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ÖNSÖZ

Yapmış olduğum bu araştırmadaki bu anıların hepsini ilk defa derledim .
Hangi tarihlerde geçtiğini , nerelerde yaşandığını anılar içerisinde belirttim. Anılar
üzerinde çok büyük değişiklikler yapmadım.Bazı yerlerde gereken küçük
değişiklikler yapmayı uygun gördüm.
Bıuaraştırma sonucunda bu anıların daha kapsamlı bir araştırma konusu
olabileceği kanısına vardım. Bu anıları yazarken en başta Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü , Bölüm Başkanı Sayın· Doç.Dr. Bülent Yorulmaz' a , daha sonra bana bu
anıları açık yüreklilikle anlaüınSayınSulatan Kıraner'e, Sayın Sezen Kıraner'e,
Sayın Altan

Kısaer'e

ve

Sayın Meryem Kısaer'e

Yeliz EMANET
Haziran 2000
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GİRİŞ

ılJrıs Türkü'nün yaşamış olduğu

bazı anıları canlı

~~~~~~~~~~~~~\..~~\;I~~"""'-~~~"'-~~'\."\..~

yaşadığı olayları yeni baştan yaşatmak değildir.Kıbrıs Türkü'nün 195874'e kadar olan süre içerisinde çektiği acıların , hüzünlerin

ve sevinçlerinin

unutulmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedim.
Bu araştırmayı yaparken
şahıslar

hiçbir zorluk ile karşılaşmadım

.Konuştuğum

başlarından geçen olayları açık yüreklilikle bana anlatırken yüzlerinde

kimi zaman hüzün kimi zaman ist!isevinç vardı.
öncesi ve 1974 yılı içerisinde yaşamış olduğu
imkan yoktur. Ben bu tezi hazırlarken bu olayları ben de
Kıbrıs Türkü 1974 öncesi ve 1974 yılı içerisinde

Yeliz EMANET
Haziran 2000
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METİNLER

5

1958 yılında tüm ilkokullara İngiliz bayrağı altında giriliyordu.Bu yılı
hiç unutaınam.1958 yılında ilk kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth tüm
ilkokulları ziyaret etmiş bizim okulumuza da gelerek herkese birer çay fincanı
hediye etmişti.Porselen bir fincandı.Bu fincanın özelliği,fincanın orta yerinde
kendi resmi sağ ve sol taraflarında ise İngiltere bayrağı vardı.Biz o
devrelerde Türk bayrağına yeni yeni kavuşmaya ve Türk bayrağının anlamını
yeni . yeni· anlamaya başlamıştık.1958 yılının Türk çoçukları üzerinde kalan
bu kötü · anı 23 Nisan' da göndere çektiğimiz Türk bayrağının güzelliği ile
mutluluğa kavuşmuş Sayın Cumhurbaşkanımız Dr Fazıl Küçük'ün bizlere
vermiş olduğu güç ile 1958 yılından sonra herkesin bir Türk bayrağı olmuştu.

Sultan KIRANER (54)
Magosa

6

1959 yılında Magosa'nın Maraş kesiminde İngiliz ve Rum terörü
esmekte idi.Her ölen İngilizin bir gün sonra gazetede resmi
çıkıyordu.Türk.Rum ve İngilizlerin tek bir düşünceleri vardı.Ölen İngilizlerin
resmini gazeteye kim basmıştı.En sonunda bu işin ciddiyetini yıllardan
sonra Türk Mukavemet Teşkilatı'ında görev yapan ağabeylermizden
öğrenmiştik.Konu Samson Nikolas diye bilinen gazeteci fakat büyük bir
E.O.K.A'cıydı.İngiliz askerlerini kalleşce öldürdükten sonra resimlerini de
çeken> kendisi idi.Bunu kısa sürede öğrenmişdik.Rumların ne taktiklerle
vahşet yaptıklarımda öğrenmiş bulunduk.

Sultan KIRANER (54)
Magosa
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"

Tüm gençlerin yavaş vavas :'"fi.irk\:j.füı.vfağına

ve vatanına olan

sevgisinin en güzel yılları olduğu kcUJ.aatindeyim.1961

yılında bizim yaşta

olan gençlerin yüzde beşinin yaşantıları değişmişti.Çünkü
yılında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın
hissetmeye başlamıştık.Bizden
oluşu

1956 ve 1957

büyüdüğünü

ve geliştiğini

büyük olan ağabeylermizin

bir akşam var

bir akşam yok oluşu biz yeni gençler arasında kuşku uyandırmıştı.

