K.K.T.C
YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT BÖLÜMÜ

ÇALIŞMA KONUSU:

1958-1974 ARASI SAVAŞ HATIRALARI

-~ DERS HOCASI: .

GÜLÇİN ERKMEN

.,
HAZIRLAYAN:

BETÜLALAGÖZ
NO:· 980694

ŞUBE:4B

LEFKOŞA

2000-2001

----------------

~ .

~~

r

II

. . •.

··.1..:~

<ı$

~jl

ÖNSÖZ

Kıbrıs

Türkleri 'nin

araştırmamızda o dönem

varoluş mücadelesinin

anlatıldığını bu

insanlarının yaşadığı sıkıntı dolu günleri

sizlere aktarmakla gurur duyuyoruz.
Bu araştırmanın esas amacı yaşanılan ve herkesçe bilinmeyen
anıların su yüzüne çıkmasıdır.
Araştırmayı

hazırlarken

Huriye . Alagöz' r

Salih Alaminyolu

Bey'e ve Bayan

başvurmuştum . Beni geri çevirmedikleri ıçın

onlara teşekkürü borç bilirim.
Anlattıklarını

dinledikten

sonra

ıyı

ki

o

dönemlerde

yaşamadım diyorum.

:I
Savaşsız ve silahsız yıllar hatta asırlar dileğiyle.

Saygılarımla
BETÜL ALAGÖZ
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GİRİŞ:
1963- 1974
Kıbrıs'ta

yaşayan

iki cemaattan birisi Türk) gerisi Rum

olmak üzere 1800'lerden belli Megalo

İdea peşinde oldukları

için 19 5 8 'i fırsat bilerek EO KA tedhiş örgütünü kurup biz
Türkler 'i adadan yok etmek ve Kıbrıs 'ı Yunanistan'a

ilhak

etmek için kurmuş oldukları bir tedhiş örgütü (EOKA), Türkler
ise Rumların kurmuş oldukları tedhiş örgütüne karşı tek vücut
halinde Volkanı

sonra TMT ' yi

kurup Rumların Kıbrıs'ı

Yunanistan' a bağlamak için yaptıkları mücadeleye karşı
Türkler TMT mensupları olarak

biz

vatanımızı, memleketimizi ve

milletimizi savunmak, korumak için bu TMT teşkilatını kurmak
mecburiyetinde

~
.r,..

kaldık. Bu teşkilat sayesinde

vatanımızı

ve

memleketimizi '<savunmaya başladık. Rumların atmış oldukları
her adımı anında takip edip olmaya çalıştık böylelikle Kıbrıs'ı

.,

Yunanistan'a ilhak ettirmedik.
1958'den

1963'e kadar biz Kıbrıs Türkleri'ni her ne kadar

yok etmek için uğraşmışlarsa

da ana.vaıammız

desteği TMT ve mücahitlerimizin
neticesinde biz Kıbrıslı
adadan biz Türkleri
1967' e

azimli kararları ve uğraşları

Türk halkını ne yok edebilmişler, nefde

sürgün edebilmişlerdir.

1963 'den

yıllarında birçok Türk köylerine baskı zulüm, işkence

uygulamışlarsa
Temmuz

Türkiye'nin

da

hedeflerine

1974 Cumartesi

ulaşamamışlardır.

Anavatanımız

Türkiye'nin

20
Kıbrıs

Türkleri 'ni yok edilmekten kurtarmak için girişmiş olduğu Barış
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&rek~tı neticesinde biz Kıbrıs Türkleri tümden yok edilmekten
kurtarıldık.

Yalnız

ne var ki bazı köylerimiz

acımasızca saldırıları ve köylerimizi
~

~dt.l~~l~ı

Bu

köylerimizden

göstermek

bir

r~

bombalama~ı neticesinde

ve.._

~l~l-v\.l~

tek

Rumların

tanesini

canlı

2.ov\d-l.11.-v\ly~(.

şahit

olarak

istiyorum. 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü karma

olarak yaşamakta oldukları Lamaka kazasına bağlı Alaminyo
köyünde yaşanan gerçekleri dile getirmek istiyorum.
Alamin yo köyü 183 nüfuslu Türk ve 400 'ü Rum olmak
üzere

aynı köyde

ayrı ayrı mahallelerde

1974'de

kadar

günü Ata yadigarı

olan

yaşamışlardır.
Yalnız
topraklarımızı,

1974 Cumartesi
mallarımızı

ve canlarımızı

korumak

ıçın

Rumların, biz Türklere karşı bizlerden kat kat silah üstünlüğü
olan Rumların köyümüze saldırıp bizleri yok etmek üzere bir
. •. ..._'<,.

~

yıldırım harekatını
başlatmışlardıe,
.r-,,.
Mücahit

Alarriinyolular

Rumlar' ın bu saldırılarına karşı

koı&ya bilmek için ellerinden gelen her imka1nı kullanmışlarsa da
Rumların üstün silahları ve çoğunluğu ka~şısında esir düşüp
gençlerimizin

hemen hemen

dizilmişlerdir.

Gece

hepsi Rumlar tarafından kurşuna

karanlığından

yararlanıp

kaçabilenler

GeçiL.-Xale~e,

Boğaz-Jçi~e

Alaminyo' da

mücahitlerin ellerindeki Jilah

:,

(Kt.,~)
l f-61i'o )

{ftc,i/.~c}.t
Oı>J"'ı.' c:, R~
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köyden

sığınmışeslarelıf" ·
gücü ise çok az

miktardaess, id; ,

/

(

--~ .•
.r-...

1-1963 YILINDAKİ HATIRALAR
.I
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Huriye

Hanım

Anılarını

Şöyle

Anlattı:

"1963 yılında yaşamış olduğu 21 Aralık günü sınırda otururken
silah sesleri duyduk, o zaman küçük olduğumdan

nedenini

anlayamamıştım. ~ kardeştik, annem hepimizi kendi yatağına
yatırmıştı.

Babam gelip bizi uyandırarak

kahvehaneye

götürdü.

kahvehanenin

içi

evimizin önündeki

Kahvehaneye

doluydu,

gittiğimiz

tanımadığımız

zaman

insanlar

vardı.

Herkeste bir bağrışma bir ağlaşma vardı. Masaları birleştirip bizi
ve diğer çocukları masaların üzerine yatı~lar.
kahvehanede

kaldık.

Silah

sesleri

ve

Sabaha dek

atışlar

gittikçe

kuvvetleniyordu. Gün ışımıştı ama saati hatırlamıyorum. Herkes
bir

tarafa =koşmaya

bilmiyordu.

