı. Teşkilat
ona üç tane ve bir piyade tüfeği vermişlerdi. Bizim de av tüfeğimiz vardı. Bana
piyade tüfeği atmasını öğretiyordu çünkü o devamlı evde değildi. Zorda kalmayınca
kurşun atılmazdı.
Demir çubuklar yaptırdık burnu sivri idi . Silah yoktu bunlarla Rumu öldürmeyi
planladık. Evimiz yol boyundaydı . Dama taş şişe ve kaynar su ve yağ
koyuyorduk.Rumlar geçerken başına atacaktık İspirto rakısını ateşleyip Rumlara
atacaktık. Damda bu şeyler uzun süre kaldı. Allahtan buna gerek kalmamıştı . Ama
şimdi düşünüyorum da Rum teşkilatlı Silahlarına karşı bizim taş atmamız ne kadar
komikti. Ama işte korkudan bunlara sarılıyorduk. Elbiseli yatıyorduk, her an
tetikteydik. Rum bize saldırırsa hemen kaçmayı planlıyorduk. Ruma karşı savaşmak
için de hazırlık sürekli yapılırdı.
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İsim

: Mehmet Zeki Sevicer

Yaş

: 1934 Gönendere Doğumlu

Meslek: Demirci

1958 yılında bir Taksim söylentileri çıkmıştı ve Saray Otelin önünde
-1.,./

I

yürüyüşe gitmiştik. İngilizlerin bunu kabul ettiği söyleniyordu. Dr. Küçük'ün evinin
· önünde İngiliz askerleri ve polisler yolu kapattıydı. Bir polis arkadaş İngiliz
askerlerini dinlemedi ve şöyle dedi. " ben İngiliz hükümetine polislik yapamam"
dedi. Ve elbiselerini çıkartıp attı. Orada İngiliz askerlerini yararak şimdiki polis
merkezinin önünde miting yapıldı. Mitingi İngiliz askerleri dağıtmak istedi. Gelen
~

jibleri devirip benzin danglarını delip yaktık 7 tane olduğunu hatırlıyorum. Yangını
söndürmek için gelen itfaye halktan geçemedi ve mecbur oldu. polisin kapısının
önünde kalsın. Gittim itfayenin dangını delip onuda ateşleyecektim. Balkonda bir
İngiliz çavuşu "dokunma seni vururum" diye beni ihtar etti. Çekti tabancasını ben ise
yere diz çöktüm ve dangı yarmaya çalıştım. Önüme asvaltın üstüne ateş etti. Yerden
çıkan taşlar ayağımı yaraladı. Askerler müdahale etti ve itfayenin dangını yaramadık.
Yeni takviye alarak bizi dağıttılar. Yaralı halimle Ford garajının olduğu yere gittik
demir kapıları ben kendim yararak içeri girdik ve orayı ateşe verdik. Bunun üzerine
bizi oradan uzaklaştırmak için İngiliz uçağı üzerimize çakıl taşı attı. Gece oldu
dağıldık. Yaralı yaralı köye gittim ve 1 hafta kapalı kaldım. Ortada gözükmedim.

23

İsim

: Nazlı Çizili

Yaş

: 1922 Gönendere Doğumlu

, Meslek: Ev Hanımı
1958 yılınqa yi~~ yolda barikatta otobüsü durdurdular. Köyden bir kadın bir
çocukları Türkiye'de idi ve o da onların yanına gitmek için pasaportunu imzalatması
için kocama verdi, o da

aldı ve Lefkoşa' da imzalatacaktı . Barikatta üzerinde bu

pasaportu bulan Rum onu yine tutukladı. Yunan kampına götürdü. Hapis yattı. Tek
bir insan kalacak şekilde yapılmış bir odada tutuyorlarmış. Oturmak mümkün
değilmiş. Komutan başka yerde olduğu için aç susuz o tek gözlü odada 3-4 gün kaldı
Nihayet komutan geldi ve suçunun ne olduğunu öğrenince onu serbest bıraktırmış.
Bizde ondan haber alamıyorduk. Çok zor günler geçirdik o sıkıntılı günlerde kocam
şeker hastası olmuştu. Yolcu var yok her gün otobüsü Lefkoşa'ya götürmek ve
getirmek zorundaydı. Çünkü Lefkoşa'daki teşkilatta görevliydi. Otobüsün plakasını
söküp arkasına gizli belge saklardı ve Serdarlı komutanlığına haber getirirdi ve"
Serdarlı komutanlığından da Lefkoşa' daki teşkilata haber tşırdı. Sabah sefere
çıkarken gece nöbete giderdi. Bir gün aksatmadı. O evraklarla yakalanması onun
sonu olurdu Serdarlı'nın o kadar otobüsü vardı ama onların hiç biri götürmezdi. Bana
derdi ki "Rum bunları bulursa sonu yok ölürüm" derdi. 73 lere yakın son götürmeyi
reddetmek istedi . Aniden beni öldürecek derdi. Çok sıkıştırıyorlardı ama teşkilattan
adamlar çok ısrar ediyorlardı. Onun götürmek istememesine rağmen yine de bu işe
zorluyorlardı. Son artık Rumun baskısı artmıştı ki son zamanlarda götürmeye
başladı. Köyün ve çevre köyün tüm ihtiyaçlarını kocam görmeye çalışırdı. 60
Yaşından yukarı olacak 18 küçük olcaktı. Ancak bu şartlarda Lefkoşa'ya gidebilirdi.
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İsim

: Nazlı Çizili

Yaş

: 1922 Gönendere Doğumlu

Meslek: Ev Hanımı
1958 Yılıydı. Kocam otobüs şöförüydü. Yine yollarda barikatlar vardı .Sefere
çıktığı bir gün .Lefkoşa' dan dönüşünde oradaki öğrenciler kirli çamaşırlarını köye
anneleri yıkasın diye gönderdiler. Ama bu elbiselerin içerisinde mücahit elbiseleri de
olduğunu şöför bilmiyordu. Kocam her defasında onları uyarmasına rağmen onlar
yine mücahit elbiselerini o gün otobüse koymuşlardı. Barikatta kontrol edilirken bu
elbiseler bulundu, kocam çok şaşırmış ve korkmuştu. Elbiseleri aldılar , şöförü de
alıp götürdüler. Yolcular ve otobüs uzun süre barikatta kalmış. Kocamı kelepceleyip
Yunan kampına götürüp hapsettiler. Daha sonra Birleşmiş Milletlerin arcılığı ile
suçsuz olduğunu isbatlandı ve birkaç gün sonra serbest bırakıldı.
,

Birleşmiş Milletler barikatta olayı görmüş ama o an müdahale edemeyeceği

için daha sonra olaya el koydu. Yunan komutanı kocamı tutuklayan askerlere sormuş
"Neden bu adamı buraya getirdiniz" Onlar da mücahit arbası bulduk demişler.
Komutan kızmış biz adada Mücahit olduğunu bilmiyormuyuz., bu askerler çıplak mı
gezer. Bu bir suç olamaz çabuk serbest bırakın bu adamı demiş. Kocamı o gün
serbest bıraktılar. Ama biz köyde bağırıp ağlayayışıyorduk. Ne yapacağımızı
bilmiyorduk.
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2- 1963 YILINA AiT
CANLI SAVAŞ ANILARI
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İsim

:Ahmet Karas

Yaş

: 1955 Çamlıca

Meslek:Emekli

•.. ··,

1963 yıllarında öğrenciydim. Okula giderdim. Rumların köy yanına gelerek
silahlarla saldırmaları başlamıştı. Okullar zaman zaman kapanır ve bizler cami
içerisinde derslere devam ederdik. Köye girememişlerdi dağlık tepelerden ovalardan
saldırıyorlardı ama köye giremiyorlardı. Rum ve Türk karışıktık. Ayni köyün
içerisinde olmamıza rağmen onlarda da bir hareketlenme başlamıştı. Bir nöbetleşme
bir silahlanma oluyordu. Bizlerde hep tetikteydik. Babam köyü korumak için nöbette
/

idi.

/
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İsim: Aysın Canbaz
Yaş: 1946 Lefkoşa doğumlu
Meslek: Emekli memur

1960 döneminde Türk askerlerinin Saray Otelin üzerinden onların orada
\,

, ı

resmi geçit yapmışlardı. Antlaşmadan sonra onların halka bir resmi geçit yapmaları
bugün bile beni heyecanlandırmaktadır.
ı

1963 olaylarının başlaması iki Türke Rumlar arabada giderken ateş açıp
öldürmüşlerdi. Bu iki Türk Cemaliye ve Zeki isimli bir çiftti. Erma sokağında
öldürdüler. Bu olayla ortalık kızıştı. Ertesi gün 22 Aralık 1963'te Atatürk'ün büstüne
ateş açtılar. Ben bu arada gönüllü olarak mevziye gittim. Öğrenciydim. Muharrem
Apartmanı Ledra Plas tarafındaydı. Mücahitlik böylece başlamış oldu. 6 Haziran
1964 tarihinde bir birlik ilk resmi birlik kuruluyordu. Adı Plevne Bölüğü olacaktı. Bu
bölüğe 200 gönüllü katıldı. Ben de bu bölükte yer aldım. Bu bölüğün amacı iyi
eğitilmiş mücahitlerden oluşacak ve sıkışacak olan birliklere takviye gidecekti.
.
"
Oynak birlikti. Köşlüçiflik ilkokulunda ilk eğitimimize başladık. iki aylık eğitimden

sonra takım bizi 4 takımı bir bölgeye gönderdiler. Orada işe fiili göreve başladık.
Ben Boğaz yedinci milde Plümer ağaçlıkları denilen yere yerleştik. Daha sonra
şahinler bölgesine gittik. Bir akşam takımda gönüllü 7 kişi istediler. Bu 7 kişide ben
de vardım. Bir klavuz 12- 13 yaşlarında bir çocuk bulundu. O bölgeyi iyi biliyordu.
Klavuz bizi 4 saat kadar bir yürürüşten sonra bizi bir yere götürdü.
Bize o gece bol mermi verildi. Çocuk bizi bıraktı. Göreviniz orada
mevzilenmek dendi. Atışın serbest veya atılmayacak diye bir şey değildi tamamen
bize bırakılmıştı. Bu bölge Templos (Zeytinlik köyü) idi. Daha sonra burasının yasak
bölge olduğunu öğrendik. Mevzilendik. Sabah olunca barış gücü bizim orada
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olduğumuzu görünce burasının yasak bölge olduğu söyledi ve geri çekilmememizi
istedi. Geri çekilmedik ve barış gücü bize ateş açtı. Ateşe karşılık verip bir çarpışma
başladı. Daha sonra barış gücüne ait olduğu zannettiğimiz bir evin Rum mevzisi
olduğunu öğrendik. Geceden bu eve girip sığınmayı düşünmüştük. Allah'tan böyle
,./,

birşey yapmadık. Rum mevzisinden de bize ateş açılmaya başlandı. Ama bu arada
bize takviye geleceği bildirilmişti. Ne yiyecek ne su yoktu. 3 gün sonra yiyecek
1

görmüştük. Birer matara suyumuz vardı. Gün böyle çarışmayla geçti. Biz dört gözle
takımın gelmesini bekliyorduk. Ertesi gün de bu şekilde geçti. Bir matara su almak
için pınara ulaşana kadar mermilerin altından geçerek alırdık. Nihayet ikinci günün
gecesi takım olduğumuz yere geldi. Takım komutanımız da şehit üstteğmen Münir
Dilaye idi ( 1974 Baf'ta şehit olmuştu.) Takım komutanı durumun çok ciddi
olduğunu görevin çok tehlikeli oluşunu iyi mevzi hazırlamamızı söylüyordu. Bu
arada kalolu bir telefon getirildi. Tekerleği açarak geldiler. Bu arada Rumlar
kaşımıza çok büyük yığınak yaptılar ve bölgeden çekilmediğimiz taktirde
vuracaklarını çatışma olacağını söylediler. Tabii barış gücüde sürekli ikaz ediyordu.
Gece saat 02:00-02:30 sularında sancaktardan gelen bir emirle geri çekildik ve yukarı
beyaz eve çıktık. Takıma bir soru sordu bölük komutanı bu takım 44 kişiydi. Bu soru
"Tekrar ayni görevi versem gitmek istermisiniz?" dedi. Bütün takım evet cevabını
verdi. Bu olay benim için unutulmaz bir anıdır.
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İsim

: Aysın Canbaz

Yaş

: 1946 Lefkoşa doğumlu

Meslek: Emekli memur

1965 yılında Dar Boğazdaydık. Biz birkaç arkadaş müziğe meraklıydık.
.

ı., / \

İspanyol gitarını bölüğe götürmüştük. Çadırda çalışmaya başladık. Bölük
komutanımız bizi gördü ve bizi destekledik. Daha sonra Boğaz sancaktarı Fırtına
Bey bize bir bateri alıp hediye etti ve bizi teşvik etti. Biz de gurubun adını "Fırtına"
koyduk. Neticede çalışmalara başladık. 1966 yılında programlara girdik. Grubun esas
üyeleri Hasan Türker, İrteş Çörekcioğlu,Özkan Çetiner, Mustafa Sezgin ve ben
Aysın Canbaz'dan oluşuyordu. Mücahitlere moral gecesi oluşturuyorduk. Orada
çalıp söylüyorduk. Daha sonra Boğaz Sancağına ait olan Kırnı Çınar Gazinosu,
Yaşar Aile Gazinosu ve Kadife Kalede haftalık eğlenceler hazırlandı ve orada çaldık.
Bu arada düğünlere gittik. Düğünlerden elde ettiğimiz gelirle bölüklere televizyon
aldık. İşte 1974 sonuna kadar müzikten şahsi gelir yapmadık. Hep asker için çalıştık.
1974 yılına kadar hep böyle devam ettik.

30

İsim

:Ayten Lisani

Yaş

: 1947 Dib Baf Doğumlu

Meslek: Emekli Öğretmen

ŞEFKET MUSTAFA
)..

,,

l

Şefket Mustafa ailesi ile birlikte Gaziverende oturuyordu. 3 kız 2 erkek
olmak üzere 5 evlat sahibi idi. Düzenli bir hayatı vardı. Küçücük bir içki içilen yeri
vardı. Ondan sağladığı gelirle çoçuklarının geçimini sağlıyordu. 1958'de olaylar
olduktan sonra" O" da her Türk gibi T:M:T'de görev almıştı.1963 Kanlı Noel
olayları olduktan sonra da o da daha görevini sürdürüyordu.
Şefket Mustafa amcanın şehit olmadan önce, sanki şehit olacağı Allah
tarafından kendisine ve kızlarından birine beyan olmuştu. 1963 olayları başladı
Rumlar yolda, belde buldukları Türkleri alıp götürüyor çoğunun akibeti bile belli
olmuyordu. Kardeşi ile beraber Şefket amcayı çağırmışlar , kendilerine bir görev
verildi. Lefkoşa'ya geleceklerdi ve bazı emanetler alıp köye getirecekti Şefket amca
kardeşine dönüp bir teklifte bulunur. Lefkoşa'ya kendisi gidecekti çünkü kendisine
bir şey yapmayabilirlerdi. Rumlar, sebebi de köydeki barına zaman zaman
Rumlarda gelip birşeyler yeyip içiyorlardı. Bazen Rumlar Türklere ait lokanta veya
kahvehanelere gelip oturuyorlardı.
Şefket amca ertesi gün sabah kalkmış Lefkoşa'ya gitmek için hazırlıklarını
tamamlamıştı. Tam o sırada kızlarından biri uyanmış babasının yola çıkmak üzere
olduğunu gördü.Hemen babasına "baba ne olur bugün gitme akşam çok fena bir rüya
gördüm, gitme sana birşey olmasın. Rüyamda şeker ve tuz gördüm , bu rüya hayra
alamet değil ne olur gitme" dedi. Şefket amca " olmaz kızım görev görevdir gitmem
lazım. Aslında ben de rüyamda domuz gördüm, bu da iyi bir şey değil ama gitmem
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lazım, hem bilirsin Rumlardan tanıdıklar var onlar beni kurtarır." Şefket amca bir
şeyi hesaba katmamıştı. " Domuzdan post, gavurdan dost olmazdı." Evde herkesle
helallaşıp yola çıktı.
Alay köy ( Yerelakko ) 'e geldiğinde yolun içinde Rumların yolu kestiğini
1

gördü, arabayı durdurdular Şefket amcayı Alayköyün girişinde aldılar ve köydeki
polis binasına götürdüler. Alayköy büyük bir Rum köyü idi. Kendisine birçok sorular
sordular Lefkoşa'ya neden gittiğini sordular , Şefket amcada işi icabı birşeyler almak
için gideceğini söyledi. Sorgulaması bitince kendisini küçücük bir odaya koydular.
Bu odanın küçük bir penceresi vardı, içinde ne sandalye, ne yatak , ne battaniye
vardı. O geceyi orada geçirdi. Yerde oturarak, gece çok üşümüştü. Ertesi gün iki
Rum gelmiş, kendisine bir parça ekmek yanında zeytin vermişler, onlardan yedi.
Geceyi yine orada geçirdi. Ertesi gün iki Rum gelmiş ve kendisine yine T:M:T: ile
ilgili sorular sormuşlar. Şefket amca bilmem dedikce kendisine işkence ettiler her
tarafı mosmor olmuştu. Birkaç gün sonra hücresine tanıdğı bir Rum geldi. Ona çok
işgence ettiklerini görünce Rumun çok canı sıkıldı. Çünkü Şefket Amcanın
ekmeğini yemiş, suyunu içmiş misali bir dostluk vardı aralarında. O arada Rum
Şefket Amcaya "bu arada sana çay verirlerse içme demiş" Şefket amca hüzünlü bir
sesle "neden" diye sorduğunda. "çaya birşey koyacaklar. Uzun sürede etki eden bir
zehir olduğunu açıkladı. Fakat Şefket Amca sabah bir çay içtiğini söyledi. Hafiften
karnında sancılar olduğunu söyledi. Bu arada Rum Şefket Amcaya yemesi için
birşeyler getirdi. Fakat ağrılarından birşey yiyemedi. Rum Şefket Amcaya
korkmamasını söyledi. Birşeyler yapmaya çalışacaktı. O bir iki gün içinde Şefket
Amcanın ağrıları artmış, barsakları çok kötü olmuştu.
Şefket Amcanın yoldan esir alındığı günlerde bir çok Türkler alınmıştır.
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Türk tarafında yetkililer bu esir Türkleri nasıl kurtarabileceklerdi.