Ama hiçbir şeyin

farkında da değildik.Hiçbir

şeyden habersiz gençliğin

vermiş olduğu heyecan ile hayata devam ediyorduk.Yine

bir akşam içki

içmek için arkadaşlarla birlikte küçük bir meyhaneye gitmiştik.İçeride
tanıdık vardı ve vaktin nasıl geçtiğini farketmemiştik.Bir

çok

ağabeyimiz

yanımıza gelerek vakitin geç olduğunu ve evlerimize gitmemiz gerektiğini
söylemişti.Fakat
başlamıştık.

biz ev yerine başka bir yere giderek sigara içmeye

Tam o sırada bir el silah sesi duyduk ve koşmaya başladık.

Koşarken iki maskeli adam görmüştük.Bir
diye bağırdı.Biz

de beş dakika içerisinde evimizde olmuştuk.

Ertesi
korkumuzdan

tanesi bize çabuk evinize gidin

gün bir kişinin vurularak öldürüldüğünü

duyduk.Biz

kimseye hiç bir şey söylemedik. O gece dışarıya bile

çıkmamıştık.Vuranın

ve ölenin kim olduğunu zaman içerisinde öğrendik.

Bizler bu olay ile birlikte Türk Mukavemet Teşkilat'ının

büyüklüğünü,

disiplinini ve korkusunu öğremiştik.

Sultan KIRANER (54)
Mago sa
8

1962 senesinde

Orta okula gidiyordum.Sivil

Savunma Köyümüze gelerek

silahların nasıl kullanılacagını bize tarif edeceklerdi.Köyde
kadınlarıKöy

sakinlerinden Salih yıldız'ın

bulunan bütün

evinde toplanmamızı

bizde bu isteklerini yerine getirerek toplanmıştı

istemişlerdi ve

sıra bize gösterilecek

silahlara

gelmişti.Tomson ve tabanca'dan

sonra sıra piyade tüfeğinin nasıl kullanıldığını

göstermeye gelmişti.Gösermeye

çalışırken yanlışlık ile eli tetiğe değmiş

olmalı ki tüfek aniden patlamıştı ve karşı duvarda çok büyük bir delik
oluşmuştu.Ben

haatım'da

ilk kez silah sesi duymuştum ve çok korkmuş

olmalıyım ki halen nezaman bir silah sesi duysam o gün aklıma geliyor.

Sezen

KIRANER ( 51)

Mago sa
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1962 yılının fırtınalı ve yağmurlu bir akşamıydı. Ben o akşam Magosa
Limanın' da küçük bir sandalla balığa çıkmıştım.Eve döndüğm zaman annemden

gece saat iki de kimliği belirsiz kişilerin eve gelip beni aradıklarını öğrendim.
Beni bu saatte kimin aradığını merak etmiştim.Üç gece sonra evimizin kapısı gece
tekrar çalındı.Kim o diye cevap verdim. Kapıyı açar açmaz başıma bir çuval
geçirdiler. Beni karanlık bir mağraya götürdüler. Ne olup bittiğini
anlayamamıştım. Zaten içimdeki korku her şeye bedeldi. Yarım saat kadar
başımda çuvalla oturdum. Bana kötü bir muamele yapmamışlardı. Bazısının
konuşmalarından ses tonunu çıkarabilmiştim. Çuvalı başımdan çıkardıkları zaman
üç kişinin maskeli ve silahsız, bir kişininde silahlı olarak mazgalın köşesinde
dururken gördüm. Yarım saat sonra kısa boylu, yüzü maskeli beş kişi
geldi.I3en o an çok korkmuştum.Ama belli etmemiştim .Son gelen adam artık
işlemlere başlayabilirsiniz dedi.Türk bayrağı, bir bir tabanca,ingiliz yapısı
bir Brengan ve otomatik silah çıkardılar.Son gelen adam bana detaylı olarak
bazı şeyler söyledi.Elimi silahların ve bayrağın üzerine koyup yemin etmemi
söyledi.Bütün söylediklerini kabul etmiştim. Çünkü vatanıma yararlı olmayı
ben de çok istiyordum.