-',

başladı) ama

kimse

nereye

gittiğini

r-..

Babam teşkilatta olduğu için görevine gitti. Annem herkesin

.,

yollarda koştuğunu görünce bizim{1e yola çıkıp koşturmamız
gerektiğini
yürüdük

söyledi ve epeyi yürüyüp koştuk; ama ne kadar
hatırlamıyorum. Sonra wolksvagen

adam yanımızda durdu 1 "Çabuk

ile orta yaşlı bir

çocukları arabaya atın siz

büyükler koşun Rumlar çok yakınımızda,

arkamızdalar '' dedi.

Arabaya birçok çocuk binmişti. Bizi epeyce o adam götürdü
sonra bir eve bttt- indirdi.

Bize korkmamamızı

ve sakin

olmamızı, annelerimizin yanımıza geleceğini
söyledi. Ve geride kalan çocukları almaya gitti. Gittiğimiz yerin
Hamitköy olduğunu sonra.dan öğrendim. Anne ve babamı 1-2
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gün sonra gördüm. Çok insan olduğu için geç buluştuk. Ne
olduğuna anlam

verememiştim.

Evlerde günlerce sandalyede

oturarak geçirdik kimse uyumamıştı. Bir odanın içinde 50-60
kişi

vardı. Öyle kalabalıkta oturduğumuz olurdu. Biz sadece

şaşkın şaşkın oturup ne olduğunu anlayamıyorduk. Kaldığımız
evlerde

bulduğumuz

yiyecekleri

annelerimiz

bize yedirirdi.

Büyükler yemezdi, çocuklara yedirirlerdi.
Epeyi zaman sonra Kızılay çadır gönderdi ve çadırlar.da kaldık.
Uzun zaman sonra göçmell>Yleri

yapıldı. Ve orada kaldık.

1974 'e kadar öyle yaşadık. Hep savaş korkusu vardı

HURİYE ALAGÖZ {TAŞKINKÖY, 45)

r...

/

,I
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· 11-1974 YILINDAKİ HATIRALAR

1974 ANILARI:

1974 yaklaşınca Rumlar kendi içlerinde savaş çıkardılar.
Birkaç gün sonrada bize saldırdılar. Bir sabah kalktık ve Sn.~
Rauf(penktaş

radyodan bize halkın sakin olmasını Harekatın

başladığını söyledi. Ve biz bunu duyduktan sonra dışarıda uçak
sesleri de işittik hemen dışarı çıktık. Anavatan Türkiye'den jetler
gelmişti. Hamitköy ile Dumlupınar arasında büyük bir boşluk
arazi vardı. Bir baktık uçaktan paraşütçülerimiz atladı. Onları
gurur ile seyrettik fakat birkaç paraşütçümüzün

paraşütleri

açılmayınca-şehit
oldular.
..,.,.
Halkımız

cmları_ hastaneye

kaldırdılar, kurtaramadılar.

Günlerce çatışma devam etti. Benim ailemden ölen olmadı.ama
komşularımızdan ölen çok oldu. Arkasından _ Sn. «Rair

Rauf

Denktaş II. Harekatın başladığını belirtti. Hetimiz perişandık.
63'de yaşadığımız sıkıntıları Anavatanımız 74' de yardımımıza
erken . koştuğundan

askerlerimiz

özveri

ile

dövüştüğünden, çok şehit versek de zafer bizim oldu.

HURİYE ALAGÖZ (TAŞKINKÖY, 45)
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cephelerde

20 Temmuz 1974 Alaminyo
Anlatan Alaminyo

Olayı

takım komutanı ve

Köy

muhtarı

Salih Alamin yo 19 Temmuz gecesi mücahit arkadaşlarım

ile

birlikte karargahta görevimiz başında iken telsizci Ömer yanıma
gelerek Geçit-kale
Okudum yine

taburundan

de inanamadım.

aldığı mesajı bana verdi.
Çünkü gelen mesajda

çok

dikkatli olmamızı ayrıca kesmemiz icap eden yolları iri yarı
taşlar ve ağaçları koymamızı ve sabotaj maddelerini köprüye
yerleştirmemizi

karargah ve telsizin yerini de değişmememizi,

ihtiyatta olanları mevzilere koymamız ve buna benzer bir çok
emir mesajda gelmiştie

Okudum, inanmak istemedim. O an

görevde olan mücahit Ömer Sönmeztürk ile Şehit düşen Osman
Mehmet Reisi Geçit.kale taburuna gitmelerini ve mesajın doğru
olup,

olmadığını

öğrenmelerini

emir ettiı« .Bu iki arkadaş

' gittiler. Yarım
karargahtan çıkıp kendi araları ile Geçit.kaleye
saat kadar oir zaman geçtikten sonra
gelerek

.-,

Geçit.jkaleden

söylediler. Ben.Salih

tekrar

bana

karargaha

)

gelen

mesajın

doğru olduğunu

Alaminyolu olarak aynı andan karargahın

ve telsizin yerini değişmeye koyulduk. İhtiyatta olanlar ise 15
,I
Temmuz 197 den. belli zaten göreve çağrıldılar. Herkes kendi

4:

~VZA.Sıv,.Ci,R

~~~örevi

başında sabaha dek bulunuyorlardı. Hiçbirimiz

yatmadık.

Her an bize gelecek emirler, bekliyorduk.

İşte, 20

Temmuz sabahı o an telsiz görevlisi bulunan Mustafa Ali Taşbel
ilk radyo açan''""~1cıu ve Sayın Denktaşın konuşmasını
Koşarak

yanıma geldi. ''

Kurtulduk

arkadaşlar,

işitti.

Türkiye

çıkarmaya başladı." Diyerek oynamaya başladı. Karargahta olan
arkadaşlarla

radyonun yanına gidip biz{kendi kulaklarımızla

işittik1hepimiz bir sevinç içerisindeydik.
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Mustafa Ali Taşbel, yanıma gelerek tabancamı istedi. Ne
yapacağını sordum. Havaya bir el ateş açacağım dedi. Ben ise
hayır dedim. Mermiler sayılıdır. Bu arada Mustafa Ali Taşbel,
boynuma

sarıldı, çok ısrar ettiyse de kendisine

vermedim.
çıkarma

İşe gitmek
yaptığını

durumdan

haberdar

ihtiyarlar

karargaha

ediyorlaf.''Ben

tabancamı

için kalkan Türk halkı Türkiye'nin

duyunca

herkes

etti. Yollarda
gelerek bizlere

evine

koşarak

koşan çocuklar,

ailesini
kadınlar,

ve Türk milletine

dua

ise son olarak tabur komutanından gelen emri

okuyordum emirde şöyle diyordu:
- Sakınıp, taşkınlık yapmayın, yollarda koşmayın, çok dikkatli
olun. Ben sizleri dur~dan

haberdar edeceğim diyordu. Halka

evlerine gitmelerini ve evlerinden çıkmamalarını söyledi. İtiraz
eden hiç olmadı, Nerkes bir anda evine döndü. Rum halkı ise
durumdan haberdar olmadığından her günkü gibi işçi arabasına
gidip Lamaka'yaişlemek için yola koyuldular ben ise Geçitkale
tabur komutanına bildirdim bize tabur komutanından gelen emir
şu idi:
Rumların

her harek«tını

haberdar edelim) ardından
Larnaka'ya
durumu

izleyelim

ve taı!uru durumdan

15 dakika geçmeden işlemek için

gitmekte olan Rumlar tekrar köye döndüler. Yine

ben GeçiL.kale

tabur komutanına

bildirdim.

Rum

tarafında büyük bir telaş ve kaynaşma olduğunu gördü\::..
Rum
(Meffi:'oya)

halkı otobüslere binerek köyü terk ettiler. Ötüken
istikametine

doğru

Rum tarafından hiç bir ses

çıkmıyordu. Köyde kalan Rumlar sığınaklara girdi. Durumu ben
yine tabur komutanına bildirdim. İşte böyle saatler geçerdi.
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Köyümüz

nüfusu

küçük büyük

183 kişiden oluşmaktaydı.

Mücahit ise 5 kişiden oluşuyordu. Mukaveleli olarak silah ise bir
bre~dört tomson, dört sJten ,on üç piyade ,on sekiz el bombası,
mermiler, kasaturalar

ve bir telsizden oluşmaktaydı. İhtiyatta

olan ve görevde bulunan eli silah tutanlar ise silah eksikliğinden
av tüfekleriyle görev yapıyorlardı. Köyümüzün esas altı mevzisi
vardı. Bunlar:
1. Arnavut

Mevzisi

2. Gazino

Mevzisi

3. Ruso

Mevzisi

4. Köşe

Mevzisi

5. Hacı

Mevzisi

6. Şam dudu Mevzisi
Bu mevzilerin manga komutanları ise şu kişilerdir:Köşe
Mevzisi Hüseyin Dildar, Gazino Mevzisi
Reis

,Arnavut

Mevzisi

Mevzisi

Mücahit

Hasan Abdulrahman

Ömer
Öztüccar

Mehmet

Hüdaverdi

Sönmeztürk

,Ruso

;Hacı Mevzisinden

Hüseyin Halil Tatarlar ,Şam dudu Mevzisinde ise Mücahit Ali

J

Kozok ile Hanifi Halil Alkın 'dır. Bu mevzilere silah imza
mukabilinde dağıtılmış bulunuyordu. Çünkü

kaybolacak en

küçük askeri malzemenin hesabını vermek zorundaydım. Bu
işleri

tamamlayınca

gazinodaki

mücahit

arkadaşlarımı

denetlemeye gittiğim zaman Hüseyin Dildar koşarak yanıma
geldi ve bana şunları söyledi:"Köy telefonu çaldı. Telefonu
aldığımda Larnaka'da olan Rum papazının polis
-11-

oğlu Bavlo bana köy muhtarını
söyledim

fakat

söyledi

beni

ve ben

sordu. Ben de muhtar olduğumu

sesimden

seni

tanıyarak

çağırmayınca

muhtarı

telefonu

istiyordum"dedi

ve telefonu

yüzüme

bazı

ağladığını

ve bir çoğunun

kadınların

kapattı.

duydum. Ali Nazif Taşbel

ovada

Ali Nazif'i dövdüğünü

durumunun

onun evine
yatağının
döktüğünü

gitmem

ve

gerektiğini

"Ben

muhtarı

İşte böyle derken

sürülerini
acil

söylediler.

çağırmamı

bana

çağırdığını

otl~en

Rumların

olduğunu,

hemen

Evine gittiğimizde

kenarında

oturduğunu

, başına karısının

gördüm.

Ona neler

olduğunu

ve kızının su

sordum.

O da bana

Rumlar beni dövdü ve sana yolladı ve yarım saate kadar teslim
olmanı ve eğer teslim olma~~takdir.de
söyledi.
sonra

hepimizi

öldüreceğini

Korkma Ali amca dedim. Türkler adaya ayak bastıktan
mı korkacağız

? dedim.

askerleri

inmeye

başladı

vermeye

gittim.

söyledim.

Telsiz masasına

Baktım

telsiz odasına

Arkadaşlara

evlerine

ki tepelerden

Rum

gidip jkomutana

haber

gidip

durumu

bildirmek

istedim. Fakat yanıma Ömer Taşbel gelerek komutana

ağzından

iletmek istediğini

oturup komutana

gizlenmelerini

söyledi. Ben de Ömer'e kendi tabancamı

mermisi ile vererek Geçitkale'
çıktığında

bağların

ye gitmesini Kay dediğimiz

içini iyi dinleyerek

yola devam etmesini söyledim

tepeye

ve ancak ses çıkmıyorsa

Ömer beş dakikalık yola
-12-

son

çıkmıştı ki İngiltere'den

bizi görmek için gelen Mustafa

Ali

Mehmet'i görür ve ona arabası ile Geçitkale tabur komutanına