Sonunda karar

verdiler Lefke'den Mücahitler yolunu keserek 9 papaz ailelerini ve dörtyüze yakın
\

Rum esir almıştı. İşte Mucahitler bunlara karşılık yapılan anlaşma ile papazlar ve
diğer Rumlar Rum tarafına verilecekti. Rumlarda kendi ellerinde esir Türkleri
ı.

vereceklerdi, fakat Rumlar o kadar esir Ruma karşılık sadece 9 Türk esiri verdiler.
Bunların arasında Şefket Amcada vardı. Şefket Amca hastaneye yatırıldı,fakat
durumu hiçde iyi değildi. Garısına haber verildi, ziyaretine gitti. Şefket Amca
olanları anlattı, gücü yettiğince çünkü Şefket Amca gerçekten çok hasta idi.
Barsaklar bütün fonksiyonunu yitirmişti. Lefkoşa' da tedavisi yapılamayınca
kendisini Türkiye'ye gönderdiler. Orada fazla yaşamadı 2 ay yaşamış Mayıs 1964
tarihinde Şefket amcanın Şehit olduğunu ve Mersin Şehitliğine gömüldüğüne dair
ailesinin eline bir mektup geldi. Şefket Amcanın barsakları erimişti. Türkiye'de ki
doktorların soylediğine göre bu bir zehirin etkisiyle olabilecek bir olaydır.
Şefket Amca bu gün Mersin Şehitliğinde yatmaktadır. Ailesi her yıl kendisini
ziyarete gider. İşte Rumun vahşetine bir örnek daha masum bir insana tek suçu Türk
olmaktır, içilen zehirle kendisine hayatını zehir etmişlerdir. Geride 5 tane çocuk
kalmıştır, küçük küçük., Yokluklar ve mahrumiyet içinde bu çocuklar okuyup
topluma yararlı olmuşlardır.
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İsim:Bülend Sayıner
Yaş: 1951 Sandallar
Meslek: Veteriner
1967' de talebeydim. Köfünye olaylarını hatırlarım. Namık Kemal Lisesinde
...

II. Sınıfı hem öğrenci hem de mücahittik. Geceleri ben ve arkadaşlarım nöbet
tutardık. O bölgenin nöbeti bizimdi. Rum polisi ile sınırdık. Tam Köfünye
hadiselerinin olduğu sıralrda sürekli Rum kesimine Rum askerleri geçip giderdi. O
gece hiç uyumadık. Biz ağaçların altında hava soğuk çocuk yaşta bize girip çıkan
araçları saymamızı emrettiler. O gece hiç uyumadım. Ayaklarımın üşümesini hiç
unutamam. Bir ara bir iki defa içeri rapor vermek için gittiğimizde bize çay
verirlerdi. O bizi biraz ısıtırdı. Bize bildirilen sahaba yakın çıkartma olacağıydı. O
gece sabaha kadar bekledik en son öğrendiğimiz haberlerde çıkartmanın iptal
olduğunu öğrendik ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık.
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İsim

: Gülay Erin

Yaş

: 1952 Bafın Hulu Köyü Doğumlu

Meslek:Ev hanımı
1963 olayları patlak verirkenden her dönemde olduğu gibi bizim de çok iyi
'l., .~

I

komuşuluk ettiğimiz Rumlar bir anda can düşmanımız olmuşlardı. 21 Aralık'da
patlak veren olaylarda dikkatli olmaya çalışırdık. Köyün erkekleri nöbet tutarlardı.
Bizde sürekli birarada gezerdik. Biz 3 Şubat 1964 gecesi köyümüzün ve çevre
köylerinin Rumların saldırısına uğradık Rumlarla bizim evimiz çok yakındı. Annem
o gün hatta ekmek pişirmek için hamur yoğurmuştu. Ve bize köyden ayrılma haberi
geldiği zaman annem hamuruda bırakıp kaçmıştık. Ablamda o zaman yeni
evlenmişti. Onun evi köyün Türk bölgesindeydi. Bizim evimizi olduğu gibi bıraktık.
Ablamın evine gittik. Ablam o zaman ilk çocuğuna 6 aylık hamileydi çok zor bir
hamilelik geçirmişti. Oraya gittikten kısa bir süre sonra köyün kadın ve çocuklarını
başka bir evde topladılar. Orada çok kötü birkaç saat yaşadıktan sonra köyün
erkeklerinden bir kısmı bitti artık köyü terkediyoruz dediler ve oradan ayrıldık.
Babam vergi tahsildarı idi. İşi çok iyiydi. Rumlar için çok iş yapmıştı. Köyün
zenginlerindendik ancak hiçbirşeyimizi alamadık. Biz evden geri döneceğiz
düşüncemiz vardı. Devletin parası vardı. Annem evden alalım dedi. Ancak babam
izin vermedi ve dolaba kilitledi. Tarlalardan kaçmaya çalıştık çok yaşlılarımız bunu
başaramadılar ve onlar orada kaldılar. Gideceğimiz koşullarda onların aşması
mümkün değildi. Bu yolu başaracak diye çıkanlar bile sonradan gençlerin sırtlarında
yolu aşıyorlardı. Hava koşuları çok çetindi. O geceyi hiç unutamam çok zor
yerlerden geçtik. Bağ köyleri olduğu için iç içe geçmiş bağ dallarının arasından
geçmekte çok zorlanıyorduk. 3 Şubat tarihlerinde hava kış olduğu için derede su
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vardı. Erkekler kadınları ve çocukları kucaklarında geçiriyorlardı. Dikenlerin
çalıların içinden geçtik. Normalde bir çeyrek içinde gidilen köye biz sabaha yakın
varabildik. Onlar bizim bu yolu deneyeceğimizi düşünmemişlerdi. Gittiğimiz köy
Akardı köyüydü oraya sığındık orada Rum yoktu. Dostlarımız vardı. Biz nasıl olsa
kurtulduk diye oh diye-bir nefes aldık. Tam kurtulduk diye sevinirken düzlükte
olmayan bu köyde tepelere doluşmuşlar silahlı küfürler savurmaya başladık. Biz de
bu sefer o köyün halkı ile tekrar oradan ayrıldık. O köyde 2 gün kalmıştık. Ayni
meşakatli zor yollardan ana yolları kullanmadan o köye yakın Aksu köyüne
dığınmak zorunda kaldık. Nereye gitsek peşimizdeydiler. O köyde Türk köyüydü.
Köylüler birbirine kucak açtı. Çok büyük bir dayanışma içindeydik. Herkes ekmeğini
yemeğini paylaşıyorduk. Orada benim teyzem vardı. Onun evinde kaldık. O zaman
içinde yiyecek stokları tükenmeye başlamıştı. Yiyecek sıkıntısı çekmeye başlamıştık
ki ovalarda ot toplayıp lokma lokma yiyorduk. Uzun bir süreden sonra Barış Gücü
gelmişti. Herkes o dönemde ölmeyecek kadar yemek yiyordu. Barış Gücü köydeki
kampları kaldırıyordu. Bizde ne koşullarda geldiğimizi anlattıktan sonra köyümüzde
kalanlar olduğunu söyledik. Barış Gücü köyümüze onları bulmaya gitti. Geri
geldiklerinde arabalarda yaşlı insanların cesetleri vardı. Hiç unutmam Cemaliye
ninemiz vardı. İnanmayacaksınız ama 20 tırnağının sökük olduğunu gözlerimle
gördüm ki bunu köyümüzün Rumları yapmıştı. Bu Yeşilova köyüne geldiğimiz
zaman ailecek başımızn çaresine bakmalıydık. Babam köyün ileri gelenlerini daha
önce tanımıştı. Bizim köyden bir tek biz vardık geriye kalanlar başka yerler
dağılmışlardı. O köylüler bizi bağırlarına bastılar. Sığındığımız aile marangozdu.
Aletlerinin bulunduğu atölyede ki aletlerini sırf sığıntı olarak kalmamamız için
çıkartarak bizi oraya yerleştirdiler. Bizim ne ayağımızda vardı ne üstümüzde
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parasızdık. Bir insandan karşı taraftan gelebilecek yardımdan kat kat fazla yardım
gördük. Çok tereddütle gitmiştik. Yiyecek sıkıntıları hiç yoktu.çünkü çok verimli
topraklara sahiptiler. Bir anda bizim ne parasızlığımız kaldı ne de üstümüz başımız
kaldı. Herşey elbirliği ile halledildi. Atölyede kısa bir süre kaldıktan sonra bize

.

öğretmen .lojmanlan tahsis edildi ve biz o eve geçtik 1964 yılı yaz aylarına geliyordu.
i

Orada da Rum endişesi yine herşeye rağmen vardı.
Herşeyimiz vardı ama paramız yoktu. Bu evde 9 kişiydik yardım da alıyorduk
ama ne kadar da olsa parasız olmazdı. Rum Türk memurlarına para ödemediği için
parasızlık devam ederdi. Babamın kahve parası olmadığı için kahveye gidemez evde
otururdu. Oğuz Ramadan tarım bakanıydı. Onun babası ve annesi bu köydeydi. Çok
zengindi. Evleri villa türüydü. Kendi evini bizlere açmıştı. Babam hiç kimseden para
almazdı. Ama onlar babama hiç belli etmeden ona para verirlerdi. Babamı çok iyi
tanıdığı için nasıl vereceğini bilirdi. Ve biz bu şekilde hep bütün köylüden yardım
gördük. Bunları unutmam mümkün değil. Eniştem orada öğretmenlik yapmaya
"

başladı. O günkü idarecilerin önderliği ile devlet memurlarına ilk 15 kıbrıs lirası daha
sonra 30 oldu. böyle dönem dönem yükselerek verilmeye başladı. Bu para bizim için
çok iyi bir maaştı. Burada 2 yıl kaldık. Köyden kente gitmek çok zordu. Okul
çağımızda gelmişti. Birileri bizi gizli gizli barikattan gece ablam, abim ve ben
gitmekteydik. Oraya gittiğimiz zaman üçümüzde farklı yerlerde gidip gelme
olmadığı için ailelerin yanında kalır tatillerde dönerdik. Babam, evli ablam dışında
bizi alıp kasabaya yerleştik. Etrafımız Rum,mücahitler sınırda idi ama yine de hayata
devam ediyorduk. Zaman içinde devlet daireleri 1968-1970 yıllarında oluşmaya
başlanmıştır. Türk Rum bölgeleri ayrılıyordu ve babam yine vergi dairesinde
çalışmaya başladı. Baf' ta kendi imkanlarımızla yaşamaya başladık. Dükkanlar
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hastahaneler açıldı. Türkiye'den de yardım geldi. Okulları bitirmeye başlamıştık.
Liseyi bitirince önce Ahmet Raşit'lerde sonra bankada çalışmaya başladım. Ta ki
1974' de kadar bu hayatımıza devam ettik. Herşey gönüllü oluyordu. Burada yaşamda
bölgeden bölgeye giriş ve çıkışlarımız Rum barikatlarda kontrol altında oluyorduk.
I

-l.,. ,-
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İsim

: İsmi Mahfuz

Yaş

: 1945 Mağosa doğumlu

Meslek: İşci

Tam tarihini hatırlayamadığım 1960'larda bir gündü. Birinci hazır kuvvetten
~,'

benden'mezun olduğum okul tek başıma oradaki lise 2 ve 3 talebelerle savunmamı
istediler. Namık Kemal Lisesine gittiğimde orada 7-8 el bombası bir Takarof tabanca
bir de Sten bana teslim edildi. Oradaki hocaya " buradaki silahları kullanmasını
biliyormusun?" dedim. Hocanın silah hakkında hiç bir bilgisi olmadığını öğrendim.
Saat gece 10:00'da okul sahasının yanındaki Dina isimli bir Rum kadının bahçesi
etrafında ve şimdiki eski mezarlığın ( Çanakkale Şehitliği yanındaki) kalın demirlerle
kapatılmış İngilizlerden kalma Land- Rover tipi vasıtalarla okulun etrafını sarmaya
başladılar. Ben birinci hazır kuvveteki arkadaşlara durumu bildirdim. " Dayan
sabahtan 2 hazır kuvveten takviyeli arkadaşlar gelecek seni değişecekler" dediler.
Ertesi sabah 8-1 O kişi beni değiştirdiler. Ben Mağosa'ya Canpolat Kapısındaki
mevzimize gittim. Gece saat 21 :00'de bu sırada çarpışmalar bütün şiddetiyle
başlamıştı. Aldığımız bir emirle esir vardır. Mağosa Kapısında getirim diye emir
geldi. Dolayısıyle biz gittik. Bir de ne görelim beni değiştiren ikinci hazır kuvvetteki
arkadaşlar üstün sayı ve üstün silah gücü olan Rumlar karşısında Mağosa'ya
sığınmakta karar kıldılar. Bizim esirler de bu Türk arkadaşlardı. Arkadaşları kızılay
ambarlarına hapsettiydik. Tabiki bir emir üzerindeydi bu. Yemek götürmeye gidip
sohbet ettiğimizde öğrendik ki Rumların Namık Kemal Lisesinin her tarafında o
dönem bizde olamayan A4 A6 koren gibi silahlarla okulun her tarafını darmadağın
ettiler. Yapacak bir şeyleri olmadıkları için kaçmak zorunda kaldıklarını bize
söylediler. Ben onların tamamen haklı oldukları kanısındayım üstün silah ve üstün
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sayı karşısında 8 mücahidin yapacağı hiçbirşey yoktu. Çünkü Rum hastahanesi
1

(şimdiki Mağosa Hastahanesi) üzerinde de Rum mevzisi ağır silahlar ve uçaksavarlar
dahi bulunmaktaydı.