Ben de artık Türk Mukavemet Teşkilatının bir ferdi

olmuştum.Bu olaydan sonra 21 Aralık 1963 gecesine kadar bir kişinin haricin
de herkesi biliyordum-Bu olaydan hiçkimseye bahsetmemizi istemiyorlardı
zaten

almış oluduğumuz disiplin ve terbiye bunu
olayı anlattığım için çok üzgünüm.Fakat aradan uzun

yılar geçti o

.l\..ı:;11u11111

bu olayı anlattığım için pişman hissetmiyorum.
Sultan KIRANER(54)
Magosa
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Magosa'nın paşası diye adl.aııd.ırılan Sayın Komutanımız Turgut
Sökmen Paşa'nın emri ile saklı olan silahların aniden ortaya çıkması ile 22
Aralık 1963 akşamı Magosa halkına. ve Rum halkına büyük bir şok
yaratmasını hayatım boyunca unutamam . 22 Aralık gecesine kadar gizlilikle
yapılan ve Türk Mukavemet Teşkilatının en büyük başarısı olan silahların
aniden ortaya çıkması Türk halkı ve Rum halkı üzerinde şok etkisi
yaratmıştı.O. güne kadar Rumlar, Magosa Türk halkını silahsız tahmin
ediyorlardı. Bu aklımda kalan önemli anılarımdan bir tanesidir .

Sultan KIRANER(54)
Magosa
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1963 yılında Mehmetçik (Galatya) köyünde oturuyordum. Sivil Savunma
köyümüze silah tanıtmaya gelmişti. Bizim evin arkasında boş bir arazi vardı.
Arazide köyün erkekleri kurşun yapıyorlardı. Boş arazide silahları denemeye
başlamışlardı. Silahlar denenirken yanlışlıkla bir kişi silahın tetiğine basrpJştı.
Silah patladı. Ben o sırada evde oturuyordum. Silah sesini ,
dışarıya fırladım. Yol çok kalabalıktı. Köy polislerimizden
kucağında başından yaralı bir çocuk vardı. Çocuğu hastahaneye
çalışıyorlardı.
Tam bu sırada üç el silah sesi duyuldu.Herkesin
caminin minaresinden bağırmaya başladılar. Biz Rumların

~çNııt,uırL.ı:ıu.ı.ıı;:;Ltu\_.

Aslında o silahı atan kişi yaralı çocuğun babası idi. Baba ,
çocuğunu yanlışlıkla vuran kişinin evine giderek gelişi güzel ateş
başlamıştı.Bu gelişi güzel ateş sonucunda kızgın baba yanlış kişinin
Çocuk hastahaneye götürülmeden yolda ölmüştü. Ölen çocuğun
kamyonuna binerek Magosa'ya gelmiş ve polise teslim olmuştu.
Sezen
Magosa

uaua;:,ı

Çok yağmurlu

bir kış gecesi icli . Zannediyorsam

zaman olduğu gibi bize verilen talimatlara

şubat ayı idi.Her

göre getirilen silahları indirmek

için şu anda hayatta olan eski Hakim ve şimdi Avukatlık yapan Orhan
Bilgehan'ın

evinin bodrum katında beklemeye başladık.Saat

gece yarısını

gösteriyordu .Beklemekte olduğumuz Barış Gücü arabası gelmişti ve araba
bodrum katına indi. Biz yine silah geleceğini tahmin ediyorduk. Biz arabadan
bir uyuku tulumu indirmiştik ve o an tulumun içerisinde silah olmadığını
anlamıştık.Tulumu

açtığımız an içerisinden Hasan Kabadayı diye Türk

ordusuna ait bir üst teğmen çıkmıştı.1964

yılının şubat ayında biz silah

beklerken bir üst teğmenin gelmesi bizler üzerinde şok etkisi yaratmıştı.
O zamanlar Lefkoşa'da
Kabadayı
karşılığında

Lefkoşa'dan

tek bir Türk Alayı vardı.Üst teğmen Hasan

Magosa'ya

Barış

Gücüne verilen para

getirtilmişti.