bilgi vermesini söyler. O da bu teklifi memnuniyetle kabul eder
ve arabasını sürer. Bu arada telsizci haberi çoktan vermişti. Ben
ise

artık

savaş

çıkacağını

anladım

ve

eve

gittim.

Köy

kadınlarının ve çoluk çocuğu bir testi su ile talimatnamede yazılı
olan öğretmen

evine gönderdik

ve diğer mahallelerin

sivil

halkını toplamak için sokağa çıktım. Köşe mevzisinin yanından
geçerken kardeşim Güney, Rum askerlerinin mevzilendiklerini
bana

söyledi.

çalıştıklarını

Hüseyin

Dildar

da tepeye

havan

kurmaya

bana göstermeye çalıştı. Fakat ben görmememe

rağmen Hüseyin' e inandım çünkü çok güvenilir birisi
karargaha

koştum+yedekte

idi

bırakmış olduğum breni koşarak

aldım. Ve kardeşimle Hüseyin

Dildar' a t~lim ettim. Ben geri

gelene dek onlar köşe mevzisinde idiler. Ben ise.koşarak telsiz
odasına gittim. Baktım ki telsizde Mustafa Ali Taşbel' den bana
?

Mesaj var. Mesajda şöyle diyordu: silah tesbidatı,. taşkınlık
yapmayın,
dikkatli olun.

ateş

edecekler

Çünkü sizlere

olursa ve sizde mecbur kalırsanız
Geçitkale' den , Boğaziçi'nden

yardım gönderiyorum dikkat edin. Ben hemen mevzilere emir
Vermek için giderken gazino mevzisinin manga komutanı olan
Mehmet Hüdaverdi' yi cami yanındaki çeşmenin yanında3ördüm.
t< Nereye Mehmet Day;~dedim. O da ban~'sürülerimi çoban eve
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. .
•d.ıye
getırmışse

b akıp ge 1·ıyorum >.ı d e diı•.

Rum

as

..+
~en.

</~..(-,
·. ı:,.,

CP

köye mevzilendiklerinden
Ben mevziıegirdiğimde

kendisine erken gelmesini söyl

Y;f>

ı~..

radyo açık ihtiyarlar haber dinliyorlar

,$ıt'ıt" r,.

. ~'?_~

Çünkü mevzi derken ihtiyattan 6 kişi koydum Rum tarafını

izleyeIıilsinler ve Geçitkale' den gelecek olan askerleri bize
haber

verebilmeleri

için bu mevzi

dediğimiz

yer tümsek

mevzisiz bir yerdi. Mevzi yapacak olursak Rumlar hemen barış
gücüne haber vereceklerdi. Tahta kapıl1cam <:mevzili bir yerdi
gazıno.

İşte içeriye girdiğimde

İngiltere' den gelmiş
düşmüştü.

Geçitkale

olan Mehmet

mevzisini

Pastırmacı,

izlerdi.

arkın

içine

Biz içeride kapı bucaklarına saklandık içeride bir

piyade vardı.

Fakat onu nasıl atabiliriz üzerimize düşerler.

İçeride bulunan arkadaşlar bende dahil yerlerde yatıyorduk haber
almak için açık bulundurduğumuz
gidemiyorduk

radyoyu dahil kapatmaya

15 dakika kadar böyle devam etti. Atışlar durur

durmaz teslim olmamız için bizlere Rum tarafından Rumca

•••

olarak seslenmeye. başladılar hiçbir mücahit ve halk olarak teslim
olmak niyetinde değildik bu sırada teslim olun sözlerine kızan
kayın-..hlraderim

t

Ömer

Sönmeztürk , bulunduğu

Rumlara ser cevaplar verdi.

.Işte o zaman olan) oldu mevziden
duvarlar

düştü, damlar yıkıldı, kapı pencere kalmadı. Toz duman içinde
kaldık, göz gözü görmüyordu. Ben ise çok eskiden kazıp ağzını
tahta kapakla kapattığımız tahta mevziin ağzının açılması için
mevzide bulunan Kemal Derviş'

e mevki kapağını açmasını

söyledim. Kemal Derviş çok çabaladıysa da tahta mevziin ağzını
açamadı.

Çünkü ayağı kurşunlardan

kalkamıyordu.

Ben ise

sürünerek kapağın yanına piyade ile gittim. Dipçiği ile kapağı
kırmayı başardım ve mevzi içine girdim. Mazgal deliğini açmaya
çalıştığım sırada Rum askerlerinin sesini kapı yanında duydum.
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Bizlere teslim olmamız için çağrıda bulunuyorlardı.
kurtarmak isterseniz çıkın dışarıya, çıkmıyorsanız

Canınızı

el bombası

atarız diyordular bizlere. Ben ve arkadaşlarım münakaşa etmeye
başladık. Sen çık diye en nihayet sen çık teslim ol diyor çünkü
Rumlar bizi öldürecekler ben ise Kemal Derviş

teslim olsa da

yine öldürecekler onun için ben teslim olmuyorum dedi. Fakat
Rum askerleri bu defa size son çağrıyı yapıyorum, çıkın teslim
olun dedi. Yine kimsesi çıkmadı. Kayırı.pederim sen çık oğlum
teslim ol belki kurtuluruz diyordu. İçeriden en nihayet Rumca
olarak Rum askerlerine cevap verdim. Çıkıyoruz ateş etmeyin.
Başımı dışarı uzatıp uzatmaz saçlı sakallı birisi silahı üzerine
çevirdi. Ben ise kendimi hemen mevzi içine attım. Rum askerleri
tekrar çağırdı. Fakat bu defa çağıran yunan yüzbaşı idi. Çıkın ve
korkmayın dedi. Benim ise kendisine tek lafım oluyordu. Bizi
vuruyordunuz dedis-Yunan yüzbaşısı sizlere söz veriyorum dedi.
Ben ise tekrar ayağa kalktım arkadaşlarla

birlikte ellerimizi

-""ı

başımızın

üzerine . k~yu1? dışarıya çıktık. Bizlere vura vura

aşağıya indirdiler. Türk kesimi sade bir Rum askeri ile doluydu.
Her kesimde mevzilenmiştiler.

Başlarında demir şapka vardı.

Bunların içinde Rum köylüleri de vardı. s/çıı sakallı birisi
silahını üzerime doğrultup üzerime gelmeye başladığını gören
Yunan yüzbaşısı Rum askerlerinin

önüne geçti. Fakat Rum

askeri sert tepki verdi ve Rumca olarak bunların

tümünü

öldürmeliyiz. Zira iki kardeşimizi Köprü başında vurdular dedi.
Rum askerlerine Yunan yüzbaşısı Rumca olarak sabret deti\.
Toplansınlar