,.,
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İsim

: İsmi Mahfuz

Yaş

: 1945 Mağosa doğumlu

Meslek: İşci

1967 yılıydı. Resmen olaylar 1963'te başlamıştı. Baaşlama sebebi de Rum
~ ' '
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, polislerinin Mağosa polis karakolunda (şimdiki mahkemelerinin yanındaki bina da)
oradaki Türk polislerinin Mağosa'ya sığınması ile Türk ve Rumlar kendi
bölgelerinde ayrılmış duruma düştüler. O zaman T.M.T. kökenli olanlar ki bunların
Mağosa' daki sayısı 100-120 civarındaydı. Bunlar kesin olarak bilinen Mağosa
sancaktarı ve kovan beyi olurdu. Ben o dönemde kümesin içerisinde gömülü
gargaşayı iyice sarılı olarak bulunan gaşayı (kafes kutu) kazıp çıkardım. İçerisinde 3
siten 28 el bombası ve 5 tane de Takarof silah çıkardım ve üç gün üç gece çifte
mazfal üzerinde arkadaşlarla ailemizi korumak için nöbet tuttuk. Aradan 2 yada 3 ay
gibi birzaman geçti. Mağosa sancağı ile kovan beyi Mağosa surlar içerisinde birinci
hazır kuvvet 30+5 de sorumlu kişiden oluşuyordu ve ikinci hazır kuvvet 30+5 de
sorumlu kişiden oluşuyordu diye bizleri iki sınıfa ayırdılar. Biz silahlarımız evimizde
gündüz de üzerimizde gezdirerek asker değil de bir nevi hazır kuvvettik. Bu
dönemde polise dahi silah verilmiyordu. Çünkü polise de itimat yoktu. Ara sıra
Rumlarla da çatışmaya girdiğimiz oluyordu.
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İsim

:Mehmet Mengi

Yaş

: 1926 Gönendere Doğumlu

Meslek: Bakkal

1966 yılıydı. Lefoşa'dan içeriye ve dışarıya barikatlardan yoklanarak girip
•
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çıkardık. Korıetrada Kooperatifi çalıştırıyordum ve zahre paralarını (zahre köyde
toplanırdı. Toprak ürünleri yoktu. Rumun toprak ürünlerine götürmek
mecburiyetindeydik ki parayı alabilelim. Paralar Türk Merkez Bankasına yatırılırdı.
Ben de bu paraları köye getirirdim. 15 gün arayla paraları alıp kooperatife yatırıp
köylülere dağıtırdım. Kooperatif katibi olarak bu görevim vardı. Barikkattan çıkışta
çantamda param vardı. Rumlar kendi aralarında bu paraları görünce (5000 Kıbrıs
Lirasıydı) "Bakın! Bakın paralara" diye konuşmaya başladılar. Başladılar veleybol
oynar gibi 5 deste parayla havada atıp tutmaya başladılar. Bu esnada Barış Gücü
geldi Rumların bu halini görünce onların elinden paraları alıp bana teslim ettiler.

42

İsim

:Mehmet Mengi

Yaş

: 1926 Gönendere Doğumlu

Meslek:Bakkal

Bir defasında Lefkoşa barikatta tekrar 15 gün sonra çantayı açıp içinde
l,
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paraları görünce Rum askeri önce bir irkildi. Sonra bana "kapat kapat" dedi. Ve
kendi eliyle kapattı. Ve bana bu çantayı kardeşine bile gösterme diyerek bana
hiçbirşey yapmadan o gün o Rum askeri benim geçmeme izin verdi. Zaten barikatta
kontrollerimizi engelleme yapsak da bize çeşitli işgenceler yapıp üstümüz aranırdı.
Biz herşeyi yapmalarına müsade ederdik.
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İsim

:Mehmet Mengi

Y ?Ş

:

1926 Gönendere Doğumlu

Meslek:Bakkal

1964-1965 yıllarında ben Konetra köyünün mevzisinde nöbet bekliyordum. 6
-l., ., '

kişiydik. Mevzinin tam üstünde yatırdım. Gavur gözünden breb-ntiyi ayarladı. Ama
5-6 ayak kadar yukarı ayarlandı ve bize o gece isabet etmedi. Mevzi sıcak olduğu
için dışarda yatırdım. Gurşunlar başımın üstünden geçerken mevzinin içine
devrildim. Rumların ateş aştığını biz köylüye haber vermedik. Barış Gücü gördü ve
köylüye gelip zaiyatınız varını diye sordu. Ama onların haberi yoktu. Direkt köydeki
komutanı olan Mehmet Orhan bulunduğumuz mevziye gelip kontrol etmeye geldiler
hiçbirşeyden haberleri yoktu. Aşağa yukarı 2 saat geçmişti olayın üstünden. Rumun
mevzisi Tirmen köyünün yakınlarındaydı. Bizimkisi ise köyün dışına yakın idi.
Bereket versin o akşam isabet etmeden kurtulduk.
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İsim
Yaş

: Mehmet Zeki Sevicer
: 1934

Meslek: Demirci
1963'de piyadelerin süngülerini kestik ucuna ayrı el bombası koymak için yer
-l.,
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yaptık ve el bombası piyade ile atardık. Çok defa bomba havada patlardı. Biz
bunlarla savaşmaya çalışırdık.
,1963 'de Rumlar bizim köye ateş açtıydı. Ama nereden açıldığını tahmin
edemedik. Hakkı Atasoy arkadaşımla Guggudari tepesine ateşe başladı. Bizi görüp
de mi kaçtı yoksa kendiler mi başladı bilmiyorum mecbur kadık olduğumuz yeri
gazalım ve mevzilendik ve sabaha kadar orada kaldık. Sabah olunca geri kaçtık.
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İsim
Yaş

: Mehmet Zeki Sevicer
: 1934

Meslek: Demirci

1963'te bir emir geldi. Mağosa' dan iki arkadaş geldi bir sürü beyanname
-l., ,,
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getirdiler bize bu beyannameler bu akşam dağıtılsın diye. Kufez, İpsillat, Yenara,
Çatoz, Vitsada, Balıkkitre yine Hakkı Atasoy'la birlikte yine bunları dağıttık. Bu
bey~nnameler bütün silahlar gömülsün diye teşkilat dondurulsun diyeydi
hatırladığım kadarıyla son oraya Vitsadaya gittik. Dağıtırken 12:00 civarında Rumlar
da beyanname dağıttırdı. Aynı geceydi. Onlar dağıttı 50 kağın başına çıkınca onların
beyannamelerini topladık. Bizimkilerini attık. Çıktık ovadan köye gelmeye başladık.
Hakkı önde ben de arkada Hakkı'nın ayağı aniden bir kağıda takıldı. Şar! diye kağıt
açıldığında içinden bir top mermisi diye bir mermi çıktı. biz sevindik ki bize birşey
olmadığı için karanlıkta onun mermiye benzer bir şey olduğunu görmüştük. İlk
anda aklımıza gelmiyordu. Oradan hemen uzaklaştık.
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İsim
Yaş

: Mehmet Zeki Sevicer
: 1934

Meslek: Demirci

1963 olayları çıktığında Leymosol'daydım. Mermiler rutubet aldı. Orada bir
-\.,/
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domocudarı gördüm piyade mermilerinin kapsülünü koyduk 1 ay kapalı kaldım.
Leymosol' dan 1 ay sonra köye gittiğimde köyde ayni mermiler rutubet aldı.
Patlamazdı. O zaman Leymoson'da bile bir küçük tornacı vardı delmek için köyde
tabii ki böyle birşey yoktu. Kaçak geldik Lefkoşa'ya bir hurda doma aldık. Ömer
Usta'dan götürdük köye gurduk ve ayni şekilde kapsülleri delerek yerine av tüfeği
kapsüllü koyarak kullandık.
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İsim

:Nazlı Çizili

Yaş

: 1922 Gönendere Doğumlu

Meslek:Ev Hanımı ,

1963 yılında idi. Yine barikatlar vardı yollarda. Köyde bir kadın ağır
~.
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hastalandı. Otobüsle onu Lefkoşa'ya kocam götürüyordu. Erkekler gidemediği için
teyzesi ile birlikte o kadını Lefkoşa yoluna çıkardık. Sabahın erken vaktindeydi. Olur
olmaz kişi ve şöför de Lefkoşa'ya giremezdi. Barikatta beklemeye başladılar. Kadın
ağır hastaydı. Ha şimdi doktor gelecek ha birazdan 8- 1 O saat barikatta bekledik.
Sonunda bir Rum doktoru geldi. Ama artık Fatma kadın teyzesinin kucağında can
vermişti. "ölecem, ölecem!" diye bağırıyormuş ve sonunda kimse birşey yapamadan
göz göre göre oracıkta Fatma kadın öldü.
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İsim

:Nazlı Çizili

Yaş

: 1922 Gönendere Doğumlu

Meslek:Ev Hanımı

1964 yılında oğlum Lefkoşa lise de okurdu. Yurt yoktu. Ev içinde bir ailenin
'.
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yanına koyduk. Biz ona para ve elbise gibi ihtiyaçlarını götürmek için yola çıkardık.
Rumlar otobüsten bizi indirerek hep duvara dizerlerdi. Bohcamızın ve bavullarımızın
içine broşür koyarlardı. Bütün elbiselerimizi çıkarıp bizi yoklardı. Ben elbiselerimi
çıkarmak istemedim. Cira elbiseli olarak beni zorla yokladı. Erkekler diğer tarafta
ayni konturollerden geçiriliyorlardı. Sabah ezanıyla yola çıkardık ve öğlene kadar
barikatlarda geçirirdik. Hiç Türk askeri ve Barış Gücü yoktu. Yolda çıkardık sağ
dönüp dönemeyeceğimizi bilmezdik. Bir barikattan geçtikten sonra tekrar Rumlar
oyun yapardı. Yol boyunca büyük efkalipto ağaçları vardı. Birkaç Rum askeri
buralarda gizlenir ve otobüsleri durdururlardı. Bizlere çeşit sataşmalar yaparlardı.
Eşyalarımızın arasına koydukları broşürleri Türk Teşkilat başkanlıklarına
götürürdük. Bizi tembihlerlerdi getirin bakalım ne yazarlar öğrenelim derlerdi biz de
götürürdük. Ne zorluklar çekerdik yollarda en sonunda kocama dedim" artık ben
Lefkoşa'ya gitmem bu Rum bir kalleşlik yapacak" dedim ve böylece artık
gitmiyordum.
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İsim

: Sinan Pınardan

Yaş

: 1951 Pınarlı (Vitsada) Doğumlu

Meslek: Hayvancı-Çifci

1964 Şubat ayının 18'i idi. Soğuk ve kuru ayaz vardı o akşam. Rumlar
'
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köyümüzü basmıştı. Biz büyük babamın evinde toplanmıştık. Korku içinde biz
yatakların altında saklanmıştık. Yaklaşık 12 yaşlarındaydım. Abilerimiz amcalarımız
silaha sarılıp nöbete geçmişlerdi. Silahlar durmadan patlıyordu. Serdarlıdan ve
Gönendereden yardım gelmesini beklerdik. Ansızdan hatırlayamadığım birisi geldi.
Derhal köyü boşaltma emri geldigini söyledi. Biz yalın ayak çoluk çocuk bağrışarak
kimimiz Serdar'lıya (Çatoz) kimimiz Gönendere'ye o zaman tanımadığım bir ailenin
L

evinde kaldık. Sabah olunca köyümüze geri geldik. Birleşik Milletler gözetiminde
Serdarlı'ya göç yolculuğuna başladık. Serdarlı'ya gittiğimizde biz 9 kardeştik. 9
kardeş annem ve babamla 12 merteklik tek bir odaya yerleştik. O tek odalı evde
1960'a kadar çile doldurduk.
1968 yılında devlet tarafından Göçmen evleri yapıldı. 1968 yılının sonlarına
doğru bu evlere yerleştik. Oradaki hayatımız biraz daha düzenli olmuştu. O tek çatılı
odada yaşadıklarımı hiç unutamam.
1971 yılına kadar ben babama çobancılıkta ona yardım ettim. 1971 yılının
Kasım ayında askerlik görevime başladım. Babama herkes çok imrenirdi. Çok
çalışkan bir insandı. 1974 yılına kadar asker olarak görev yapardım. 20 Temmuz
Barış Harekatı başladığı gün Serdarlı da görevdeydim. Biz mevzideyken Serdarlı
Rum saldırısına uğradı. Uzun menzilli silahlarla saldırıyorlardı. Serdarlı'nın boşalma
emri gelmişti. Bulunduğumuz mevzilerden Serdarlı'nın içine çekilmiştik. Birçok
arkadaş silahları mevzilerde bırakıp kaçmıştı. Tabur komutanının emriyle bir
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arkadaşla birlikte ben geri dönerek bırakılan havan bren ve A-4 tipi silahları
toplayarak komutanlığa teslim etmiştik. Serdarlı 'ya gittiğimizde köyde hiç kimseyi
bulamamıştık. Zamanın büyük komutanı ve bir çok arkadaşla bizde Gönendere 'ye
gittik. Bu arada ailemden hiçbir haber alamamıştım. Gönendere'de babamı aradığım
---
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zaman hiçbir gören olmadığını öğrendim. Komutanlığa başvurduk. Annem ve
kardeşlerimi bulurken büyük abim Mehmet Behayi Pınarda esir düştüğünü öğrendim.
Babamdan hiçbir haber yoktu. Zaman geçtikten sonra onu bir türlü bulamadık.
Ölüsüde bulunmuyordu. Sonradan onun şehit olduğunu kabul ettik. Onu ne gören
vardı ne bilen nasıl öldüğü nerede olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktu. Onun neler
çektiğini bir kendi bir de Allah bilir. Onun hakkında birşeyler öğrenememek kadar
acı bir olay yok.
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3- 1974 YILINA AiT
CANLI SAVAŞ ANILARI
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İsim

: Ahmet Karas

Yaş

: 1955 Çamlıca doğumlu

Meslek:-Emekli
1974 Barış harekatı olup bittikten sonra daha köylere halk geri dönmemişti.
~L,/
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Ben yine asker olarak 'birliğimize Çatoz'a döndüm. Bir müddet Çatoz'da esir
bekledim.Daha sonra sıhhiye ekibinde görev aldım. Görevimiz çevre köylerde
bulunan Rumlardan kalan domuz, ölü cesetler vb. Şeyleri gömmekti. Bize verilen tek
kepçeli şiro ile göreve başladım. Daha çok Rum köylerinde görev yapardık.
Yanımızda bulunan sivil sıhhıyeciler de vardı. Bulduğumuz kokmuş domuzları ve
Rum cesetlerini gömüyordum. Alaniçi ( Piperisterona ) köyüne gittiğimizde ayni
manzarayla karşılaştık. Bahcelerin yanından geçerken bir adam farkettik. Köyde hiç
halktan biri yoktu. Köy boştu. Sadece Türk askeri nöbet tutardı farkettiğimiz bu
adamın peşinden koşmaya başladık. Sanki yer yarıldı içine gitti. Onu bulamıyorduk,
bir kaç el ateş ettik. Onun Rum olduğunu anlamıştık. Orda bulunan kuyunun içine
girmiş olabileceğini düşünerek oraya da baktım ama yoktu. Artık ümidimizi
kesmiştik. Daha sonra biz oradan ayrıldığımızda bir kaç gün sonra o bölgede bir
Rumun mağaradan bahçe içerisine girip ekmek çalıp tekrar mağaraya dönerken
yakalandığını duyduk ve bu Rumun esirler arasına gönderildiğini duyduk. Bizim
gördüğümüz kişi olduğundan eminim orada bir mağara
düşünememiştik.
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olabileceğini biz

İsim

: Ahmet Karas

Yaş

: 1955 Çamlıca doğumlu

Me~lek: Emekli
1974 Yılı Rumlar Maratona' dan (Ulukışla) Serdarlı'ya taraf havan atışıyla
'... '
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top atışıyla Serdarlr'rıırryanına kadar geldiklerinde biz destek bölük mücahidleri
olarak görev yapıyorduk. 18 Yaşlarında Serdarlı' da mükellef mücahitlik
yapıyordum. Bizim fazla bir gücümüz yoktu. Türkiye'den gelecek uçakları
bekliyorduk. Ama Rumlar erken saatlerde saldırıya geçmişlerdi. Çatoz'un yarısına
kadar aldılar. Oradan kaçmak mecburiyetinde kaldık. Son dakikaya kadar direndik
Onların silahları daha fazla ve güçlüydü. Serdarlı' da yazlık gazinoda mevzilenmiştik.
Orada 10-12 Arkadaştık. O gün birkaç kişi de yaralananlar olmuştu. Oradan geri
çekiliriken öyle havan mermileriyle ve üzerımıze atılan toplar arasından geçerek
geriliyorduk. Gazino duvarının arkasındaydık. Duvarın arkasına düşen bir havan
mermisi o taşları üzerimizden gelip geçirdi.. Ben o esnada ölümüyüm sağmıyım
diye sordum.Havan dumanıyla tozun topraktan dolayı gözümü açtığımda hiç bir şey
göremiyordum. Üzerime elektrik teli kopmuştu ve değdim elektrik olup olmadığını
kontrol ettim, hemen üzerimden attım Allah'tan elektrik yoktu. Oradançıktık
Gönendere'ye doğru gerilemeye başladık Karga Tuzu denilen bölgede tepede bir kaç
kişi vardı. Yanımdaki arkadaşla bunların kim olduğuna dair tereddüt ettik. Rum mu
Türk müydüler. Parolamız yoktu tepeye yanaştığımızda bizim askerlerden olduğunu
öğrendik. Yanlarına çıktık Ordan bizim arkadaşımız orda kaldı. Beni Gönendere'ye
kadar iki askerle getirdiler. Gönendere'de görülen manzara çok korkunçtu. Bütün
bölgenin halkı hep oraya toplanmıştı. Kanton bölgeydi . Rumlar dört bir taraftan
ilerlemekteydi. Orada komutanlar telsizle Türkiye' den yardım istemekteydi..
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Uçaklar geldi. En sonra çevredeki Rumları dağıttığını görebiliyorduk. Marata,
Geçitkale Tirmen bomba yağdırışını görüyorduk. Rumlar gei çekildi ve biz biraz
, rahatladık. Yoksa işimiz çok zordu. Rumların köye yaklaşmalarına çok az bir mesafe
kalmıştı. Gönendere'de biz tahmini 4000 kişi bulunuyordu köy meydanında iğne
'.'.
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atsan yere düşmezdi . Köye girdiğimde insan manzarası karşısında şok yaşadım.
Rum buraya bır havan atsa kayıp olabilecek insan sayısını düşünemiyordum. Ne
yapacağız diye düşünürken jetlerin gelişi bizi sevince boğdu.