Sultan KIRANER(54)
Mago sa
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Ramazan bayramının birincigüılüyclü ..Sabah erken kalkıp bayram namazını
kılmak için camiye gittim. 1964 yılında.geçen bu olayda ben Magosa Liman'ın da
çalışıyordum. Bayramın birinci günü izinliydim. Bayram namazını kıldıktan sonra
dışarı çıktım. 1964 yılında limandaçalışan

ve bizim başımızda olan Hamal Cavit

banalimana gitmemizi limanda iş olduğunu söyledi. Beraber limana gittik. Bana
bir tıraktör almamı ve on dokuz numaralı ambarın önüne gidip beklememi
söyledi. Gemi limana yanaşmış, yüklenecek olan kamyon ise ambarın önüne
gelmişti. Kamyon yüklenirken ben de tıraktörün üstünde uyuyakalmıştım.
Geminin altında çalışan Kanatlı Kamil isimli bir arkadaşım vardı. Ben
uyurken Kanatlı Kamil beni uyandırdı. Avcu'nun içinde üç veya dört adet mermi
vardı. Biz geminin ev eşyası ile yüklü olduğunu zannediyoduk. Meğer gemi
olduğu gibi silah.mermi ve havan ile yüklüymüş. Kanatlı Kamil bana hemen git
bölük komutanını bul ve olayı haber ver dedi. Vinç kasaları kamyona yüklerken
kasanın birine çarpmış ve kasa çatlamıştı. Kanatlı Kamil gemide silah, mermi ve
havan olduğunu böyle öğrenmişti. Ben mermileri alıp on beş dakika içerisinde
bölük komutanı olan Hüseyin Akil'in yanında oldum. Ona olayı anlattım. O da
olayı gerekli- makamlara bildirdi. Bana becerirsen silah ve mermi yüklü kamyonu
limandan kaçır ve bize getir dedi. Benim onları ihbar ettiğimi anladılarve ben
limana dönmeden geminin halatlarını kesmişlerdi ve gemi limandan ayrılmıştı.
başarmıştım. Kamyonu polis karakolunun

Ben
arkasına

;:,a.rı..ıa.um.

geldiği zaman kasaları teker teker açmaya başladık.
ıııı.l\,Laı.ua n.ıcı ırn ,

silah ve Rusya'ya ait iki bren
çıktığı için bayrama ismini vermişlerdi.

gazetecisi olan Nikolas Samson'un sahip
14

olduğu Vahib gazetesi adı altındaE,.µm(aı,kçrlerine ve polislerine gelmişti. Bütün
bu olaylar bittikten sonra benim limandanımakarına çaldığımı iddia
ettiler.Maaşıma el koydular On beş-gün.sonra eve bir kağıt geldi. Bu kağıtta
benim işime son verildiği yazıyordu. Bana gelen kağıdı 1964 yılında sancaktar
olan Turgut Sökmen'e götürdüm. Sökmen bana merak etme paranı alacaksın dedi.
Bir süre sonra paramı aldım. Bir süre sonra sancaktarlık görevinden ayrılan
Turgut Sökmen'in gitmesi ile maaşım tamamen kesildi. Daha sonra hakkımda
hapis kararı çıktı. Üç sene Magosa Kapısından dışarı çıkamadım. Üç seneden
sonra hastahaneye girdim. Hiç unutamadığım bir anımdır.

Sadi KISAER

(62)

Mago sa
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1965 yılının ağustos ayının oriryedinei: günü idi. Acil olarak bizi karargaha
çağırdılar. Bize büyük bir görev verileceğini söylediler. Hemen üç kişilik bir
gurup oluşturuldu. Bizleri karargahdan alıp hemen veterinerliğe götürdüler.
O zaman ki veteriner Feridun Adahan'dı yardımcısı ise Nebil beydi.
Bizi bu kişilere teslim ettiler .Biz içimizden veteriner ile ne ilişkimiz olacak, bize
nasıl bir görev verecekler diye düşünüyorduk. Yarım saat soma veteriner gelip
bizlere açıklama yaptı. Yazın köylerde koyunların fazla miktarda öldüğünü
ve ölmek üzere olan koyunların kurtarılması için langara aşısı diye bir aşıyı
öğreteceklerini söylediler.

Üç gün sıkı bir eğitimden soma bu aşıyı öğrendik.