senin yapmak istediğini bende yapacağım

dedi .

Yanımda bulunan Kemal Derviş' e Rum subayı çağırdı. Çabuk
yukarı mevzilerinize

doğru önümüzde yürü ve Türklere çağır

ateş açmasınlar. Açacak olurlarsa hepsinizi vururuz dedi. Kemal
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Derviş

önde Rum askeri
subayı

arkasında

Ruso mevziine

Geçitkale'ye

yolladığım

doğru

yürüdüler.

Rum

Mehmet

Pastırmacı'

yı arkın içinden çıkartıp Türk mevzilerine teslim

olmaları için tehdit etti. Fakat Mehmet Pastırmacı Rumca olarak
ben İngiltere' den geldim, misafirim demesiyle Rum subayı bana
dönerek

beni

yanına

çağırdı.

Burada

Kemal

Derviş

'e

söylediğinin aynisini bana söyledi ve bir Rum askeri benimle
birlikte mahalle içerisinde dolaşıp halkı teslim etmemi emretti.
Ben ise koşmaya baladım. Çünkü kaçmama bir şans veriyorlardı.

1,re

Fakat on adım ya attım ya atmadım arkamdan "dur bite-köpek"
diye söyledi. İşte o saat köyümüzün Rum çiftliğinin kahyasının
oğlu olan Vasili'yi

silahlı olarak arkamdan 3önderdi.

Hem

giderken hem kaçarken Vasili'ye bizi vuracak mısınız dedim.
Vasili ise hiç konuşmadı.

Yalnızca başını salladı. Ben ise

Vasili'ye Rumca olarak kaçacağım dedimse de cevap vermedi.
Yalnızca omuz başlarını kaldırdı. İşte tam o sırada bir baktım ki
"J

, 200 kadar Rum•... askeri üzerime doğru geliyor. Tam o sırada
dayım""evinin kapısına bütün kuvvetimle vurarak içeriye girdim.
Arkamdan ateş açtılar lakin isabet ettiremediler. Koşarak avlu

ı

içerisinde bulunan 75 ayak derinliğinde su kuyusuna ellerimi
açarak kendimi attım. Kuyunun içinde su bulunmuyor ve altı
taştandı. Rum askerleri kuyunun bulunduğu avluya girdiler. Beni
aradılar bir çok küfür ederek gelişi güzel ateş açtılar seslerinin
duyulmadığı zaman oradan ayrıldıklarını anladım ve kuyudan
çıkıp daha emin bir yere saklamayı düşündüm. ~~e~açıkmak
inmesi kadar kolay olmadı. Birçok uğraştan sonra tesis odasına
gittim. Beni ilk önce gören telsizci Mustafa Taşbel' in 16
yaşında

olan kardeşi

Mehmet

Salih Taşbel

oldu. Abisine

gelmesini söyledi. Mustafa Taşbel odadan çıkıp son anda
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Geçitkale Tabur Komutanından

aldığı mesajı okudu. Ben ise

köyün durumunu telsizciye anlattım. Telsizci ise bana verdiği
mesajda şunlar yazılıydı. "Bir saat daha dayanabilirseniz

çok

kuvvet gelecek, lakin Türk mevzilerini birer birer düşmüştür.
Rumlar evleri araştırıyorlardı. Ben, telsizci ve iki çocuk yavaş
yavaş

dayımın

ambarına

saklandık.

Rum

askerleri

Türk

kesimindeki yollarda geziyorlardı. Mustafa Taşbel bana elleriyle
Rum

askerlerinin

yapabilirdim.

bölgelerini

Köyün

gösterdi.

düştüğüne

Lakin

iyice

kanaat

silahsız

ne

getirmiştim.

Rumların lideri olan Hambis Marko arabasıyla Türk kesiminden
Rum askerlerine cephane getirmek isterken düşmemiş olan tek
mevzi olan köşe mevzisinden mücahitler Marko' nun arabasına
ateş açtı. Marko ise yaralandı. Araba çiftlik tellerine vurarak
söndü. Aradan 5 dakika geçmeden köşede olan arkadaşlarımın
da mermileri ~~fnişti.

Rumlar köşe mevzisinden

esir olarak

aldıkları mücahitleri ve diğer mevzilerden aldıkları mücahitleri
.,..,.

köşe mevzisinin yafııp.a g_:tirdiler. Yaşlı ve felçli olan Ali Nazif
Taşbel'

in gözü önünde

mücahitlerimizin

tümünü

kurşuna

dizdiler. Ömer Mustafa eşi ile birlikte eski evlerin içinden
geçerek

kadınların

kendisini

saklı

oldukları

gördüm ve kendisinden

yere

sığınifıak

isterken

yardım istedim. İlk sözü

vurdular o köpeği ! Hepimizi vuracaklar dedi ve eve girdi. Bazı
mevzilerinden

kaçabilen

Vural

Mehmet,

Adem

Mustafa

,

Mehmet Kemal, Mehmet Kozok onlafıa kadınların saklandığı
yere girdiler ben ise yanımda olan iki çocuğu saklı olduğu evin
mazgal deliğinden ekmek tahtasını kullanarak öğretmen.evine
gönderdim.

Evde

yapabileceğimizi

ben

ve

telsizci

beraber

kaldık

ne

düşünürken aklıma yıkık fırın geldi telsizciye

bu fikrimi söyledimse de dinlemedi. Barf sözü şu oldu: Çıkma
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dışarıya görüp vuracaklar

seni dediyse de aldırış etmedim.

Ekmek tahtasını kullanarak

deliğe çıktım. Hiçbir Rum askerini

görmediğimi telsizciye söylememe rağmen beni dinlemedi. Bana
son sözü şu oldu: icap ederse bulunduğu
arpanın içine gömüleceğini

arpa ambarındaki

söyledi. Ben dinlemeyip kendimi

yere atarak biraz etrafı dinledikten sonra koşarak fırına gittim.
Lakin fırın eski olduğundan içerisi pislikle dolmuştu ilk önce
ayaklarımı içeri sokabildim. Biraz yer açıldıktan sonra gövdemi
içeri aldım, kadınların içerisine sığınan Mehmet Ali Kozok silah
seslerinin

durduğu bir saatte kadınların

içerisinden

kaçmak

isterken Rumlar tarafında şehit edildi bulunduğu avlu içindeki
fırından Rumlar avluya girerek üstüne çıkarak karargaha ateş
ettiler. En son karargahın içinde birilerinin olmadığına kanaat
getirerek karargaha girdiler ve tekrar yola çıktılar. İşte o sıralarda