55

İsim

: Ayten Lisani

Yaşı

: 1947 Dip Baf doğumlu

Meslek : Emekli öğretmen

MUSTAFA VE ERDOGAN ÇAKIR'IN KURŞUNA DİZİLİŞLERİ:
BARIŞ Hareketı başladığında Erdoğan,Mehmet ve Mustafa Baf' ta
bulunmaktaydılar. Erdoğan Çakır ve Mehmet Çakır evliydiler. Erdoğan'ın 3 çocuğu
vardı. Mehmet Çakırın da 2 çocuğu vardı. Mustafa 22 yaşında ve bekardı.baf bölgesi
her zaman uzakta olduğu için yardım göremeyen veya buraya yardıma gidilmeyen
tek yerdi adada. Buradaki Türkler hep kendi imkanları ile mücadele etmişlerdir.
Barış harekatında yine kendi imkanları ile mücadele vermişlerdir. Rum ve
Yunanlıların, Türk kesimine girmelerini engellemişlerdir. Zaten Rumlar büyük bir
,
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korku içerisinde idiler. Türk uçakları ve Türk askerleri Kuzey Kıbrıs'ı Rum ve
Yunanlılardan temizlemek için büyük çaba sarfediyorlardı. 1. harekat durmuştu, bu
arada Cenevre'de görüşmeler başlamıştı. Ama savaşın devam edeceği gün gibi
aşikardı. İşte Baf'ta şöyle bir olay gelişiyor 1. Barış harekatı bitince Baf ta Barış
Gücü arabuluculuk yapıyor Türk kesimine bir teklifte bulunuyorlar. Türklere"
Eğer silahlarınızı verirseniz sizi Rum saldırılarına karşı koruyacağız" derler. Bu belki
Barış Gücü ile Rum askerinin planı idi. Türk kesiminde bütün yetkililer bir araya
toplanırlar bu teklifi tartışırlar, zaten cephaneleri çok azalmıştı. B. Milletlerin bu
teklifine evet derlerse Rumların saldırılarından kurtulacaklardı, ama Çakır'lar buna
karşı idiler.Çünkü B. Milletlere güvenemezlerdi çünkü onlarda hristiyandı.
Onlar da Rum ve Yunanlılar gibi Türkleri sevmezdiler. Fakat çevredekilerini ikna
edememişlerdi. Çakır'ların fikri , silahlar ellerinde kalırsa Rum saldırıya geçtiği
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takdirde ölünceye kadar mücadele edeceklerdi. En azından şerefleri ile ölmek onlar
için daha önemliydi. Esir düşmek , Rumun elinde ezgi görmek onlar için şerefsizlikti.
Hele kadınların ne olacağı bilinmiyordu.Rumun

kadınlara ne yapacağı belli değildi.

Kadınlar konu olunca silahlarını vermek istemediler. Kanlarının son damlasına kadar
'-·
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çarpışmak ve ölmek daha mertceydi. Küçük kardeşleri Mustafa Çakır, silahını
vermemekte diretti " Silahım elimde ölmeliyim" diyordu. En azından esir düşecek
olursak birer kurşun aile fertlerine bir kurşun da kendine ve ölmek. Esir düşmek
onun için çok büyük bir şerefsizlikti, hale soyadı Çakır olan birisi için. Çakır'lara
yakışmayacak ama büyük bir münakaşadan sonra silahlaar verildi. Artık ölümü
bekleyen insanlar vardı Kasaba' da . Cenevre görüşmeleri çok çetin geçiyordu ve
harekat her an başlayabilirdi.
2. Harekat 14 Ağustos 1974 'te başlamıştı. Harekat başlamadan bir gün önce
üç kardeş oturmuş ve ne olacak, ne yapmaları gerekir diye aralarında fikir yürütmeye
başlamışlar,

sonunda kararı vermişler, zaten durum belliydi savaş her an

başlayabilirdi. Ellerinde de silahları olmadığına göre Rumlar kendilerini kurşuna
dizeceklerdi. Ama esas kadınlar ve çocuklar ne olacaktı . işte bu onları
mahvediyordu. Erdoğan içini dökmeye başladı çünkü

en büyükleri idi, hemen söze

başladı "bak Mehmet benim içime doğuyor ben şehit olacağım, onun için çocuklarım
sana emanet onları çok iyi koru" dedi "Ama tersi olursa o zaman ben senin
çocuklarına bakacağım " dedi. Bu arada sessiz duran Mustafa Çakır " ben şehit
olacağım, içime doğar ama en çok üzüldüğüm şey bu kadar sene Anavatanı,
Mehmetciği bekledik Kıbrıs'a gelsin ama onları göremeden öleceğiz. İşte ben kısa
bir şiir yazdım mezar taşıma bunu yazınız" Kardeşler birbirlerine vasiyetlerini
yaptılar.
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14 Ağustos 1974 Sabahı harekat başladı. Türk askeri Yunan mevzilerini
bir bir temizleyip ilerliyordu. Rum nasıl olsa Mehmetciğe gücü yetmiyordu
planlarını geçekleştirebilirlerdi.Türkiye'nin

Mehmetciğe olan öcünü güneydeki

Kıbrıs Türklerinden alabilirdi. Nasıl olsa Türkler silahsızdı İşte bu düşünce ile
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Kasaba'da Türk kesimine Rumlar ve Yunan askerleri saldırıya geçti. EOKA'cıların
bir hedefi vardı Çakır'ların evi. Hayal ettikleri gün gelmişti, onları kurşuna dizmek
ve onları yol etmek. Bütün kardeşler çocukları ile birlikte Erdoğan Çakır'ın
evinde toplanmışlardı. EOKA'cılar Türk kesimine geldiler ilk hedef olarak
Erdoğan'ın evini sarmışlar dışarı çıkmalarını söylüyorlardı. Bunun üzerine Mustafa
Çakır kapıyı açmak için öne atılır, sofanın kapısını açtığı zaman Eoka'cılar
Mustafa'yı kapının eşiğinde kurşuna dizerler. Bir şarjür dolusu kurşunu göğsüne
boşaltırlar. Mustafa kapının içine yığılıp kalır. Erdoğan Çakır silah seslerini duyunca
koşar ve onu görünceler odanın ortasında onu da kurşunlarlar. Atılan kurşunlardan 2
'
tanesi kalbin altına isabet etmiştir. Vücudundan kanlar boşalıyordu. Eoka'cılar
üçüncü kardeşi arıyorlardı ama onu karısı ve çocukları içteki odaya saklamışlardı. Bu
arada ablaları Erdoğan'ı kanlar içinde görünce üzerine kapanıp ağlamaya çığlık
atmaya başlar. Erdoğan daha ölmemişti. Ablası ile helalleşmeye çalışıyordu,
öleceğini anlamıştı. Kelime-i şahadet getiriyordu. Artık evde hep kadınlar kalmıştı
Eoka'cılar evden dışarı çıkmalarını söyledi. Hepsi beraber evden çıktılar yolda
toplanmışlardı. Evlerden halkı alarak futbol sahasına götürüyorlardı. Bu arada az
ileride Eoka' cılar bir başka evin kapısına vurmaya başlamışlardı. Kapı açildı
kucağındaki çocuğu ile dışarı çıkan Hasan Kıral'a ve çocuğu Rahme'ye kurşunrı
sıkmaya başladılar. Baba kız kapının içinde can verdiler. Halkı sahada toplayıp bir
süre orada tuttular. Ölüler yollarda kalmıştı Bir saat sonra kadınlar evlere gönderilir.
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Erkekler futbol sahasında kalacaklardı kadınlar ağlayarak evlere dönmeye
başladı.Çakır'ların

hanımları ailedeki kızlar ve ablaları koşarak geldiler ama cesetler

yoktu. Akşama doğru Barış Gücü'nden askerler geldi cesetlerin Rum hastahanesinde
olduğunu söylediler. Kadınlar Barış Gücü'ne ölüleri olsun getirmeleri için rica ettiler
. Bir süre sonra Barış 'Gücü askerleri cesetleri getirdiler kapının önünde bırktılar.
Şehitlere Rum doktorlar utanmadan otopsi bile yapmışlardı. Erdoğan tanınmayacak
haldeydi. Çünkü Erdoğan götürüldüğünde henüz ölmemişti. Kendisine Rum
hastahanesinde işkence yapılmıştı. Kolları, göğüs kemikleri kırıktı. Yüzü darbelerden
morarmıştı.Erdoğan'ınişkence

gördüğünü daha sonra esaretten kurtulup Kuzeye

geçtikten sonra Rum hastahanesinde yaralı olup da esir olan bir mücahit anlatmıştı.
Olayı görmüştü. Evet o gün Türk tarfında büyük bir katliam olmuştu. Ayni gün
akşam üzeri şehitler cami avlusuna ayni mezara gömülmüşlerdi. Bu mezarda
Erdoğan Çakır, Mustafa Çakır, Hasan Kıral, Rahme Kıral, Dilaver Teğmen, İzzet
Pamukoğlu yatmaktadır.
Kasaba' daki erkekler daha sonra Lümden alınarak Yereşibu Rum köyündeki
Yunan kampına götürülürler.Orada esir tutulurlar. Mehmet Çakır'da bu esirlerin
arasındaydı. Hatta birkaç gün sonra Çakır'ları vuran Eoka'cılar bu kampa geliyorlar
Mehmet'i görünce ona işkence yaptılar. Kampta esir olan diğer Mücahit arkadaşları
onun Mehmet Çakır olmadığını ısrarla söyleyinceler Eoka'cılar artık gelmediler.
Zaten o günlerde de Barış Gücü kampları gezerek esir Türklerin listerlerini
çıkarıyorlardı. Bu listeler Kuzeye gazetelere yollanırdı. Gazete de bu isimler çıkınca
bu esirlere artık bir şey yapamıyorlardı.İşte Mehmet Çakır bu şekilde kurtulmuş oldu.
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İsim

: Ayten Lisani

Yaşı

: 1947 Dip Baf doğumlu

Meslek : Emekli öğretmen
Kemal İsmail

(YERO)

Kemal İsmail- Poli 'de dtuturdu. Mücahitliğini burada yapmıştı. Mücahitlikte
çavuş görevinde idi, köylüleri kendisine lakap olarak YERO derlerdi (İhtiyar ) Çok
iyi babacan , dost canlısı , espirili bir kişiliği vardı: Diğer güzel bir yönü milliyetci
biri idi. Mücahitliğini yağarken tam eğitilmiş bir asker gibi vazife yapar , ,bu konuda
taviz vermezdi. Yanlış kabul etmezdi. Görevini yaparken , kendine bağlı
mücahitlerinde bir askeri disiplin içerisinde görev yapmalarına dikkat ederdi.
Kemal Yero evliydi, 4 kız bir oğlan çocuğu olmak üzere 5 evlada sahibti
Kemal çavuş , kahvehanelerde konu savaştan açıldığında heyecanlanır elbet bir gün
Mehmetciğin

Kıbrıs'a geleceğine inanıyordu. Fakat Rumun barbaarlığından da

bahsetmeden geçemezdi. "Bakmayınız bunların bizim yüzümüze güldüğüne ,
bulduklaarı yerde kıtır kıtır keserler" derdi. "şayet zor durumda kalırsak ölmek var
ama Ruma teslim olmak yoktur onların ellerine esdir düşmektense kendimi
öldürürüm. Bir kurşun beynime o daha iyi" derdi.Çünkü Rumun ne denli acımasız
olduğunu bilirdi.
Poli Güneyde karma, küçük bir köydü. Poli' de Türkler 1963 olaylarında
evlerinden kaçmışlardı. Kaçmak zorunda bırakılmışlardı, ve savunmanın daha kolay
olacağına inandıkları köyün ortasındaki Poli Hürriyet Orta Okulu'nun binasına
göçmen olarak yerleştirilmişlerdi. Okulun çevresinde de zaman içerisinde kerpiçten
evler yapılarak bir kısmı da öyle yerleştirilmişti, yıllarca bu böyle devam etti.
Ben öğretmen olarak 1969- 70 ders yılında
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bu okula tayin olmuştum. Tarih ,

Coğtrafya ve dil bilgisi derslerini veriyordum. Sınıfların çoğunda aileler kalıyordu.
Öğrenci sayısı arttıkca sınıflarda kalan ailelere kerpiç ve prefabrik evler yapıldı.
Aileler az az buralara yerleştirilerek

sınıflar kullanılır hale getirildi. Odalar

boyanıyor talan olan bahce öğrencilerle beraber düzeltildi, çiçekler ekildi , okul
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,okula benzemeye başlamıştı. Okulumuzun müdürü, benim ayni zamanda lisede
öğretmenim Zeynel Arıkan beydi. Köy çok güzeldi, okul çok güzeldi. Öğrenciler
zeki ve çalışkandı. Yıllar böyle geçti. Ben daha sonra evlenip Lefkoşa'ya tayin
oldum. Poli' deki savaşı (Barış harekatı sırasındaki) köyde tatilde olan benim
öğrencim ve ailemin bir ferdi olan Lisani bana anlatmıştı
I.Harekat 20 Temmuz 1974 sabahı başlamıştı. Rumlar, Rum ordusundan ve
Yunan ordusundan yardım alarak bir gün önceden köyün etrafına yığınaklar
yapmışlar. Bizim bir avuç mücahidimiz de kendine göre uygun olan yerlere mevziler
yapmışlar. Kuzeyde Türk uçakları Rum ve Yunan mevzilerini bombalıyordu.
Kuzeyde Mehmetcik sayesinde korku yoktu. Ama ya Güneydeki insanlarımız?
Sevinçle korkuyu bir anda yaşamaktaydı. Rumun bu kadar silahına karşı acaba ne
kadar dayanabileceklerdi. Acaba Mehmetciği görebileceklermiydi. Bu korkuyu
yaşayanlardandır Poli Türkleri.
Türk uçaklarının bombardımanı ile bir çok kayıplar veren Rumlar acısını
Güneydeki Türklerden çıkarıyorlardı. Nihayet korkulu an geldi 22 Temmuz günü
öğle üzeri saat tam 12'de Rumve Yunan askerleri Türklerin kaldığı bu bölgeye dört
bir taraftan saldırıya geçtiler.O daracık yerleşim yerine havan topları ve otomatik
silahlar ile acımasızca saldırıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar okulun sahasının altına
yapılan sığınağa yerleştirildiler. Rumların attığı havan toplrı ile evler yıkılıyor cayır
cayır yanıyordu. Artık göz gözü görmüyordu. Etrafı bir kızıllık sarmıştı.Türk kesimi
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tam bir savaş alanı olmuştu.Bu sırada kadınların ve çocukların çığlıkları ortalığa
yayılıyordu. Burada yetkililerin bir hatası vardı. Mevziler arasında irtibat hendekleri
yapılmamıştı. Mücahitlerin kendi mevzilerinden çıkmalarına da imkan yoktu.Çünkü
Rumun kurşunlarına hedef oluyorlardı.
'-•'