Dördüncü gün bir de Veteriner olmak üzere dört kişi Gönendere (Gonetra) köyüne
gidip aşılara başlanacağı belirtildi.Herkes ertesi gün hazır bir şekilde yola
çıkılacaksaatibekliyordu.

Köye hareket edecek olan araba iki saat öncesi

karargaha çekildi. Arabanın alt kısmı silahlar ile donatılmıştı. Hareket etmeden
önce sancaktar bizi ziyaret ederek bize bu aşının gerekçesini , silahları daha emin
bir şekilde köylere dağıtılması gerektiğini izah etti. Biz o zaman görevin ne
olduğunu tam olaraköğrenmiştik.
O gün Gönendere (Gonetra) köyüne doğru hareket etmiştik. Yirmi dakikalık
Bir yoldan soma Geçitkale (Lefkonuk) köyüne ancak ulaşmıştık. Şoförümüzün
adı Kurt diye çağnlan.çok iyi ve cesur bir adamdı. Geçitkale'de (Lefkonuk) seyir
halindeyken
duralım

uan..aıuu

bağırdım.

ve askerleri arabaya dur! Emrini verdiler. Şoför de
dedi. Şoför tam durmak üzereyken ben şoföre
seni ben vururum dedim. Çünkü ilaçların altında
+++...,.ı.tt~ıi._,,... ••. .uıuu.0u.ı,u.

biz üç kişi biliyorduk. Kurt benim
16

bağırmamı dikkate alıp

uu.uua.u.ı..

köye geldik.Bu arada u.ı.n..uıııı.£.uu.ı.ı

ı,-,.m,,.t.•.,,.rı,,.•..•
ırn,ınu

sonra Sütlüce (İpsillat) diye bir

atmışlardı. Fakat ölen veya

yaralanan olmamıştı. Biz Rumlarınniyybukadarbarikatları sıkı tuttuklarını
anlayamamıştık. Yalnız ertesi gün Magosa içerisine üç Rum girmiş ve bu üç Rum
Türk askerleri tarafından hemen öldürülmüşlerdi. Bu yüzden Rumlar ayni günden
esir toplama ve intikam alma duygusu ile bütün yolları ve barikatları konturol
altına almışlardı. Biz o gün çok ucuz kurtulmuştuk. Ayni gün seyir halinde olan
bir çok Türkü esir almışlardı. Şuana kadar da ne oldukları daha meydana çıkmadı.
Biz üç kişi on beş gün mesarya köylerinde mahsur kalmıştık. On altıncı gün
Barış Gücü ile birlikte Magosa'ya sağ salim dönebilmiştik. O zaman telefon
olmadığı için ailem çok huzursuz olmuştu. Benden de ümitlerini kesmişlerdi.
Magosa'ya geri dönmemizle birlikte bütün halk bizi coşku ile karşılamıştı. Bu
başımdan geçenleri dün yaşamışım gibi hatırlarım ve yaşadığım süre içerisinde de
unutmama imkan yoktur.

Sultan KIRANER (54)
Magosa
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sayılan Turgut

1 Ağustos 1965
Sökmen'in emri ile

uı;;,ınuaJ.\.1

hendek içerisine kadar bir tünel

kazılacaktı. Bu tüneli bir sene .içerişillde\kazdık.Kazıda on bir kişi görev
yapıyordu.Bu tünel kazımından Magosa halkının haberi yoktu.1974 Barış
Harekat'ma kadar kimsede öğrenmemişti.Yalnız 20 Temmuz 1974 Mutlu
Barış · Harekat'ının gecesi bu tüneli halka açıkladık . Baykal bölgesinden
Magosa . kale içerisine iki bin sekiz yüz kişiyi bu tünelden faydalanarak
geçirdik.Unutamadığım bir anımdır.

Sultan KIRANER(54)
Magosa
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1972 yılının Aralık ayında «Magosa' da temel eğitimdeydim. Magosa
surları içinde eğitim yapıyorduk. Bu yüzden taarruz ve savunma eğitimi
görmek için Mehınetçik(Galatya) · köyündeki birliğe gitmemiz
gerekiyordu.Yollarda rum berekatları olduğu için oraya sivil kıyafetle gitmiştik
Orada askeri kıyafetlerimizi giyip eğitime başladık.Bir gece taarruz ve savunma
tatbikatı yaparken oranın komutanı bana hiddetle:Sigara içermisin?diye
sordu. Ben sigara içmeme rağmen korkumdan sigara içmiyorum efendim
dedim. O da bana al şu çakmağı sigara içtiğin zaman kullanırsın dedi.Meğer
beni başarılı gördüğü için ödüllendirmişti.Ben bunu sonradan sorumlumuz
tarafından öğrenmiştim.