Geçitkale 'den atılan
Kilise

çanlarını

arkadaşlarını
Vural

havan topları Rumlar 'ı
çalmaya

başladılar. Yüksek seslerle

aramaya v~ topl~~aşladılar.

Mehmet, Adem Mustafa

paniğe verdi.

Mehmet Kemal,

bulundukları evden avluya

çıkıp konuştular. Ben ise seslerini duyunca kendine seslendim
koşarak yanıma geldiler. Üzerime sarıldılar ve;lne olduğunu
kendilerine anlatİm. Şimdi ağır adımlarla köyü terk edeceğiz
desem de Mehmet Kemal haricinde diğerleri fikrimi uygun
bulmadılar kaçarken bizi vurur diyorlardı. Dedikleri

olabilin.di.

Ben ise kendilerine sabaha kalırsak Rum askerleri bizi bulurlarsa
zaten bizi vururlar dedim. Kaçarsak bir şansımız olabilirdi. Fakat
geri

eski

saklandıkları

öğretmen __e.J;ine

kadınların

yanına

döndüler. Ben ve Mehmet Kemal köyün dışına sürünerek çıktık.
Yalnız çıkarken yerde bir ölü gördüm. Yerde ki ölü Rum askeri
idi ve Türk bayrağının yanında yatıyordu. Üzerini yokladım bir
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şey bulamadım.
başıma

Yalnız miğferi yanında idi. Miğferi aldım ve

koydum. ~iftlik

ağaçlarına

doğru

yürüdüm . ~ftlik

ağaçlarının yönü Rum askerlerinin köyümüze geldikleri yerdi.
Denize doğru ağaçların içinden yön aldık çünkü ağaçlıktan
çıkarsak

bizi

ağaçlıkları

görebilirlerdi.

Ayrıca

ateşe vermişlerdi.

kaçmayalım

diye

tüm

1.5 mil aldıktan sonra dağlara

çıkabildik oturduk etrafı dinledik ve dağlardan Boğaziçi köyüne
gitmeye karar verdik. Av zamanı dağa çıktığımızdan

dolayı

~·11

kola{tayin edebiliyorduk. Fakat çok yorulduğumuzdan dinlene
dinlene.

Boğaziçi 'ne

gittik.

Köpekler

havlamaya

başladı.

Boğaziçi mücahitleri kim var diye seslendiler. Onları tanıdım
4

biziz Muharrem

Yusuf

~

diye seslendiğimde bizi tanıdılar ve

koşarak yanımıza geldiler. İlk sözüm su oldu. Yanlarındaki suyu
bize verdiler ve ikimizde içtik. Bizlere köyümüzün durumunu
sordular. Bizde bildiklerimizi anlattık. Boğaziçi mücahidi olan
Taşkıran

yanımızdan
,.,.

ayrılıp Boğaziçi köyüne indi , Boğaziçi

takım komutanı" oları Hüseyin Arad'
söyledi takım komutanı

a yanlarına gittiğimizi

olan Hüseyin Arad onları arayarak

konuştu. Komutanın emri şu olmuş: '' Benim ve arkadaşımın
derhal Boğaziçi köyüne inmemizi ve derhal Çanına gitmemizi
emretmiş.'' Ben ve Mehmet yürüyerek Boğaziçi karargahına
indik orada olan Boğaziçi köylüleriyle sarılarak ağlaştık. Ben
hemen komutanla görüşmek için telefona gittim. Komutan bana
köyümüzün

son durumu hakkında bilgi vermemizi ve asker

sayısını bildirmemi söyledi. Ben de bildiklerimi ona anlattım.
Komutan ise bana arkadaşlarımı
dönmemi

söyledi. Arkadaşlarımla

alarak derhal Geçitkale'
Geçitkale'

ye

ye

doğru yol

alırken Komutandan haber geldi Boğaziçi halkı ve silahlar derhal
Geçitkale' ye gitmesi emredildi. Bu haber Boğaziçi köylülerini
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telaşa düşürmüştü. Çocuklar kucaklarda, ihtiyarlar ise sırtlarda
derelerden Geçitkale'ye

doğru yola çıktık. Lakin öyle insanlar

vardı ki dereden geçemiyorlardı. Gençler yaşlılara yardım etti.
Gece saat ıı'~aoğru

Geçitkale'

ye

Boğaziçi halkıyla girdik.
JI

V

Komutanı sorduğumda.komutan

karargahta seni bekliyor dediler.

Karargaha vardığımda komutanla sarılıp ağlaştık. Mevzilerden
sağ

olarak

kurtulan

bazı

köylülerle

sarılıp

ağlaştık.

Bir

birlerimize nasıl kaçtığımızı anlattık. Telsizci Mustafa Ali Taşbel
ısrarlarıma rağmen gelmeyip dayımın evinin arka ambarında
kaldığını onlara söyledim. Kay~iraderim

Ömer Sönmeztürk

ile Zafer Hamam imamla kaçarken Zaferi annesinin gördüğünü
ve kaçmasını istemeyip onu yanına alıp, köyde kaldığını söyledi .
Hüseyin Ali Tatar ise bana köyden kaçarken bir askeri=ölüsünü
görüp silahını

aldığını, Hanifi Halil'i

suyun içinde baygın

bulduğunu ve zorla uyandırıp kaçtığını söyledi .Çoban Mehmet
Hüdave.rdi -Rei~ ise atışlar başlar

başlamaz

sürülerini

eve

::"'-

getirdiğini sonr¥1i evden çıkmadığını söyledi saklandığı yere
Rum askerlerini ve yine Zamber' la isimli Rum'un eve girdiğini
ve teslim ol diye çağırdığını kendisini teslim almak için karısını
saklandığı

yerden

çıkardıklarını

fakat

'

kendisinin

evden

çıkmadığını ve iyice karanlık bastıktan sonra bir yolunu bulup
Geçitkale'

ye sığındığını komutana anlattı. Ben ise komutana

Ömer Ali Taş bel' i kendisine gönderdiğimi ve gelip gelmediğini
sordum.

Komutan

't:ı~

ise/ ı>Jn

hiçbiri

I/

gelmedi. dedi.

Yalnız

İngiltere' den arabasıyla gelmiş olan birisi bana durumu anlattı
ve bende ona durumu anlattım. Ben sizlere yardım gönderdim.
fakat gelmeyip saklandılar. Barış Gücü gönderdiğimde ise ateş
açtılar. Boğaziçi köylüleri ise gelemeyerek sizlerin katili biz
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olduk dediler

ve yapabilecekleri

hiç bir iş olmadığından

ağlamaya başladılar.
Havan atışına başladık. Rumlar bana Kemal Derviş' i elçi
olarak

gönderdiler

öldüreceklerini

ve