--ı.. /

I

Bu sırada Pelatusa (Kara ağaç) yolunda Yamba denilen ailenin evini
geçtikten sonra yeni mezaarlığın yanında bir tepe tepenin üzerinde bir harup ağacı bu
harup ağacının altında bir mevzi vardı. Bu ilkel mevzinin içinde bile mücahitlerimiz
korkusuzca direniyordu.Belki de Mehmetciğin hayali ile . İşte bu mevzinin içinde
çavuş Kemal Yero ve arkadaşı Günaltay Hannas vardı. Bit ara Rumların attığı
mermiler sağlarına sollarına düşmeye başladı. Daha içeri çekilebilirlerdi ama Kemal
çavuş mücahidlere izin vermedi. Bir süre sonra kurşunlar yağmur gibi yağmaya
başladı.Yanlarındaki,mevzilerden bazıları kaçmaya başladılar. Bu sırada kadınların
ve çocukların sesleri ta oralara kadar geliyordu. İmdat diye bağırıyorlardı. Mücahitler
bu olay karşısında mevziden çıkarak sürünerek köye doğru çekilmeye
başlarlar.Mücahit Günaltay Kemal çvuşun yanında kalır ama Kemal çavuş
kadınlarınimdat çığlıklarına başka anlam vermişti. Korktuğu olmuştur. Rumlar kadın
ve çocukları sığınaktan çıkarıp esir almıştı her halde . Acaba rumlar ırza tecavüze mi
başlamıştı. Bir anda bu düşünceler karşısında telaşlanır. Esir düşmektense ,
kadınların Rumların elinde oyuncak olduklarını görmektense ölmeyi tercih eder.
Hatta Kemal çavuş giden mücahitlere geri dönmeleri için seslenir. Günaltay , Kemal
çavuşa kaçmalarını teklif eder reddederGünaltay'a" Bak kadınlarımız bağırıyor,
bakalım Rumlar onlara neler yapıyor. Rumun hainliğini görmektense ölürüm daha iyi
" der. Bren silahını boğazının altına dayar . Günaltay Yapma Kemal amca deyinceye
kadar tetiği çeker. Mert bir mücahide yaraşır bir şekilde intihar eder. Daha sonra
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Rumlar Türk bölgesine girer. Türkleri esir alırlar. Artalarında antlaşma olur. Silahları
teslim ederler. Esaret hayatı başlar. Bu çarpışmalar sırasında okulun bodrumunda
etrafı dikizleyen kadınlarımız vardı. Rumlar farkedince ateş açıyorlar . Başına ateş
eden kurşunlarla Ayşe Ramadan diye bir kızımız şehit düşer. Poli 'nin batısında
oturan Ahmet Beyaz (Köyün beya:z amcası ) evinin önünde kurşunlanır. Yine bu
sırada Mehmet Çatalla şehit olmuştur.
Akşama doğru Ayşe'yi, Beyaz amcayı,Mehmet Çatalloyu köylüler göz
yaşları içerisinde toprağa verirler. Kemal çavuşun cesedi mevzide kaldı ve korkudan
unutuldu. Ertesi gün bir Rum askeri gelip haber veriyor. Tepedeki mevzide bir ölü
var diye. Kemal Yero arkadaşları tarafından mevzisinde ölü olarak bulunur. Başında
büyük bir yara vardı. Silahı kucağında mevzinin içinde oturur vaziyette idi. Sıcaktan
cesedi koku yapmıştı. 23 Temmuz günü şehitliğe gömüldü.
Sonunda söylediğini yapmıştı. Esir yaşamaktansa

ölmeyi tercih etmişti.

Poli'deki Türkler daha sonra 2. Harekattan sonra yapılan antlaşmalar
sonunda Kuzeye getirildiler. Poli'lilerin bir kısmı Güzelyurt'a bir kısmı da
Magos a' da Maraş bölgesine yerleştirildiler.
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İsim

: Bülend Sayıner

Yaş

: 1951 Sandallar doğumlu

Meslek: Veteriner
1974 yılıydı. Ankara' da veteriner fakültesinde okuyordum. Yaz tatiliydi.
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Ailemin yanma-dönmek için 14 Temmuz da Ankara'dan Mersin'e geldim. Kıbrıs'ta
Makarios'a karşı darbe yapıldığı için feribot seferleri iptal edildi. Feribot seferi iptal
edildiğinde valilik orada yolculara sorun çözülene kadar kalmaları için yer gösterildi.
Bir hafta orada kaldık. Kıbrıs'tan haber almak mümkün değildi sadece radyodan
haber alırdık. Sorunun barışcı yolla halledilemeyince

20 Temmuz Barış harekatı

yapıldı. Harekatın II günü valilik isteyenlerin çıkartma birlikleriyle Kıbrıs'a
çıkabileceğini söyledi. Yaklaşık 100-150 kişilik erkek grup çıkarma birliğine
katılmak için Erdemli çamlıklarının yanındaki çıkartma birliklerine gönderildi. 21
Temmuz gecesi ayni gece çıkartmaya katılacak birliklere dağıtıldık. Her birliğe 7-8
kişi dağıtıldı.
Çıkarma gemilerine binerek 22 Temmuz sabahı çıkarma plajına vardık. Tam
kıyıya yanaştığımızda Rumlar tarafından yoğun bir roket saldırısına tutulduk.
Roketler gemilerimizin yanından denize düştüğünü görüyordum. Bunun üzerine
tekrar gemiler denize çekildik. Geri çekilmek zorunda kaldık. Biz geri çekildikten
sonra gördüğümüz türk muhripler ( Savaş Gemisi) denizden jetler havadan roket
saldırısı olan bölgeleri yoğunbir ateş altına aldılar. Öğleye doğru Rumun ateşi sustu.
Bize bunun üzerine emir geldi ve çıkarma birlikleriyle öğleden sonra 14.00 de karaya
çıktık. Deniz kıyısından yukarı çıktığımızda ilk gördüğümüz Rumların harup
ağaçlarının altında yanmış iki tank ve obüs topları vardı. Ateş yer yer devam
ediyordu. Biraz ilerlediğimizde ilk gördüğüm o çocuğu unutamam kulaklarından ve

64

burnundan kanlar akıyordu. Yanına havan düşmüştü . Daha yeni şehit olduğu
belliydi. Komutan künyeyi boynundan almıştı. Dağdan gelen jiplerle esir düşmüş
Rum askerleri getiriliyordu. O geceyi kıyıdaki birliklerin yanında geçirdik.
Sabahleyin tüm gönüllü olarak gelerek komutanlığın emriyle toplandık. Ailemden
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hiç bir haber alma imkanım yoktu. Oradan topluca Temlos (Zeytinlik) köyüne
oradan da yaya olarak Sent Hilarion'a çıktık. Çıkarken bir Rum askeri de esir aldık .
Dağ yamaçlarında ne olduğunu saptayamadığımız Türk mü Rum mu olduğunu
bilemediğimiz cesetler vardı. Çatışma devam ediyordu Sent Hılarion'dan oradaki
bölük komutanının sağladığı arabalarla Lefkoşa' da Bayraktarlık emrine intikal ettik.
Bölükleri Lefkoşa' da olanlar bölüklerine gitti. Biz Magosa bölgesinden olduğumuz
için İhtiyat bölüğüne verildik. Ayni gece yoğun çatışma devam etti. Bir gün sonra
ateş kes sağlandı ( 25 Temmuz) Bu sırada ailemizden hiç bir haber yok sadece
kulaktan duyulan esir alındıkları haberiydi. 14 Ağustos'a kadar İhtiyat bölüğünde
zaman zaman Çağlayan bölgesindeki mevzilerde nöbet tuttuk. 14 Ağustos 2.
Harekatın başlamasıyla birlikte 15 Ağustos'da birliklerin Magosa'ya ulaştığını
duyduk. Ayni gün bizim bölgelerde katliam olduğunu öğrendik. 16 sında
Bayraktarlıktan taburdan yazılı izin aldım. O gün askeri posta aracı ile köye gitmek
için ayrıldım. Akşama kadar Vuda ( Akova) köyündeki komutanlığa gittim. Oradaki
binbaşıyla görüştüm ve durumu bildirdim. Orada bir sürü sivil esirler olduğunu
görüyordum. O akşam orada misafir edildim. Ertesi gün bir teğmen ve 4 askerle
birlikte bize bir jip verildi durum tekin olmadığı için çünkü kaçak vardı beni yalnız
göndermedi. Oradanjiple birlikte Akova'dan Yıldırım Alaniçi üzerinden
Muratağa'dan sonra Sandallar'a gittik. Sandallar'a ulaştığımda anne ve babamın sağ
olduğunu gördüm ve büyük bir sevinç yaşadım. Babamın esir alındığını ancak yaşlı
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olduğu için serbest bırakıldığını öğrendim. Harekat akabinde babamın köye geldiğini
öğrendim. Köyde bir kısım halkın annem ve kızkardeşimin avludaki mağaraya
saklanarak kurtulduklarını öğrendim. Kalabalık iki aile ıle bazı yaşlıların Rumlar
tarafından esir alındıklarını ve nerede olduklarının bilinmediklerini öğrendim. Ayni
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şekilde komşu köylerden Atlılar' daki tüm toplanan halkın köyde olmayan veya
saklanan bir kaç kişi dışındaki halkın katledilerek bir çukura gömüldüğünü
öğrendim. Oraya gittim ben gidene kadar Rumların silahlarına ait boş kovanlar vardı
dozer izleri vardı. Bizim köyümüz ve Muratağa' dan kayıp olanları uzun zaman esir
olabileceklerini düşündük .yaklaşıkkırk gün sonra Muratağa'lı bir çoban Alaniçi
köyünün çöplerinin döküldüğü çukurda çöpleri eşeleyen köpeğin bir insan kolunun
ortaya çıktığını gördü ve ilgili makamlara haber verildi. Askeri ve sivil birlikler
hemen olay yerine intikal etti. Olayın cesetlerin çıkarılmasını izledik cesetler
tamamen çürümüştü. Büyük bir itinayla ayrı ayrı toprağa konuldu. Bir kısmını
elbiselerinden takılarından hayatta olan aileler kimler olduğunu teşhis etmeye çalıştı.
Büyük bir çoğuluğu teşhis edildi. Çoğu da tanınmıyordu. Bunların içinde kadınlar,
altı aylık çocuklar, yaşlı savunmasız askerlikle hiç bir iıgisi olmayan insanlardı.
Ailelerin esir diye bekledikleri bu şekilde ortaya çıktı.
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İsim

: Cemaliye Gürcan

Yaş

: 1957 Biladan doğumlu

Meslek : Ev hanımı
1974 Yılında 16 yaşını bitirdim. 17 Yaşındaydım. Nişanlıydım . Biladan
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köyünde oturuyordum. Savaş başlamadan önce ben nişanlım ile Lefkoşa'ya geldim.
Sonra duyduk ki savaş çıktı. Biz ailemden hiç bir haber alamıyordum gelen
haberlerde Gazi Magosa Köylerini Rumlar bastı ve insanlarını kesip biçtiler. Bundan
sonra Rumlar başladı Muratağa, Sandallar gibi köylere işkence yapmaya
başladıklarını biz duyuyorduk. 74 yılında Türk askerleri adaya gelip bizi
kurtardığında biz yollar açılınca Biladan'a gittik. Ailemin kardeşlerimin hepsinin sağ
olduğunu gördük. Babam köyden kaçmamış ama köylülerin bazıları Biladfan'ın
üstündeki mağaralara kaçıp saklanmışlar. Ama rumlar girmeden Türk askeri
gelmişti. Ama ben Lefkoşa'da onlar köyde geçirdiğim günleri unutamam.
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İsim

: Gülay Erin

Yaş

: 1952 Barın Hul Köyü doğumlu

Meslek : Ev hanımı

1974 tarihinde 24 Mart 1974 te Bafia Türk Bankası şübesinde çalıştığım
zaman nişan oldum.O e~riad"'; eşimin de evde olduğu bir sabah Rumların kendi
aralarındaki savaşın başlamış olduğunu işittik. Makarios'a suikast gelişen olaylarda
başladı. 19 Temmuz'a kadar nişanlım Baf'tan ancak ayrılabildi. 20 Temmuz sabahı
Türk askerinin adaya çıkış haberi ile birlikte uyandık. Türklerin müdahalesiyle
Rumlar kendi içindeki tartışmayı durdurdular ve bizlere döndüler. Bizim Barta
yaşayış

koşullarımız bir anda olumsuz etkilendi. Resmen Türk, Rum çarpışması

oldu. Bir kaç gün mücahidimiz direndi. Ama Baf düştü. Rumlar içimize girdi bizi
teslim aldılar. Bu arada bayağı can kaybı yaşandı. Türklerin herkesin ayni yerde
toplanması zorunluluğu doğdu. Barış Gücü emniyetimiz için hepimizi bir araya
getirdi . Bir gün Rum Barış Gücünü dinlemedi ve evlere girmeye başladı. Evlere
giren Rumlar Çakır ailesinin evine girdiler. Erdoğan Çakır ve en küçük kardeşi
Mustafa Çakır'ı ailesinin önünde kasten öldürdüler. Üçüncü kardeş Mehmet Çakır
evin kadınları tarafından saklanarak korunur. Ve o kurtulur. Bunun yanında daha bir
çok kişi öldürüldü. 3 Yaşında kral ailesinin kız çocuğunun üzerinden 32 tane kurşun
çıkmıştı. Dar bir sokakta öldürülen insanların cesetlerini oraya attılar. Bizi sahada
toplamak için bu dar yoldan geçirmek için zorladılar. Mecburen cesetlerin üzerine
basmak zorunda kaldık. Sınıf arkadaşım olan Mustafa Çakır'ın cesedinin üzerine
basıp geçmek zorunda kaldım.. Rumlar daha önceden sahada kazdıkları çukurların
önüne bizi getirdiler tam bizi bu çukurlara öldürüp gömecekleri sırada Barış Gücü
geldi ve o sahada toplanan insanların önüne el ele geçip Rumlara, "bizi öldürdüğünüz
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takdirde onları da öldürebilirsiniz" dediler. Bizi işte gerçekten ölümden kurtaran
Barış Gücünün yardımını gerçek anlamda biz orada gördük .. Bu durumdan sonra
Barış Gücü bize toplu halde yaşayın dediler. Hep beraber yaşadık. Erkekleri ,
Polisleri iyi durumları hep topladılar ve onlardan hiç haber alamadık. Abimi de
'.. ' ·-ı.,/'

sürükleyerek götürdüler. Annem bir müddet abimle onun üzerinde birlikte
sürüklendi ama hie bir şey yapamadı. . Denktaş bey bazı görüşmeler yapmaya
başladı. Bize asker ulaşamıyordu. Esir mübadelesi, Yani Karpaz'daki Rumlarla
Baf'taki Türkler mübadele için anlaşmaya varıldı. Ama bizim durumumuz çok
kötüydü. Bu aşamalar zaman alıyordu. 1975 dönemlerine ulaşıyordu. Poli köyü en
çok zarar gören köy olduğu için ilk o köye müdahale edilecekti. İşte ben nişanlım
Lefkoşa'da olduğu için bana Poli'lilerin geleceğini söyledi ve ben Poli'ye gittim.
Oradan Poli'li olarak Lefkoşa'ya onlarla birlikte geldim. Ancak ailem Baf'ta kaldı.
Küçük kardeşim dağlardan 74 ün Aralık ayında 4 gün yürüyerek geldi . Geldiğinde
tanınmaz haldeydi. Daha sonra hastalanmıştı. Annem ve babam ise Rumların
mübadelesi sonucu gelmişti. Büyük abim polis olduğu için esirdi. Daha sonra
kamptan doğrudan Lefkoşa'ya getirildi. Ondan hiç bir haberimiz yoktu. Onun da
bizden haberi yoktu. Annem ve babam yaşlı olduğu için enson geldi.En çok ızdırap
çeken köylere öncelik verilmişti. Dağlardan, ovalardan yürüyerek gelenler oluyordu.
Rumlara para vererek gizli yollardan gelirdi. Onlar genellikle Lefke'ye gelirdi. Türk
tarafı kurtuldu ama biz baf'ta esir olmuştuk. Türkler kurtuluş bayramı yaparken
bizler kan ağlıyorduk. Sınırlarda gelecek ailemizi beklerken Kızıl Haç'ın verdiği
mektup kağıtlarında yazılan telefonlarla saatlerce haberleşme ımkanı bulabilmek için
çabalardık.Bir alo sesini duyabilmek için çok çabalardık.
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İsim