Altan ANAD0L(46)
Dikmen
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olan Boğaziçi'içinde(Lapatos)
.-µm.Köyde Rumlar'ın

çp hafta

top oynamak için her hafta sonu

takımı ile benim de oynamış olduğum

maç yapıyordu. Fakat sürekli köyde kalmadığım için

1<.a.bul etmiyordu.Benim Boğaziçi'li(Lapatos) olmadığımı iddia
köylüler de futbol takımında oynamam için ısrar
yılının cumaertesi günü Türk mahallesinde maç
es11.asında iki gol atmıştım.İkinci golü attığım zaman Rumlar

ııııı;Y'\\\1Uzım bir
~fü\.~\\.m~~\\\11\

süre köyüme

bu

olay yüzünden

¥-.C'ı1~ %'-~~m.~~\.\\.m. %m\.¥-.C'ı1~~ ~~ \).'L\).\\\)\.-ç_ ~\\"t~

11\'a.';

O")lnanmamı~\.\.

Altan ANAD0L(46)
Dikmen

21

unaıual\.l

başlanmıştı. Herkes~

barikatlar yavaş yavaş

görüşebilmesi için belli günlerde izin

veriliyordu. Ben, vasıtam o\madığ\iç.inai\em\e

görüşmeJe gidemiJordum.

M.e\ınıetBoşnak isminue ç.ok samimi.bir atkauaş@ "Varu\. Onu.n ffi()t()sik\e\1

Ya.YU\.

Motosiklete.binip onununla beraber köyüm olan Boğaziçi'ne (Lapatos) gittim.
Orada annemwe babamı gördüm. Annem beni görmenin verdiği o heyecanla bana
sarıldı.Elimi öpüp başına koydu. Arkadaşım, babam, annem ve ben o an çok
gülmüştük.

Altan

ANADOL (46)

Dikmen
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Kırıkkale'de görev yapıyordum.1974 yılının Cumaertesi günü sabaha
yakın dört , yedi arsı nöbetindeydim. Sabah dördü on geçe çok sevdiğim şimdi
hayatta olmayan arkadaşım Övün Asilsoy komutanım yanıma gelerek bana şöyle
dedi:Az sonra silah sesleri duyacaksın sakın şaşırma sabah saat beşte çıkarma
olacak .. Nihayet saat beşi on geçe Girne tarafından top sesleri gelmeye başladı. O
ana kadar sadece. dört kişi olan Kırıkkale bir saat içinde dolmaya başlamıştı.
Benimçok-yakın
kaniçerisinde

arkadaşım olan Hasan Hüseyin üç gün sonra elbiseleri

Kırıkkale'ye gelmişti. Mevzide savaşırken Havan topunun mevziye

düşmesi ile diğer iki arkadaşımızın şehit olduğunu söyledi. Biz olayı duyunca şok
geçirdik. Beni çok üzen ve unutamadığım bir anımdır.

Altan

ANADOL (46)

Dikmen
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bir gecesi nöbetteikt::11komutanımız hepimizi toplamıştı Bize

için gönüllü istediğini söyledi. Mücahitlerin yetersiz kaldığını
,IJ.Jakviyeye ihtiyaç olduğunu belirtti ve gönüllü istedi. Ben de yirmi
.yyacaı;ıla ilk gönüllü olarak bir adım ileriye çıktım. Kırk kişilik bir
,lrrı:u.ştuk. Bize iki şarjör mermi ile bir adet Tomson Tüfeği
,'&&\.\:fo. ~~ \:\\.'L~ 1~~~~\.\.
\)\"t ~Th.\"t ~~\Th.\~\.\.\.'\).TI-. 'o.~~"t\'-\.\\.\.1~~~~\.\.

~mlr\anmn:.a 'fürcıiım\ ve m\i.ca\\1\\e Ku.caK Ku.cağ.a a\cıu.ğ,u.n.u. cıa\a;ı\~l:ı\a \:ıh.ım
esas görevimizin silah tamiri olduğu söylendi. Ben savaşa katılamamıştım.

