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ÖNSÖZ

Bu mezuniyet çalışmam kronolojik . bir sıra takip ederek 1963 ve 1974 yılları
arasındaki anıları kapsamakla birlikde teli bir kaynak ve şahsiyetle hazırlanmamış
çok kaynak ve bizzat olayı yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk halkı Ilede görüşülmüşdür.
Yakın Doğu Üniversitesi ,Türk :Qili ve Edebiyatı Bölümü tarafından mezuniyet
()l~rak verilen bu konunun amacı 1958 -1974 yılları arası canlı anıların
bıı.gların edebileşmesmi sağlamktır,
Me;mniyet çalışmamda bana yardımcı

olan Türk Dili ve Edebiyatı bölüm

başkam Doç.Dr.Bülent OYorulmaz Bey' e ve yardımcı olan şahıslara teşekkür ederim.

Lefkoşa. ,H~ir9-n 2001

GİRİŞ
S'TA TÜRKLER ve RUMLAR
Dünya denizleri arasında tarihi ,kültürel vemedeniyet alamda rol oynayanların
hiç şüphe yok ki Akdenizdir.Batıda önde geleni biç şüphe yok ki
ram.anı Harakles' e izafe edilen siittıııları,ı.. y~ı- aldığı biı- baıw~a <lijııyaııınJf>llt.ida
¥J}an . y~ı-d~>Atlas Okyaııtı~J.ln&ıJ\Çıl~r;Kllıeyd~ ,ispanya ,İtalya..,İlliry.a.. ;Y11nan.istan
\.ıt\.nadolu.},~.ç~vrilir.Suriye
.,I.übnan.,İsrail bu denizin.doğusunu teşkil.dmek:dedir.
Kıbns"'d.a•. ,giinümüze kadar "Yunan ","Rum" ve Türk tabirleri sık sık
ijJJ:mılnuştır.ZanıaııJı.tbu kelimeler adanın etnik yapısını belirleyen bir hal
.al.~ıştır.Batıda tarih l>!Jjnıinin gelişmesi ,kültür ve medeniyet hatta e.tııil{ • bağlarım
y,aııi Yunan Rum tabirlerini öıı. plana çıl<armıştır.
Yunan ve bunların otur'!uğu .bölg~ye. Yunanistan adı verilmeltt,diı-.İll{~ğda
ise Yuna~işJ~m tabiri göze çarpmaz . ve Gramlardan

bahsedilfr.)71:1.ı-ınıad.ada

Şpartalılaı-.. ~ytı~ft.~mgede ise Atina'ltlar vardı.EUBOİA ,THESEI.YA .'YliY~rl~şı:ııe
ı,i.ilgeleri. etıı~ ~ölieııt.Ydayanmakdadır.Persler,Lydyahlar'ın üzerine yürüdüğünde

,Batı Anadolu'da hareketlenmeler olmuş ve fonlar adalara.daha sonrada.yarıınadaya
çıkarak .burada ionlıılar denilen zümreyi meydana getirmişJer<l.iı-,f\J~~ŞJJ,ndros'un
sahneye çıkması Atmaya kadar hakimiyet tesis etmesi ,daha sonraAnadolu'ya gitmesi

Granikos ve İssos'da mağlup etmesi ile sonuçlanmıştır.Aleksandros
ıv .YY 'men büyük devlet adamı ve lideridir.Çağının polis zihniyetini yıkmış ve
e.rum hakim kılmıştır.
Batı dünyası ve bizim efkar-ı umuniyemizde yerleşik şekli ile Kıbns'da "Rum"
umu vardır.Batıya göre de "Rum " Yunanlıya temsil etmekdedir.Bilindiği gibi
um adı İslamların Romalılara verdiği tammlamadır.Romahlar
adola'da "Rum " ,Yunanlıyı temsil etmektedir.Kıbrıs'da
umhuriyeti

deetnik menşe olarak ,"Türk"lere

,XIV.yy 'a kadar
Kuzey Kıbrıs Türk

dayanmaktadır.Ada

,Emeviler ve

bbasiler zamanında İslamiyet ile şereflenmiş ve doğu kültürünü aksettiren yapılar
,l,{,ervansaray ,türbe