: Gülay Erin

Yaş

: 1952 Barın Hul Köyü doğumlu

Meslek : Ev hanımı

Barta tan direniş haraketlerinde Rumlar silahlar ellerinde bizi beklerlerdi.
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-,.,/,

Evlerde sokulu otururduk. Biz toplu halde Cemaliye abla diye bir ailenin yanında
otururduk. Bir gün otururken çoluk çocuğa bakardık. Türk jetleri geçtiği bir sırada
kapımızda bekleyen Rum askeri sırtında silahı ile koşarak evde bulunan yatağın
altına girdi. Bizler gülmekten yerlere yattık. Çocuklar bile onların jetlerden korkup
saklanmalarına gülerdi. Türk askerlerinden çok korkarlardı. Bu bizi çok eğlendirirdi.
Biz kendi korkumuzu unutur onlara gülerdik. Jetler geçerken biz çok sevinirdik.
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Kızıl Haç'ın 1974 yılında Bafta esir kalan Türkler ile haberleşmek amacı için
kullandıkları mektup kağıdının bir örneğidir. Gülay Erin 'in Bafta bulunduğu sırada
nişanlısı Aytekin beyin ona gönderdiği mektuptur.
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İsim

:Gökcen Mengi

Yaş

:1938 Gönendere Doğumlu

Meslek: Ev Hanımı

1974 tarihinde Serdarlı (Çatoz) köyünü gavurlar basmıştı. Gelen haberlerde
Çatoz düşmüşçoksayıda şehit var diye duyardık. 7.30-8 saatleri arasında elektrikler
yoktu. Bir şamata bir gıyamet koptu dışarı çıktık. Yol boyunca Çatoz'dan 50- 100
kişilik bir grup bağıra çağıra yolu kaplamış geliyorlar.Tam bizim kapının önüne sere
serpe düşüp düşüp kaldılar. Hava çok sıcaktı. Bir gün önceden ben de muhallebi
yapmıştım. Bir büyük gadeyif sinisi muhallebiyi bu insanlara kesip kesip dağıttım.
Elektrikler kesilip duruyordu buz dolabında muhafaza etmek zordu. Bu sıcaktan dili
damağı yapışan insanlar bizden su istediler onlara su dağıttık . O akşam o insanların
minettarlığını hiç unutamam. Bağırarak, ağlayarak artık Çatoz'un olmadığını
söylüyorlardı.
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İsim

:Gökcen Mengi

Yaş

:1938 Gönendere Doğumlu

Meslek: Ev Hanımı

1974 Yılında Bey-Köy Abohor'dan gelen göçmenleri 38 Kişiyi kendi
l
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evimde 20Temmuz'uan 14 Ağustos'a kadar misafir ettim. Bir gün ekmek yoğurur
yeriçerdik.Ertesi gün yine yapar yerdik.Erkekler çok az eve gelir yemek yer ve geri
nöbete dönerlerdi. Biz evde bütün işleri birlikte yapardık. Bu kişilerden çok
memnunduk. Hiç bir huzursuzluk yaşamadık çoluk çocuk toplandık. Zahirelerimiz
vardı hep birlikte bize yardım ederler ve ambar kapandıktan sonra kalan zahiremizi
yardımlarıyla koyduk. Masanın altında üç çocuk yatardı. Dışarlarda yaz olduğu için
yatırdık. Para vermeyi teklif ederlerdi ama evde herşey vardı . Namaz geldiğinde
lokma yaptık ve o çocuk çöluğun sevincini asla unutamam. 3 Okkalık un ile bir
tencere hamur yaptık ve yetişmeyecek dedikleri bu lokmayı her kes yiyebildi. Her
kes çok sevindi. Onların memnuniyeti halen daha nerde görseler yinelerler ve
teşekkür ederler. O günleri hiç bir zaman unutamam.
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. İsim
Yaş

: Hasan Yanık
: 1944 İnönü (Sinde)

· Meslek: Emekli

1974 Yılıydı Kaymaklı ilkokulunun içinden destek verecektik. Birlik
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ilerlemekteydi. Birliği ancak okuldan destekleyebilirdik. Beraberimizde havan da
vardı. İleri mevzide Kadı çavuş, öteki manga da Ahmet Sonat çavuş vardı. Gavur hiç
baş kaldırmıyordu. Havan ile op mevziyi darmadağın etmemiz lazımdı, ilk mermiyi
bizim havancı atacak ilerideki çavuş bize koordinatları bildirip atışı yapması
lazımdı. Okulun uzun koridorunda benim mevzim ileride idi. Telefon da orda havan
da orda mevzide ordaydı. Ben aldığım koordinatları koşup veriyordum. Ahmet
devamlı beni sıkıştırıyordu. Havancı Neşet'ti ben de ona hade be Neşet diye yanına
gittim. Bir baktım istikamet tam beni gösteriyordu. Allah'tan iğnesi kopuk havan
patlamadı ben havanı üzerimde görünce koşmaya başladım bu da benim için tatlı bir
anıdır.
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İsim

: Hasan Yanık

Yaş

: 1944 İnönü (Sinde)

Meslek : Emekli
1974 Harekatı başladı Bizim görevimiz silah takımında olduğumuz için
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bölüğü desterklemekti. Bölük komutanı bize sakın ateş etmeyin Türk askeri
ensenizden atlayıp geçecek diye çekme telefonla bildirdi. Biz dürbünle karşıya
bakarız Polis urbalı kadın elinde Türk askerinde olmayan mermi türü gibi şeylerle
tren yolundan geçerler. Bize komutan dedi ki ateş etmeyin geçenler Türktür. Biz
şaşırdık. Bunlar sivildir. Rum ciradır.Biz bölük komutanının emrini kırarak kendi
düşüncemizi kullanarak ateş açtık.Önümüzden bir van araç geçiyordu. Mesleğim
makinis olduğu için giden bir araba geri geri gitmeye başladı. Luzum vurulan şöför
nasıl olup da geri geri o aracın gittiğini hiç anlayamadık. Orda bulunan selvi
ağaçlarına çarpıp yan devrildi. Sonunda bölük komutanı bizi tebrik etti.
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İsim

: İbrahim Akadlı

Yaş

: 1956 Ortaköy

Meslek: Emekli Polis

Kasım 1973'te askere yazıldım. 1973 yılından evvel bir yıl kadar Rum
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tarafında inşaat boyacılığı yaptım ve Rumları daha yakından tanıma imkanı buldum.
Ortaköy'de bulunan Yıldırım bölüğünde 9 aylık askerken 15 Temmuz 1974'te Rum
darbesi oldu. Alanına girdik. Bölüğümüzde bayrak radyosunun en büyük verici
anteni vardı. Anteni biz korur ancak sabah 06:00'da gelen görevli onu devreye
geçirir ve yayına başlardı. 20 Temmuz 03:00'te anten görevlisinin oraya gelip yayına
geçmesi biz Türkiye'nin çıkarma yapacağını anladık. 20 Temmuz sabahı
muhtemelen 06:00-07:00 arası Denktaş Bey radyodan Türkiye'nin çıkartma yaptığını
açıkladı. Bunu duyunca sevinç çığlıkları attık. Resmen Kıbrıs'ta savaş başladı.
Birlikte paraşütlerin atlaması ve jet uçaklarının bizim bölgememizin Türk bölgesi
olması için büyük tanıtıma bezleri açtık.
Ben ve arkadaşların şu anki Atleks binasının 3 katına yerleştık. Orası 77
bölüğün mevzisiydi. Sabah olunca diğer mevzileri havancı olduğum için Atleks
gerisine havanları kurduk mermi az olduğu için dikkatli ve az atış yapmamız lazımdı.
Ben kendim 5-6 atım Kaymaklı Rum bölgesine havan attım. Daha sonra havanı
Atlekste güvenli bir yere bırakıp tompson taşımaya başladım. Mevzileri gezerken
takım komutanımız Tünay Baykara'ın Rum keskin nişancıları tarafından mazgal
deliğinden atılan bir kurşunla yaralandığı mevziye gittim. Anlattılar ve mazgal
deliğinden atılan bir kurşunla yaralandığı mevziye gittim. Oradaki arkadaşlar
komutanın nasıl yaralandığını anlattılar ve mazgal deliğine gazla yaklaşmamaı
istediler. Yerde komutanımızın kanlarını görünce hırsla ben de Rum tarafına doğru
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İsim

: İbrahim Akadlı

Yaş

: 19560rtaköy

Meslek: Emekli Polis
1960 yılında annem ile babam çalışmak için İngiltere'ye gittiler. Ortaköy'de
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büyük dayımın yanında 1962 yılına kadar kaldık. Mahallemizde Rum aileleride
vardı. Şuan ki Kızılbaş Rum Marmara Türk idi. Giriş çıkışları serbestti. Bunları çok
az hatırlayabilmeme rağmen bir Rum olan Griyago evinde kahvecilik yapmaktaydı.
Yine evimizin karşısında bir kaç Rum ailesi daha vardı. 1962 sonlarında annem ile
babam adaya döndüler. Çalıştıkları parayla da Çınarlı'dan(Biladan)

ev aldık ve oraya

yerleştik. Köyde 1963 yılında olayların Rumlarla Türklerin çatışmaya girdiğni
öğrendik. Büyüklerimiz bize Rumlardan bahsederek bizleri korkuturlardı. Rum
korkusuyla Rum düşmanlığı ile büyüdük. 1958 olaylarında da köylerimizden pusuya
düşürülerek öldürülen şehitlerimiz vardı. Savaş dolayısıyla ekonomimiz bozulmuştu.
Annem ve babamla 1966 yılında tekrar Lefkoşa'ya döndük. 1965-66 ders yılını
Çınarlı ilkokulunda bitirdim. Annem beni Lefkoşa' daki bir okula yazdırmak için
barikatlardan geçerek Lefkoşa'ya gelecekti. Mağosa kapısında barikatta çok
işgenceler yapılıyordu. Annem karneme zarar vermeleri için karnemi sütgenine
sakladı. Kadınları yoklamak için kapalı yere götürdüler bende onun arkasından
gittim. Orada annemin sütyeninin içerisinde karnemi bulunca casusluk olacağından
şüphelenen bir Rum kadın plis annemi çırıl çıplak soydular. İlk sefer annemi çıplak
gördüm o duyguyla kinim bir kat daha arttı. Daha sonra karne oldugunu öğrenince
geçtik ve Ortaköy Ortaokuluna yazıldım.
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çalışırken Volkan çavuşun silahsız birini vurmamızın doğru olamayacağını
söylemesi üzerine onu vurmaktan vazgeçtik. Orada bulunan bir merdiveni sedye
yaparak yaralı Rumu geri hatlarda bulunan sihiyecilere teslim ettik ve cepheye doğru
yola koyulduk:
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ateş açmaya başladık. 23 Temmuz Salı günü saat 11 :OO'de Rum tarafı Kaymaklı
bölgesine tarruz emri verildi. Kızılbaş bölgesine kıvılcım takımı orta yerden Yıldırım
bölüğü takviyeli 77. bölük şimdiki Peyak binalarının 55. bölük şimdiki
Kaymaklıdan da 44. bölük müşterken tarruza kalktık. Hiç unutamadığım bir olayı
anlatayım;
200 m Rum bölgesine girdikten sonra bir evin garaj yolunda siyah bir
arabanın altında gizlenen 3 Rum askeri ben, Volkan çavuş ve seferberliğe atanan
Salih isminde bir arkadaşlayken araba altndan silah mekanizma sesi duyduk. Bu ses
üzerine üçümüz birden konu arabayı otomatik tomson silahla taradık. Arabanın
altından feryat sesleri geliyordu. Yere yatıp arabaya doğru mevzi aldık. Rumlardan
iki tanesinin hareketsiz kaldığını muhtemelen öldüklerini tahmin ettik. Üçüncü Rum
ise dizlerinden ve karın bölgesinden ağır yaralanmıştı. İlk kez bir insana ateş
açmıştım.Bir insanın bu kadar kolay ölebileceğini tahmin edemeyip Rumların
numara yaptıklarını zannettim ve yakın mesafeden muhtemelen 5 m den vucutlarının
görünen kısımlarına ateş ettiğim zaman ses gelmeyince gerçekten öldüklerine
inandım. Bu arada yaralı Rum Rumca anlayıp ve konuştuğum için kendisini
öldürmememizi nişanlı olduğunu parmağındaki yüzüğü bizlere göstermekteydi.
Benimde kendisine rumca kınuşmamdan 1 O m ilerde bulunan başka bir mücahit
silahını bize doğru doğrultarak Rum olduğumuzu zannederek yaralınında Türk
olduğunu düşünerek ki ateş etmek üzereyken Volkan Çavuşun üniformasındaki
armayı görüp "be gardaş sizi vuruyordum niye rumca konuşuyorsunuz?" dedi. İkinci
defa şans bizden yanaydı. Birinci şansımız üç rumdan birinin silahının çalışmaması
bizim onlardan daha erken davranıp ateş etmemiz ikinci şansımızda Volkan çavuşun
üniformasının görülmesiydi. Bu sinir bozukluğu içerisi ile yaralı olan Rumu vurmaya
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İsim

: İsmail Savalaş

Yaş .:1907 Gönendere
Meslek : Emekli öğretmen

1974 Harbinin içerisindeki karışıklıklar başlamıştı. Bütün bu olaylar
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içerisinde ben öğretmenliğe devam etmekle beraber halkı teşkilatlandırmada
çalışmıştım. 1962 de emekli oldum ve Gönendere'ye gelip Serdarlı bölgesini
teşkilatlandırmıştım. Bu arada Rumların hücumlarına karşı bir çok Türk köyleri
boşalmış ve belli yerlere gelmişlerdi. Gönendere'ye Cihangir,Çukurova,Yenice köy,
Görneç,Serdarlı, Pınarlı, Çamlıca köyleri ve kısmen Sütlüce'den de gelmişlerdi.
Bütün bu halkı Gönendere ahalisi evlerinde misafir etmiştir. Bazı evlerde 80-100 kişi
bile barındırmışlardır. 28 gün Gönendere halkı bu göçmenleri idare etmiş ve ayni
zamanda cepheler kurarak yolları kapatarak Rum askerlerinin ve Rum halkının
bölgemize girmelerini önlemişlerdi. Rum askerleri Serdarlı'ya kadar gelmişler
Gönendere'ye girememişlerdir. 74 harekatı ile 28 gün bütün bu misafirleri biz
barındırdıktan sonra yerlerine geri dönebilmişlerdir. Bu arada bütün idareyi ben
elime almıştım. Serdarlı boşaldığında sancaktar dahi benim evimde kalıyordu. Bütün
ihtiyaçlarını ben karşılıyordum.Gönendere halkı bu kadar misafiri barındırdığından
dolayı çok mutludur ve iftihar eder.