Savaşa

katılamadığım için çok üzülmüştüm.

I

Altan

ANADOL (46)

Dikmen
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yılının güneşli bir günµyclü.,l<..omutammız beni ve arkac\aşım Ab.met
ı...ıvı<,cu.•

Sancağına göreve göndermişti. Bizlere görev yerine nasıl

~Ceğımızı ve orac\a ne görevya-pac.ağımızı sö-ylememişti. Bizim esas görevimiz
silahlan tamir etmekti.'{_ ammızast\ab.lantamir

etmek için birkaç alet almış

Lefkoşa' dan Boğaz' a doğru yürüyerek yola çıktık. Henüz Lefkoşa
içerisindeyken yanımızda bir araba durdu. Dura arabanın şoförü benim
Ortaokul' da.ki. İngilizce Öğretmenim Hasan Soyer' di. Bize nereye gideceğimizi
sordu..l3em{BoğazSancağına göreve gidiyoruz dedim. Bizi Boğaz Sancağına
götürdü. Orada bizi Ethem Çavuş adında bir yetkili karşıladı. Görevimizin
bozulan silahları tamir etmek olduğunu söyledi. Üç gün Boğaz Sancağında kaldık.
O üç gün bize işkence gibi gelmişti. Unutamadığım bir anımdır.

Altan
Dikmen

1974 yılında hastahanede çalışıyordum. Ondan başka küçük bir kahvem
vardı. Bir gece uyukum kaçmıştı ve saat dörtte kahveyi açmaya gittim. Kahvemde
küçük bir radyo vardı. Onu açtım ve dinlemeye başladım. Saat beşe doğru
Denktaş'ın sesi radyoda belirdi. Adanın dört bir yanından çıkartmanın başladığını
haber veriyordu. Kahveyi hemen kapatıp hastahaneye koştum. Telefona sarılıp
baş hekimi aradım. Baş hekim Ali Atun' du. Ardından Doktor Derviş ve
Ertuğruku aradım. Hemen hastahaneye geldiler. Arabadan ilaçları hastahaneye
t~şım~y~J:,~şladık. Bir veya iki saat sonra mermi ve havan sesleri gelmeye başladı.
Ben ve doktorlar tam kaçmak üzereyken saat yedi de bir van arabanın içerisinde
çenesi dağılmış bir yaralı geldi. Yaralının adı Selçuk Seis'ti. Çenesine ilk yardım
yapmıştık. Bu benim ilk yaralı tedavi edişimdi. Arabaya koyduk ve mazgala
götürd.ül<:. "Yaralı ve ölüler hastahaneye gelmeye başlamışlardı. Hastahanenin
morgµ>yoktu. Ölüleri mazgalın karşısındaki makinist garajına koyuyorduk. Hiç
unutamadığım bir anımdır.

Sadi KISAER (62)
Mago sa
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Sancaktarımız Hüseyin Akil ile birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada
bulunanların keyifleri yerinde idi. Hep birlikte eğleniyor ve şarkılar söylüyorduk.

Hüseyin Akil birden bire inşallah Allah beni Türk bayrağı altında şehit eq.er dedi.
O gece hiç uyumadık. Sabaha karşı savaşın başladığı haberi
sularında Hüseyin Akil mazgalın
duyum yapıyordu; İlk atılan havan
paramparça olarak şehitlik
üzücüolayridi. Çok
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Savaş başlamıştı . Bizim oturduğumuz evin altı oteldi .Hastahane azlığından
oteli hastahane olarak kullanıyorduk . Kurşun ve havan sesleri geliyordu . Yaralılar
ve ölüler gelmeye başlamıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapıyorduk. Öğlene

doğru savaşta ölen beş erkek şehit gelmişti. Bundan bir saat sonra kadar da
Magosa'nın çeşiti bölgelerinden beş hamile kadın hastahaneye açil olarak
getirildi. Allah o kadar büyüktür ki ölen beş erkek şehidin yerine hastahaneye
gelen beş hamile kadın dünyaya beş erkek çocuk getirmişlerdi . Hepimiz Allaha
dua ettik.ve onun büyüklüğünü bir kez daha anlamıştık. Bence 1974 yılının en
güzel olayı buydu.

Meryem KISAER(51)
Mago sa
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