ateşi durdurmamı

bildirdi.

İşte böyle

Komutan durmadan saati

yoksa herkesi

sabahı

bekleyecektik.

soruyordu. Saat beş olunca

yüzü-

-koyun kanepenin üzerine yatıp ağlamaya başladı 21 Temmuz
Pazar günü komutan herkesi mevzilere gönderdi. Giden çok az
mücahit
birer

bulunabildi. Kaybolan mücahitleri aramaya gidenlerse

birer

geri döndüler. Öğleye doğru

Tatlısu' ya Rumlar

saldırdı. Bizler ovadan seslerini

dinliyorduk. Tatlısu köyüne ,

köy halkının teslim olması için

Geçitkale'li

Mehmet Hulusi

ve Barış gücü komutanı gönderildi ve Tatlısu
oldu. Bir saat sonra Rum askeri komutanı
Geçitkale'

ye

, Barış Gücünü

gönderdi. Rum komutanın

Geçitkale' ye-göndermesinin

gerçek

köyü teslim

Barış

Gücünü

sebebi Geçitkale halkının

"""'.L

teslim olmasıydı. Komutan ise köyün ileri gelenlerini toplayıp
görüştüler. Köy

idare heyeti

köyün teslim

sürdü. Çünkü

1967' deki çarpışmada

söylediler. Bu

sefer

dediler. Komutan

teslim

Mehmet

olursak

olmasını

ileri

30 şehit verdiklerini
,I
belki şehit vermeyiz

Hulusi' ye bir tek şunları söyledı' :

"Biz teslim olmayız, bu köy yalnız Barış Gücüne teslim oluruz
dedi. Kabul etmezlerse savaşmaya hazırız."
Barış Gücü

kendisine

söylenenleri

Rum'a

söylemiş

olacaktır ki Barış Gücü geri döndüğünde Rumlar şartlarınızı
kabul ediyor dedi. Yalnız eli silah tutan köyde kalmayacak ve
hepsi İngiliz kampına giderek silahları bizim göstereceğimiz
Barış Gücüne verecektir. Bunun
minarenin tepesine çıkartıp

üzerine Mehmet

Hulusi' yı

yüksek sesle köy halkın cami
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önünde

silahlarıyla toplanmalarını

söyledi. Bazısı

silahını

saklayarak silahsız geldi. Barış Gücü kontrolünden sonra Barış
Gücü kampına gittiler. Ben ise komutanın ısrarına rağmen esir
olmak

istemiyordum. Çünkü

Rumlar beni

güvenmiyordum.

tanıyorlardı ve beni kamptan alabilirlerdi. Barış

Gücü, beni almak
olmadığım

Barış Gücüne

için

dağa

kaçtıktan

üç

düşenleri

Rumların

gözetlemeye

isterlerse müdahale

gün

kaçmayı daha emin

sonra köyüm

olan

onlarla

zaman

buldum ve dağa

işittim

yollarda

konuşurdum.

emın

Alaminyo 'da

serbest bırakacaklarını

başladım. Ne

dağdan inip

edeceğinden

esır

ve

yolu

çocuk görsem

Daha sonraları

eşımı

,çocuklarımı kısacası tüm efradımı aramaya başladım. Kısa bir
süre sonra eşimi ve çocuklarımı
kardeşimi bulamadım.

buldum. Fakat

Ayrıca Amcamın

Nazif in Zafer' i, Mustafa'yı

22 yaşındaki

oğlu Zafer' i, Ali

, Dildar Dayının Hüseyin'

i ,

Hasan'ı , Halam'ın Hasan' ı, Ali Kozok' u , ve oğlu Mehmet
·"'Kozok 'u , Tahir'i ~ .•Mehmet Hüdaverdi' nin Osman'ı, Hacı
Halil'in

Osman'ı ve 80Yaşındaki Mehmet Özarif'i bulamadık.

,

Ben köylülere, köylüler bana sorarlar lakin esirlikten
köşedeki

çıkarken,

şehitleri gördüler ve onlar bana söylediler. Benim

isteğim şehitleri Çanakkale'ye

götürmekti.

Bunun için Barış

gücüne müracaat ettim. Fakat Barış Gücü beni dikkate almadı ve
buldozerlerle

hemen

köşe başına

bir çukur kazarak

içine

gömdüler. 3 gün esir kalan köylülere yalnız Laifi iyi muamele
etti. Eşimi vurmak

için duvara dizmişlerdi ve Rum Muhtarı

onları serbest bırakmamıştır.
vurmak
Alminyolu'

istediklerini
ya

Eşimi benim kaçmamdan dolayı

söylemişlerdia

bir ev göstermişti.

Geçitkale
Bense ailemle

halkı

her

birlikte

Geçitkale de evli olan kız kardeşimin evine yerleştik. Lakin Rum
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polisi

ve

insanları

askeri

sokaklarda

alıp götürüyor,

geziyor

resmen

ve

kemiklerini

getiriyordu.

Alaminyo

soruyorlardı.

İki Rum askeri Geçitkale'de

ihtiyara
kız

Rumları

söylemesine

hamile
rağmen

Rum

kardeşimin

evinin arkasında

bir yolunu

bularak

Geçitkaleli

Vedat

kaçtık.

Esir

,inceleyerek
kimsenin
Güney

bunu

gelip bana
ve

görmeyeceği
de kalmıştır.

olan kızının

çehizini

tüfeklerle -Raif

-'

Davut
Hava

verdikleri

Geşitkale'li

açtılar.

toplayarak

köyüne

Rumlar

Raif Hoca

Hastahanesi'nde

1

ay

yatırdıktan

gelin

otomatik
a:Şğından

yaralanarak tekrar Geçitkale'ye geldi ve onu Barış Gücü
Dikalya

dağa

. fakat bu cephaneler

gittiğinde

ateş

Amca

mektupları

cephaneyi

Raif Alaminyo

almaya

kız

kararınca

Över Azmi ile birlikte

miktardaki

bir

gittiğimi

inanmayıp

söyledi.

bir yere sakladık

Hocaya

'ya

buna

çocuklara

beni

Davut Amca ise

silahla bekliyorlardı.

arkadaşların
çok

toplanıp

Lefkoşa

askerleri

İbrahim

dağdaki

ve

geri

Davut ismindeki

sormuşlar.

olduğunu

kestirdiği

kırıp tekrar

da Geçitkale'de

beni görüp görmediklerini

kardeşimin

gözüne

sonra

alıp
tekrar

Geçitkale'ye getirdiler. Bazı Rumlar Türkler' in hayvanlarını çok
ucuza satın alırlardı. Bazıları ise Türkler'
İngiliz üstlerine getirirlerdi ve Geçitkale'

i .Spara karşılığında
li

Bilal de İngiliz

üstlerinde çalışan Türkler' i her gün Dikelya İngiliz üsllerine
götürüp getirmek için görevliydi. Birçok kişi bu otobüsle sözde