80

İsim
Yaş

: Mustafa Alsancak
: 1950 14 Mart

Meslek: Öğretmen
1974 harekatının 2. günü falandı köyün Serdarlı batısına doğru mevzimiz
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vardı.4 bir taraftan 'sardı ve bölgeye girmişti. Mevzimizin olduğu yerde komşu tat bir
çocuk vardı Tema. Beni gördüğü zaman baba bob bob (bab, kol, kop, ant, çalıştı)
bende ona sordum yaşarmı diye, evet dedi .3 gün 3 gece mevzideydim diye babam ve
kardeşimi görmedim. Gönendere'ye çekil emri geldi. Şafak söküyordu karargahta
olacağını sandım (Babam TMT de görevliydi) Sancaktar köyü bir gün önceden terk
ettiydi. Sivil insanlarla sabah namazına gitmiştik. Su kesilmişti ve susuz kalmıştık.
İnsanlardan su istedik. Bir kısmı verebildi. Karargahta su bulabileceğimi tahmin
ettim istedim bana verdiler. Sivil halka verdim. Mamurlayınca kardeşimi buldum
crıldım

öpüştüm, babamı sordum buralardadır dedi. Ben, duyduk oalyı yalan söylen

dedim. Gönendere karargahında sancaktarın olduğu yerdeymiş Tel örgülerde yolun
arda sarıldık kucaklaştık., oraya oturduk babam bana bir sigara verdi( O zamana
kadar babamın yanında sigara içmemiştim) O zaman sigara altın olmuştu.
Sigarasızlıktan insanlar incir yaprağını sarıp içmeye başladılar. Kolunu okşamaya
başladım bana dedi ki ne oldu ben de ona dedim ki hani kolun ne oldu Tema söyledi
çok sevindik. Havan yanına düştü o yere yatmıştı ve kurtuldu.
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İsim

:Nazlı Çizili

Yaş

: 1922 Gönendere Doğumlu

Meslek: Ev Hanımı
· 73-74 Yıllarıydı. Göçmenler hep bizim köyde Gönendere' de toplanmıştı.
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Evimde 20-30 kişiyi misafir etmiştim. Her gün hurun yakıp ekmek salardık. Hellim
yapar mücahite dağıtırdık. İneklerimiz vardı. Son zamanlarda hellim tozu da
bulamazdık . Bizim ineklerimiz olduğu için çocuklara süt bulamıyordu . Biz
ineklerimizin sütünden bu insanlara veriyorduk. Artık süt tüketimi azalıyordu.
Kuyulara sağdığımız sütleri dökerdik. Bazen sütleri bidonlarla pişirip mevzilere
yollardık. Rum geliyor diye köye bir haber geldi. Rum Serdarlı, Pınarlı. Ve
Geçiykale'den etrafımızı sardılar. Hayvanları çözmemizi ıstediler. Ben çözmedim.
Hep bütün akrabalar toplandık . Melunda'ya kaçıp gidecektik. Köylüler gitmeyeceğiz

C

dedi. Köy o kadar kalabalıktı ki biz çarpışacağız dedik. Çoğu dağa dereye kaçmaya
başlıyorlardı. Biz otobüse binip karagahın yanında toplanacaktık. 500 Kişilik köyde
5000 kişi vardı. Nereye gidecektik.vardı. Yola çıktık otobüse bindik. Torunum
arabada bağlı oturuyordu. Ahmet torunum 1 yaşındaydı. Kızım kiprit ve bir bidon su
almıştı. Kocamın elbiselerinden bir kaç tane almıştım. Ama aklıma kendime bir
entari almak aklıma gelmemişti. Damadım 15 gündür ortada yoktu, mevzide
kalmıştı. Ondan haber alamazdık. Yoldan bir cip geçerdi, cibin arkasında damadımı
gördüm hepimiz cipin arkasından koştuk cibe yetişmeye çalıştık. Torunumun
arabada bırakmıştık. Damadımdan haber alamadığımız için çok heyecanlanmıştık.
Onu Rumun esir aldığı haberi gelmişti. Sonunda torunumu unuttuğumuz aklıma
geldi. Eve koşa koşa geldim, baktım ki araba devrildi ve çocuk ağlıyordu. Kaçmış
olsak onu unutacaktık. Türk askerleri etrafımızı hep bombaladılar ve Rum geri kaçtı.
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Biz kaçarken bize para ve altınlarınızı yanınıza almayın dedilerve ben de
limon ağacının altına bir çukur kazıdım ve oraya gömüp kaçtık. Rumlar geri
kaçtığında biz de geri döndük kurtulmuştuk

83

İsim

: Rasım Amca

Yaş

: 1959 Doğumlu Gönyeli

Meslek:Makinist
74 Barış harekatından sonra barış sağlandıktan sonra Rumlar kaçmıştı . O
esnalarda he(şey-düze~e gtrmeye başlıyordu. O dönemlerde öldürülen Rumların
cesetleri topluca gömülüyordu. Alayköy taraflarında toplu rum mezarları vardı.
Benim de tıp fakültesindaokuyan bir yeğenim vardı. Kafa tası üzerinde çalışma
yapmak istiyordu. Ben de bir arkadaşımla beraber ona bu Alayköy yanındaki Rum
mezarların birinden zaten üzerlerinde az bir toprak vardı, çok kolayca
ulaşabiliyorduk Erimek üzere olan cesetten kafa tasını aldık ve yeğenime götürdük
O tabii ki bunun nereden geldiğini bilmeden bize çok teşekkür etti.
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İsim

: Rasım Amca

Yaş

:1959 Doğumlu Gönyeli

Meslek: Makinist

Sığınakta olduğumuz sırada yiyecek tükendi. Amcamın oğlu Hüseyin
'.,'
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Arncaoğlu'rıun bize şehit olduğunu söylediği an hissettiğimiz üzüntü tahmin
edilemezdi. Biz sorduk daha başka ölen varını? Diye, saymaya başladı Yüksel, Bora,
Hacıcık tanıdıkların şehit olduğunu söyledi. Çok üzüldük. Eniştemde Boz Dağ'da
çarpışanlar arasındaydı. Boz Dağ'a saldıran Rumlardan geri kaçtılar ve bizim
bulunduğumuz sığınağa o gün geldi. Ailesini bir an görme fırsatı bulmuştu. Sığınakta
bulunduğu sırada yem yiyeceğinin kalmadığını görünce arkadaşlarıyla birlikte
bakkal Hasan'a yiyecek almak için gitti. Bakkal Hasan'ın dükkanı hiç kapanmamıştı.
O isteklerini belirtiği zarar verme taraftarı olmadı. Para yoktu eniştemde ve hatta
hiç kimsede para yoktu, bakkal öyle bir durumda vermek istemedi . Bir sandık
dolusu yiyecek aldı şiddet kullanmak zorunda kalmıştı. İki arkadaşını da kefil bıraktı.
Savaş sonrasında parayı alması için kefil kullanmıştı. Sığınağa getirilen eşyalarla
oradaki insanlar bir kaç gün idare edebilmişti. En önemli yiyecek olan ekmeği Hulus
adında bir amca vardı Fırınının yanına düşen bombalara rağmen hiç eksiksiz ekmeği
sığınaklara çıkarıyordu. Sivil Savunma ekipleri bu ekmekleri sığınaklara taşıyordu.
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İsim

: Rasım Amca

Yaş

: 1959 Gönyeli

Meslek : Makinist

Rumlar kendi aralarında sürdürdükleri 5 günlük çatışmanın ardından bizlere
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saldırmaya başlamıştı. Bi~· istihbarat aracılığı ile aldığımız haberler ve bu beş gün
zarfınca halk için sığınaklar kazıldı, yiyecek stoku yapıldı. 20 Temmuz sabahı saat
03:OOsıralarındaev ev sivil savunma ekipleri sıpınaklara yerleşmemiz için bize
direktif verdi. Babam Sivil Savunma sığınak sorumlusu idi . Bir sığınak içinde
yaklaşık 100 kişi vardı. Mahalle mahalle 40 a yakın her mahalleye bir sığınak
düşecek şekilde sığınaklar vardı . Sığınaklara girdik saat 5'te sığınak görevlisi babam
olduğu için ben cesaretlice dışarıya çıktım. Digomo üzerindeki paraşütleri resmen
gözlerimle gördüm. Paraşütlerin atılmasıyla havan topları, top atışları aralıksız
devam ediyordu. Türkiye'nin çıkartma yaptığını Bayrak Radyosundan dinleme
imkanı bulduk.

Birinci günü aralıksız silah sesleri, uçakların geldiğini, Bayrak

Radyosundan duyduk. Gözlerimiz semada uçakları beklerdik nihayet beklediğimizan '
geldi ve üç tane Fantom uçağını gördük. Alayköyün üzerine Amerikan İstasyonuna
doğru dalışlarını gördük. İki gün süreyle Alayköyü bombaladığını film gibi izledik.
Sığınağa getirdiğimiz yiyecekler iki gün sonra tükeniyordu. Gücü olanlar evinde
stoğu olanlar getirmişti.olmayanlar olanlarla bölüşerek sığınaklarda yiyorduk.
Komşumuz Havva ablanın evinde hellim vardı. Evinin anahtarını bana vererek yerini
tarif etti ve hellim almak için sığınaktan çıkarken dışarısınınnasıln olduğunu
bilmiyordum ve bundan dolayı korkuyordum. Ama o insanlara yiyecek ulaştırmak
zorundaydım. Bir sıçramada Havva ablanın evine vardım. Hellim testisini aldım ve
sığınağa doğru koşmaya başladım. Sığınak 1000 metre uzaklıktaydı en yakın ev
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oydu, sığınağa yakın Gülsüm ablanın kümesine bir bomba düştü. Hemen yere yattım
sığınağa az bir mesafe vardı. Sürüne sürüne hellim testisini sığınağa götürdüm. Bana
bir parça hellim verdiler ve her zaman yediğim hellimin bu kadar tatlı olduğunu o
an daha iyi anladım.
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İsim

:Rasım Amca

Yaş

: 1959 Gönyeli

Meslek :Makinist

1974 Yılı başlangıcı idi. Ben makinist çırağı idim Cuma günü gecesi ustam
'..

'
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dedi falan falan parçadan Rum tarafına geç ve al. Herkules diye bisikletim vardı. Ona
binip gittimYolda giderken hiç bir sorun yoktu. Ne vakit dükkana girdim parçayı
almak için Geranezidiye bir Rum vardı , Grevene Fabrikasının yanındaydı.
Geranezi'ye her gittiğimde bana bir Coca-Cola açardı. O gün açmadı bana
bisikletine bin ve hemen Türk tarafına geç diye beni ikaz ettiBen sordum neden binip
gideyim diye, o da burası karışacak dedi . O anda aklıma karışacak dendiği anda
savaşı düşündüm.Bisikleti kaparkenden son sürat Türk tarafına ulaşmaya çalıştım.
Yolda giderken Rum askerleri askeri kamyonlar içinde bağıra çağıra giderlerdi. Sakat
Amet'in yanında Magosa kapısından içeri girmek için ilerledim. Ancak en çok
korktuğum an Magosa kapısına girmek için 20 metre kadarlık bir tünel vardı ve ben
oradan geçmek zorundaydım. Oraya girdiğim an kalbimin nasıl çarptığını size
anlatamam korkudan ölebilirdim. Magosa kapısını geçtiğimde Türk bayraklarını
gördüğüm an yüreğim ferahladı. Ne kadar hızlı gitsem bile uzun bir zamanmış
gibiydi. Dükkanıma gittiğim an usta beni görürkenden bir telaş içinde "Ne oldu"
Diğer tarafta karışıklıklar varmış sana bir şey yaptılar diye ödüm koptu dedi. Bu
kelimeleri konuşurken havan toplarının Türk tarafına atışları başlamıştı. O sesleri
bugünmüş gibi hatırlarım. Ne olup bittiğini anlayanadık, radyoya sarıldık. Radyoyu
açarkenden aralıksız haber vermeye başladı. Bayrak Radyosu Makarıos ile Grivas
arasında çarpışmaların başladığını belirtiyordu. Radyodan bu habertleri duyarkenden
herkes ailesinin yanına ulaşmak için seferber oldu.
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İsim

: Şermin Çağla

Yaş

:1961 BafDoğumlu

Meslek :Emekli Memur
Yıl 1974 14 Ağustos günüydü. Silah sesleriyle başladı korkular yaşadığımız
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köyde harp başlamıştı. Köyü rumlar bastı dediler. Herkes şaşkın korku içerisinde
sağa sola koşmaya çoluk çocuğunu toparlamaya başlamıştı. Çocuk olduğumuz için
çok korkmuştuk. Öğlenden sonra olduğundan gece olunca silah sesleri susmuştu.
Ertesi gün şafaktla birlikte tekrar silah sesleri başladı. Köyde silah olmadığı için
cephede rumlara karşı koyabilmek için olan silahlard ilkel ve az oluşundan dolayı
uzun süre rumlara karşı korunamadı ve köyü teslim olmak zorunda kaldı. Saat 09:0009:30 civarında köye rumlar dağlardan ovalardan köye dolmaya başladı silah sesleri
susmuştu.
Cephede bir şehit verdik. Daha sonra köy içerisine inen Rumlar istedikleri
kişileri de aramızdan alıp vurdular tüm köy halkını köydeki okullara topladılar silah
zoruyla yaşlıları ite kaka Rumla kelimelerle söverek korkutarak sizi öldüreceğiz
hepiminizi toplu halde öldüreceğiz diyerek okulların avulusuna topladılar erkekleri
ayrı yerde dizdiler kadınlar ve çocukları hep bir tarafa oturdular. Gün boyu orda
kaldık. Bizler okullarda topluyken rum askerleride civar köylerdeki evleri soyup
sovana çevirdiler. Hayvanları alıp kaçtılar. Bizler gün boyu okul avlusunda aç ve
susuz kaldık. Büyüklerimiz konuşmaları anlıyordu.Çünkü komşu köyler Rum olduğu
için mallarında işlemeye giden anne ve babalarımız konuştukları için Rumcayı
öğrenmişlerdi.
Akşam üzerine kendi aralarında telaşlandıklarını farkeden büyüklerimiz ateş
kes olduğunu Türkiye'nin bizi kurtarmaya geleceğini onların köyden ayrılmak
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zorunda olduklarını ve barış gücü askerlerinin köye geleceğini öğrenmişti. Rumların
kendi aralalarında konuşmalarından bunu duyan büyüklerimiz biraz rahatlamış
inşallah bizi öldürmeden bırakırlar diye dualar ediyorlardı. Annem sağ salim
kurtulalım diye yalvarıp adaklar kurbanlar adamıştı. Gerçekten çok geçmeden barış
>_ •'
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gücü geldi. Korkulacak birşey yok herkes evine gidilir denildi ve böylece halk
dağılmaya evlerine dönmeye başladı. Evine korku içerisinde dönen halk evini
bıraktığı gibi bulamamıştı. Hayvanlar şalınmış evlerin içerisi kurşunlanmış kirli
çorap ve çamaşırlar çıkarıldı temizleri giyip şehit olanların aileleri perişan tüm kötü
günler o günleri bir daha Allah göstermesin. Acı keder dolu günler sürüp
gitmekteydi.
Aradan aylar geçti ve kuzey-güney durumu ortaya çıktı. okullar açılmıştı.
Ben ve kardeşlerim gidemedik.çünkü biz harpten önce Baf-Limasol ve Lefkoşadaki
okullarda okurduk. Harpten dolayı yollar kapalı olduğundan gidemedik ailelerimiz
bu duruma çok üzülürdü. Bundan dolayı herkes kaçak yollardan ve dağlardan
çocuklarını okula gitmeleri için Kuzeye göndermeye çalışırdı.
Bu durumu öğrenen bazı açıkgöz rumlar köylülerden çok para kopardı.
Kuzeye geçmek için dağlardan tepelerden günlerce yol geçerek Kuzeye birçok köy
halkı geldi. Üstler bölgesinde de kaçak yollardan birçok köyü gitmiş ve ordan kuzeye
geçmişti. Malını mülkünü yıllarca atalarından kalan mallarını rum korkusndan
bırakıp kaçmaya başladı eli ayağı tutan yürüyebilen çoluk çocuk herkes
Çok acı ama gerçek olan bu olaylar yaşananlar köylüyü perişan etmişti.
Birkaç ay içerisinde köyde sadece yürüyemeyen yaşlı kimseler kalmıştı. Onlarda
aylar sonra anlaşma olduğunda kuzeye gelmişlerdi. Bizler de saatlerce yürüyerek
üslere gidip kuzeye gelenlerdeniz. Ben küçük olduğum daha doğrusu çocuk halimle
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O zaman malın paranın değerini anlayamazdık. Şimdi malını koyunu parasını bırakıp
buraya gelmek zorunda olanları çok iyi anlıyorum .
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İsim

: Sinan Pınardan

Yaş

:1951 Pınarlı (Vitsada) Doğumlu

Meslek :Hayvancı çiftci
14 Ağustos 1974 tarihiydiGönendere'den
' --ı.,/

Serdarlı'ya gitmiştik. Harekat

I

başlamışti. Biz Ayharıda ( Ergenekon) da mevzideydik . Türk uçakları Rumları
bombalıyordu Tanklar Değirmenlik istikametinden Serdalı'ya girmeye başlamıştı.
Biz bunu görünce hem sevindik hem ağladık Türk askerini karşıladık. Göçmen evleri
ve polis Rum işgali altındaydı . Rumlar bırakıp kaçmışlardı Ben kendi evimiz olan
göçmen evlerine gittiğimde evlerimizi Rumlar yakmıştı. Orada halamla buluştum
Halam ve ben askerlere sarıldık. Bir çok askere yiyecek ve su verdi. Halam Türk
askerinin söküklerini dikerdi . Annem ve kardeşlerimden Serdarlı' da olduklarını
bildiğim halde hiç bir haberim yoktu. Annem ve kardeşlerimin Serdarlı'da bir evde
kaldıklarını halamdan öğrendim. Yanlarına gittim. Sarıldık , ağaladıkAnnem ve
kardeşlerimle birklikte Serdarlı sancağı komutanlığına gittik babamın kaybolduğunu
ve annem ve kardeşlerimin açıkta kaldığını , yengemin ve dört cocuğunun da açıkta
kaldığını konmutana anlattım . Komutan bize iki çadır verdi yanmış göçmen
evlerinin avlusuna çadırları kurduk ve komutan aracılığı ile yemek ekmek verilmeye
başlandı. Ben tekrar görevime döndüm. Ulukışla'da Rum esir bekliyorduk bir
müddet sonar esirler kendi köyümüz olan Pınarlı'ya naklettik. Eski köyüme geldiğim
gün geçmiş bütün anılarım gözümün önünden geçti. Bu arada göçmenlerin bazı
köylere yerleştirilmeye başladığını duyduk. Bizim köylülerimizi deUlukışla'ya
(Maratoya) yerleştireceklerdi. Köyümüzün sakinleri amcalarımız dayılarımız kendi
eski köyümüze yerleşmek istediler. Denktaş beye ve Dr. Küçük'e baş
vurdular.Esirleri

Akova (İpsoz) köyüne naklettiler

92

ve bizim köyü iskana açtılar.

Bizler de geri Pınarlı'ya yerleştik. Ben yine Akova'da görevime
devam ettim. Kasım ayına kadar orada görevime devam ettim Kasım ayında terhis
oldum. Oradaki esirleri Kuzeydeki Rum esirler ile Güneydeki Türk esirleriyle takas
edildi . Bu takasta abim Mehmet Beha Pınardan da onlar arasındaydı eve geri döndü.
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İsim

: Sultan Pınardan

Yaş

: 1956 Aşağı Alsandık (Civiya) Limasol

Meslek : Ev hanımı
15 Temmuz sabah;
babam işe gitti.Makaryos'cularla
" ı., '

Grıvas'cılar birbirleriyle

çatışmaya girdiler. Babam işten geri geldi . Bir hafta bu korkuyu çektik. 20 Temmuz
sabahı kalktık korkumuzdan ovaya saklanmaya gittik. Radyodan haberleri sürekli
takip ederdik. Rum askeri hakkında bilgi alırdık. Gündüz köye dönüp evimize
bakardık gece olunca geri ovalara ağaçlıklı alanlara saklanırdık. İki üç gün bu şekilde
devam etti . Rum köyü yukarı Civiye olan bu köye teslim bayrağı çekti. Bizler çok
sevindik Beyaz çarşaf astılar. Ancak bu sevincimiz çok uzun sürmedi. Tekrar Rum
bayrağını astılar. Başladılar bize silah atmaya . Biz köyden kaçmak zorunda kaldık.
Bir Türk köyü 8 mil olan ( Çanakkale) köyüne vardık. Babamın yeğeni vardı bu
köyde üzerimizdeki elbiselerimizle kalmıştık. Babamın yeğeni bize dedi ki
"Kombos'un baslarını aldılar bindiler Evdim'i basmaya gittiler" dedi kardeşim orada
mükellef mücahitlik yapmaktaydı. Babam bunu duyunca düşüp kaldı.. Bizlerde çok
üzülmüştük, bu sırada Rum askerleri bizim bulunduğumuz köyü almışlardı. Köy
teslim olmuştu. Evimize gelip babamızı esir aldılar. Biz orada iki üç gün kaldık.
Babamdan hiç bir haber alamıyorduk. Evdim'de asker olan kardeşim o dönemde
Rum taksicilerin çok para güttüklerinden bizi de kardeşim orada bulduğu taksi ile
bizleri aldırdı ve İngiliz Ağrotur üslerine gönderdı .Orada İngiliz bize çadır Verdi . 6
Ay çadırlarda kaldık.Kış olduğu için çadırları sular basar, rüzgarlar üzerimizden
alırdı. Çok cetin bir çadır hayatıydı Ondan sonra İngiliz bizi Kuzeye vermek
istemezdi, kendi yerimize gitmemizi isterdi. Büyüklerimiz İngilizlerden bize aylık
bağlamasını istedi.İngiliz bu yükün altından kalkamayınca Denktaş Bey bize geldi ve
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çadırlarda ziyaret etti. Ziya Rızkı Bey bizim çadırlarımızda kalırdı . Bizi hiç yalnız
bırakmazdı.. Bizi yönetirdi. Sonra karar alındı Türkiye'ye gideceğiz. Babamla Barış
Gücü aracılığıyla mesajlaşarak atada bir haber alırdık. Babam daha sonra üç ay kadar
sonra esirlikten kurtuldu Kuzeye geçti.Daha sonra dağlardan bizim yanımıza İngiliz
üslerine geçti. Üç ay birlikte yaşadık Türk Hava Yollarıyla Ağrotur Üslerinden önce
Adana'ya daha sonra İskenderun'a

geçtik. 18 Gün orada yurtlarda kaldık 18 günden

sonra İskenderun'dan gemi ile Magosa'ya geldik Baslarla bize ayrılan köye Ağıllar
köyüne gönderdiler. Orada hiç unutmam 4 parmak kar vardı. Otobüslerden inen
bayıldı inen bayıldı Otobüsün şöferlerine gitmelerine izin verilmedi. Köyü gezdik
beğenmedik. Tekrar otobüse bindik Lefkoşa'ya yurtlara yerleştik. Bir hafta kaldıktan
sonra amcam Bostancı 'ya yerleşmişti. Onun yanına gittik. Bir hafta onun yanında
kaldık. Ondan sonra bizim köye Değirmenlik ayrılmıştı, oraya gittik ve yerleştik.
Bulduğumuz ev eski kırık dökük eşyası olmayan bir evdi. Sağdan soldan eski püskü
birşeyler topladık ve evimizi düzdük. Babam işe girdi ve evimizi yavaş yavaş
düzdük. Kardeşim tekrar askerliğine döndü. Hayatımızı türlü çileler içerisinde
geçirdik.
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ÖZLEM
Bitmişliğimiz avuclarımızda
Nasır olmuş
Gözlerimiz yokluklara gömük,
Bir ıs arıyor. ·

Gözlerimiz mor dudaklarında yaşamın.
Yaşamak istiyor Kıbrıs Türkü.
Papazın siyah sakalı yoluk,yoluk .
Analarımız çağrışıyorlar,
Gözlerimiz kuzeye dönük.
Yarım anam, garip anam
Yeller vuruyor göğsümüze ...
( Y.C.)
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BARIŞ VE KAN
Yeller,
Soğuk: soğuk eser Kıbrıs'ta
Güvercinler korkarak uçar göklerde .
.
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Gökler kapkara ...
İnsanlar var Kıbrıs'ta
Garalar kuşanmış.
İnsanlar var.
İnsanlıklarını yitirmiş.
Bu insanlar barış istiyorlar.
Barış güvercinleri al kanlar içinde

( K.Ö.)
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KARA YILAN
Vahşiliği, kötülüğü ile ün yapmış
Kara Yılan.
Sürüngeç hayvanların başı.
' ---ı.,../
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Yine yerlerde sürünerek
Kanlı gözlerini dikmiş
İnsan mı arıyorsun.
Unutma ki
Şu dağlar , Yeşiladanın dağları,
Geçit vermez.
Şu analar, Türk anaları
Üzülmez yitirdiği yavrularına.
Herbiri birer toprak ama
Kızmayı görsün Türk yavrusu.
Göğüsleri öyle bir kabarır,
Bilekleri öyle bir kalınlaşır ki
Çalışır, didinir, ölür, öldürür.
Kara yılan düşünüyor mu bunları?
Bre kara yılan.
Bre kanlı gözlerini dikmiş
Niye bakıyorsun ?
Bu adada Mücahit durdukca,
Şu tepelerde al bayraklar dalgalandıkca
Enosis damarı kabaramaz...
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Türk oğlunun dişleri zincire benzer,
Dişleri kırılsa, atılsa
Sökülse tırnakları kökünden.
Bir kalleş el,
Tetiğe basıp vursa ön.tarı.
Onlar için her şey vatan.
Yine vatan.
Bre kara yılan
Bre vahşiler sürüsünün başı.
Hiç düşündün mü
Erenköyde, Ayvasılda,
Boğaziçi'nde ,Limasol'da
Akıttığın kanları.
İhtiyar , çocuk, çoluk
Demeden. öldürdüğün insanları,
Unutur mu Türk oğlu.
Bir gün ateş olup yakacak,
Seni ve sürülerini
Türklerin kanlarıyla sulanan bu toprak.
Türktür ya! Kıbrıs Türkün olacak!
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SİNSİ
Gece derler ya karanlık
Hani mum ışığında gözler kamaşır
Bir gölge!
Hayır -

••.
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Bir rum görünmeksizin sızıyor.
Eline , karnına ayaklarına
Batıyor dikenler.
Işıksız arazide fosfor gibi parlıyan gözler
Görmüyor onu.
Bir rum sızıyor sessiz akan su gibi,
Türk nöbetcisi gözlerini kapatmış
Uyuyor...
Aman mücahidim uyan
Uyanmalısın,
Kapıp piyadeni
Karanlıkta sızan
Sızdıkca beliren karartıyı
Parçalamalısın...
Gavur sinsi
Çirkefle kokan bir gül gibi
Yanaşır belli etmeden.
Nöbetci gözlerini açar
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Fosforlu gözleriyle bakar
Bakar da şaşar
Yaklaşan yılan mı yoksa
İnsan mı diye.
'. -v.
Gece defler ya karanlık
Hani mum ışığında gözler kamaşır
Bir gölge
Hayır
Bir ceset düşer yere,
Kurşun sesi ile çığlıktan sonra ...
Nöbetci biraz bakar cesede
Ve tilki avını bekler gibi
Tekrardan siner köşeye.
Kısar fosforlu gözlerini
Kucağında osmanlı piyadesi.

( K. Ö.)
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1. Resim Ayten Lisani'in anısı "üç kardeşin" anısına ait

2.Resim Bülend Sayıner'in anısına ait
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3 .Resim Aysın Canbaz "Fırtınalar" grubu

4.Resim Ayten Lisani 'nin anısına ait 3 kardeşi
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5.Resim Ayten Sevicer'in 1966 yılında düğününde B.M. çektiği fotoğraflardan biri

6.Resim Ayten Sevicer'in 1966 yılında düğününde B.M. çektiği fotoğraflardan biri
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7.Resim Nazlı Çizilinin anısına ait

8.Resim Nazlı Çizilinin anısına ait
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9.Resim Nazlı Çizilinin anısına ait Gönendere Köyünde

1 O.Resim Nazlı Çizilinin anısına ait
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11.Resim Hayrettin Mengi anısına ait

12.Resim İsimi Mahfuz birinici hazır kuvvet Mağosa 1967
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13 .Resim İsimi Mahfuz birinici hazır kuvvet Mağosa 1967

14.Resim Mehmet Mengi'nin anısına ait
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15.Resim Mehmet Mengi'nin anısına ait

16.Resim Mehmet Mengi'nin anısına ait
110
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VI-iNDEKS

KİŞİ ADLARI İNDEKSİ
SAYFA

İSİM
Abdullah Çavuş

5

Ahmet Beyaz

63

Ahmet Hasan
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5

Ahmet Sonat Çavuş

74

Ali Mustafa

5

Aysın Canbaz

30

Ayten Lisani

2,61

Aziz Güner

9

Bakkal Hasan

85

Bora Hacıcık

85

Cemali ye

28

Cemaliye Emirali

9

Cengiz Topel

12

Demirci Mühip

9

Derviş Hasan

5

Dilaver Teymen

59

Dina

39

Dr. Fazıl Küçük

7, 8,92

Erdoğan Çakır

56,58,59,68

Fatma Kadın

48

Givas

5,88,94

Griyago

76

71

Gülay Erin

.

Günaltay Hannas

62

Hakkı Atasoy

45,46

Halit Derviş

18
•
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Hasan Kral

58, 59,

Hasan Türker

30

Havancı Neşet

74

Hüseyin Ali Bektaş

5

Hüseyin Amcaoğlu

85

Hüseyin Ruso

9

İbrahim Ali

7

İlteç Çörekcioğlu

30

İzzet Pamukoğlu

59

Kemal İsmail (Yero)

60,62,63

Lisani Çavuş

5

Makarıos

5, 8, 64, 68, 88,
94

Mehmet Çakır

56, 59,68

Mehmet Behayi Pınardan

51, 93

Mehmet Çatalla

63

Mehmet Emin

12

Mehmet Orhan

44

Mustafa Ahmet

7

Mustafa Çakır

57, 58, 59,68

Mustafa Kemal

4, 11,13

"

Mustafa Sevgin

30

.

Münür Dilaye

29

Münür Halil Şago

10

Osman Örek

8
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Ömer Usta

47

Özkan Çetiner

30

Rahme Kral

59

Rauf Denktaş

. 8, 21, 69, 77, 92,
94

Salahi Şevket

9

Sermet Kanatlı

7

Sonay Salih

10

Şevket Mustafa

31

Tahir Hasan

5

Tuncer Hasan

9

Tünay Baykara

77

Volkan Çavuş

78

Yüksel Hacıcık

85

Zeki Halil

9

Zeki

28

Zeynel Arıkan

61

Ziya Rızkı

95

YER ADLARI İNDEKSİ
YER

SAYFA

Abohor ( Beyköy )

73,80

Adana

95

Ağıllar

),/

95

Akova (İpsos)

92,93

Alaniçi ( Pi Peristerona )

54,65,66

Alay köy

84,86

Alayköy

33

Ankara

64

Arpalık

10

Atlılar

66

Ayharida

92

Ayvasıl

10

Baf

10, 13, 17, 29, 37, 56, 68,
69, 70,90

Balikitre

46

Biladan ( Çınarlı )

67, 76

Boğaz

28,30

Boğaziçi

12

Boz Tepe

10

Bozdağ

85

Canbolat Kapısı

39

Çanakkale Köyü

94

Çatoz ( Serdarlı )

24,46,50, 51, 54, 72,80,
81, 82,92

Çetinkaya

9

Çınar Gazinosu

30

Değirmenlik

92,95

Digomo

86

Ege

4

Erdemli

64

Erenköy

12

Ev dim

94

Ford Garajı

23

Gazi veren

32

Geçitkale

12

Geçitkale

55

Girit Adası

3

Girne

6

Gönendere ( Konedra )

19, 42, 44, 50, 51, 54,55,
80,81, 82

Gömeç

80

Güzelyurt

63

İngiltere

8, 76

İpsillat ( Sütlüce)

46

İskenderun

95

İzmir

4

Kadife Kale

31

Karga Tuzu

54

Karpaz

67

Kızıl Haç

69, 71

Kızılbaş

76, 78

Köfünye

39

Köşklü Çiftlik İlkokulu

28

Kufez (Çamlıca)

20,46,80

Küçük Kaymaklı

9, 74, 77,78

Küfi Eczanesi

21

Ledra Palas

28

Lefke

10,33,69

Lefkoşa

6,9,24,31,32,33,42,
43, 47, 48, 49,61, 65,
67,69, 76, 90,95

Leymosun

47

Limasol

90

Magosa Kapısı

39

Magosa

12,39,41,46,63,65,67,
76,89,95

Maraş Bölgesi

63

Maratoya (Ulukışla)

54,92

Mavralı Bölgesi

11

Melandra

18

Mersin Şehitliği

34

Mora Yarımadası

3

Muharrem Apartmanı

28

Muratağa

13,65,66,67

Namık Kemal Lisesi

39

Ortaköy

76, 77

Pelatusa ( Karaağaç.)

62

Poli

60,63,69

Poli Hürriyet Ortaokulu

60

Sandallar

13,65,67

Saray Hotel

20,21,23,28

Sent Hilaryon

65

Taşkent

13

Templos ( Zeytinlik Köyü )

28,65

Tirmen

44,55

Türk Merkez Bankası

42

Türkiye

8, 12, 54, 77, 86~ 89,95

Vidsada (Pınarlı)

19,46, 80,82,93

Vuda ( Akova)

65

Yaşar Aile Gazinosu

, 30

Yenağra ( Nergisli )

46

Yereşibu

59

Yeşilırmak

10

Yıdırım

65, 77

Yunanistan

3, 4, 5, 8

Zürih- Londra

8