işçidirler

diye

geçmekteydiler.

İngiliz üstlerine,
Kaym_p.ederim

oradan da Türk kesimine
de Lefkoşa'

ya gitmiştis,

Sancaklarda buluna Geçitkale tabur komutanı

aslen Aleminyolu

olan

Geçitkale

Ali

komutanının

Kırgın'

görmeye

gitmiştig

tabur

kayın pederime ilk sözü şu olmuştuş: " Derhal

Geçitkale' ye geri döneceksin ve Salih' e Lefkoşa' ya gelmesini
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Qi+'t:İ

söyleyeceksin"der ve kayırıpederim tekrar Geçitkale'ye ~

ve

beni buldu , bende otobüs şoförü Bilal' e yalvararak işçi kartını
alıp yola koyuldum. Yolda Rum askerlerine işçi kartlarımızı
gösterdik ve Beyarmudu' na girerek
kaldım. Eşimi ve çocuklarımı

beş gün beş gece orada

Larnaka'daki

gönderdim. Sonra Beyarmudu'nda

Dayımın yanına

bulunan Alice(Alis) Bar'da

bir Rum gördüm. Rum Makarious (Makaryos) tan şikayet ediyor
ve Türkiye'ye

dua ediyordu. Yanına yaklaştım ve kendisine

Larnaka 'daki

Hanımım

ve

getirmesini

söyledim.

Beyarmudu'

na getireceğini

Bana

hemen ayrılıp Larnaka'ya
kimlik kartımı

50

Kıbrıs

Rum'un

Lirasına

ailemi

söyledi Rum otobüsüne binerek
gitmek için yola koyuldu. Benim

da hanımıma götürmek için aldı. 5-6 saat sonra

hanımımı ve çocuklarımı Beyarmudu'
köyünde

Beyarmuduna

çocuklarımı

ev olmadığından

na

getirdi. Beyarmudu

Vadili köyünden

kaçan bir çok

olduğunu duydum ve oradaki evlerin boş olduğunu
"""

anladım. Otobüstutup ailemle birlikte Vadili köyüne gidip bir
Rum evine yerleştim 29 gün dört aile bir evde kaldık. Yalnızca
bir gün bir gece aç kaldık. Hiçbir Vadili'
sormadı. Bütün gün Vadili' Ii
evleri soyuyorlardı.

li gelip halimizi
~

Türkler

Rumlar'm

boşalttığı

İlk durak yeri Vadili olduğundan

Türk

9

tarafından geçen herkes Vadili de
göçmenlere

bir

gelmesiyle

halk

kahvehanelerin

kahvehane

yapıyordu....;. Vadili' ye gelen

açılmıştı.

rahatsızlık

Göçmenlerin

duymuş

ve

tepki

buraya
olarak

akşam saat 7' de kapanmasını söyledi. Biz de

göçmen kahvehanesini

3 gece kapalı tutuk

yerli kahvehanelerio hiç bin

.

kapanmamıştı.

sonra öğrendik ki
Ertesi akşam
)

kahvehaneyi kapamadık. Vadili köy takım komutanı Paşaköy de
kalan yüzbaşıyı alarak

kahvehaneyi kapatmaya geldi. Biz de
-24-

buna karşı çıktık, komutan da bize savaş durumunda olduklarını
ve kahvehanenin

açık kalması halinde tehlike arz edeceğini

söyledi. Bumi üzerine kendisine kahveyi kapatmış olduğumuzu
fakat başka kahvehanelerin

kapanmadığını

söyledik. Yüzbaşı

bunun üzerine bütün kahvehanelerin kapatılmasını emretti. Biz
Vadili komutanının ikili oynayacağını düşündüğümüzden dolayı
Paşaköy'

lü

kumandana

Alaminyolular'

yapılabileceğini söylediğimizde
bütün kahvehanelerin

a

haksızlık

komutan kesin bir emir vererek

en geç saat7 kapatılacağını

söyledi. O

akşamdan sonra herkes kahvehaneleri kapattı ve evine gitti. Biz
Aleminyolular'a
öğrenince

tahsil edilen yerin Değirmenlik

hemen

Değirmenliğe

hareket

olduğunu

ettik.

Oraya

vardığımızda bana A. 41 numaralı evi verdiler. Tamıyla buraya
yerleştikten sonra
muhtarlık

tıpkı Alaminyo köyünde olduğu gibi

yapmam

Alaminyo'dakaJ}JJ

,...

söylendi

Değirmenlik'e

16.2.1975

tarihine

bans
dek

gelemeyen köylülerim Kızıl

Haç yardımı ile buraya geçmeyi beklediler ve hayal ettiler.
Fakat bu hayal hiç bir zaman geGek olmadı.
Ben mücahit olduğumdan, Değirmenlik de Lefkoşa' ya bağlı
,J

olduğundan

mücahitliğimi

Lefkoşa

istediler. Ailem yeni yerleştiğimiz
korkuyorlardı

sancağında

yapmamı

bu yere alışık değildi ve

.Ben de yerleşmiş olduğum yerde mücahitliğimi

yapmak için müracaat ettimse de kabul olmadı. Yalnızca şu
cevabı aldım ."Şayet ileride mücahitlikten çıkmak istiyorsanız
şimdiden çıkın , yalnız mukavelen dolmağından dolayı şu anda
28 Kıbrıs Lirası ödeyerek terhis olabilirsiniz." Ben bu mesajı
aldıktan sonra eşimi ve çocuklarımı
Kıbrıs Lirası'nı

yalnız bırakmamak için 28

ödemeyi kabul edip ödeyerek terhis oldum. Bu

gün £tık çok mutluyum. Çünkü kendi bayrağımın altında hür
-25-

yaşıyorum, bu bayrak altında canlarını hiçe sayarak acımasız
Rumlar'a

karşı göğsünü siper edip bizleri kurtarmaya çalışıp

şehit düşenleri saygıyla anıyorum.
Ulu tanrıdan geride bıraktıkları eşlerine, ana ve babalarına,
kardeşlerine, dostlarına, akrabalarına ulu tanrıdan uzun ömürler
dilerim.
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ALAMİNYO ŞEHİTLERİ

1 - Hasan

İmam

2- Mehmet

Özarifoğlu

3- Hasan

Dildar

4- Hüseyin

Dildar

5- Musatafa

Ali Taşbel

6- Ömer Ali Taşbel
7- Ali

Kozok

8- Mehmet
9- Osman

Ali Kozok
Mehmet

Reis

1 O-Zafer

Hasan

İmam

1 I-Güney

Hüseyin

12-Hasan

Ali Kandıralı

Alaminyolu

13-Ahmet -Halil Alkın

•..

14-Ali

Hasan

15-Tahir

Osman

16-Fevzi

Hanifiler

Kaplanoğlu

17-Mustafa

Hanifiler

18-Mehmet

Hanifiler

19-Altay

Hüseyin

20- İsmail

Yücetürk

J

Alaminyolu

Ruhları Şad olsun
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