,caıni vs.ile vam ettirmiş olan Rumların dini ve ananevi

ipançlanna saygı gösterilmiştir.Bugün Kıbrıs 'm sadece adı vardır."Rum" ve "Türk"
9ıısurlan

keııdi insiyatiflerini

faydalanarak

,toplumlar

kullanamamaktadır.Büyük

arasına

etkileri

tohumlar

güçler ise aynlıkdan
ile

adayı

fikren

ikiye

1,iilmüşlerdir.Şimdfde "adil "davranışı terkederek "Rum tarafını destekler mahiyette
siyaset takip etmektedirler .Maalesef Birleşmiş Milletler de aynı görüşdedir.Onlarm
lıayalki "Türkler
Cumhuriyeti'ni

saf sışı bıyrakarak
~deniz'in

",Kıbrıs

Cumhuriyeti

değil Kıbrıs

doğu köşesinde

siyasi geleceğini çizmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk ......•.••.••.•••.•.•

umakda kararhdır ve bu görüş sayın

Rum

Bilim Meslek Yüksekokulu
Ve YÖK
Başkanı

Personel

Daire

'arihimiz;
Şubat ayında imzalanmış bulunan Zurih ve Londra Andlaşmalarma dayalı
hazırlanmış bulunan KIBRIS ANAYASA's:ma göre kurulmuş olan KIBRIS
RİYETİ

15/16 Ağustos 1960 'da resmen ilan edilmişdir.Bu Cumhuriyet'te

Türk ve Rum Halklarına eşit bir statü ve bakanın 3'ü Türk 7'si Rum Meclisin
Türk , % 70 'i Rum ve memurlarında her kademe ve derecede aynı oranda
gerekiyordu .Cumhuriyet bu esaslar üzerine resmen kurulmuş ve fiilen
başianı.ıştır.
Ancak ,Rum tarafı ,gayeleriKıbrıs 'ın Yunantstsna ilhakı olduğundan Türklere
asayla verilen hakları tanımak istemişdi:r.Bumaksatla ilk defa Lendra ve Zürih
ıtJaşmalarına açıkca belirtilmiş olan beş Türk Belediyesininkurulmasına. müsa.ade
ınemişti.Türk 'rafı

Anayasa Mabkemesi'ne başvurarak bu hakkı!/(.~te~.!;i~~

'ilmesinitalep etmişdir.Buna rağmen zamanın Cumhurbaşkanı Makrios ,-t\ııaya,sJı
jhkemesiniıı Türkler lehine vereceği kararı tanımayacağını,çünkii buııu..ıı > adayı
götjireeeği.,i basına açıklamışdır.Türk tarafı aldığı bir l(aı-al'Ja >Türk
lrf,
n11vHftv~

uygun olarak 31 Aralık 1962'de kurmuşdur,

Makarios Anayasanın tatbik kabiliyeti bulunmadığı görüşünü.Uetj sii•. m.iiş. ,1962
dünya çapında geziye çıkarak ,bu yolda lehine . ka.nı.u.9yu/..oluşturma

,JJiisünde bulunmuşdur.Makarios

neticede' Anayasada Türklere tanınan. bütün

arı ortadan kaldırmaya yönelik 13 maddelik değişiklik teklifi. hazırlanmış ve 30
1963 'de Türk tarafına ve Garantör
:tere'ye

takdim

etmişdi.Makarios'un

bu

devletler Türkiye ,Yunanistan
teklifi

Türk

ve

halkıuıui temsilcisi

hurbaşkam Yardımcısı farafmdan derhal ,Türkiye Cumhuriyeti Hükii.ııı~tince de
.rabk 1963 'te reddedilmişdir.İngiltere ve Yunanistandan ise tepki gelmemişdir.
Bunun üzerine Makarios 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk halkına karşı
hiş hareketlerini

başlatmış

ve olaylar

23-25 Aralık

günlerinde

"Kanlı

:l"katfü~mına dönüşmüşdür.Ancak bu katliamın devamı Türkiye Cumhuriyeti'nin
Aralık günü bir jet filosuna ihtar uçuşu yaptırmasıyla önlenebilmişdir.
Makarios 1 Ocak 1964< tarihinde Londra ve • Zürih Andlaşmalarımn hükümsüz
c.tuğunu ilaır etmiş, Türklere tanınan haklar silah zoruyla gaspedilmiş ve böylece
iıre bütünüyle}<Rum

yönetimi

şekline dönüşmüşdür.Bu

yönetimin

ise ,1960

fayasına göre gayrimeşru bale geldiğine şüphe yokdur.
Bu şekilde yönetimsiz<kalan ve elinde kanuni hakları alman Türk ha.iki .: kendi
y.önetimini fiilen kurmak: zorunda bırakılmıştır.Bundan

sonra varlığını kQriıın.alt için

tijşkilatlanmak durumunda kalan Türk halkı· zamanla yönetim· şeklini 2elistirnii
3i.·Şubat<rl?/l5Me Kıbrıs Türk Federe<Devletini· ilan etmisdir
-.ıluslararasıi<lı"1Ji.ukun gerektirdiği btün · şartları haizdi.Rum

;fyi. tammanıış1\c.liiç!i çapında Türk halkı kararın- çıkmasını sağlamışdırfQµeıtıırAr
K'I'FD'nin

ortadan

i.ingörüyordu.

kaldırılması

için= bütün

devletlerin

~ijııe

Kıbns Türk halkı bağımsızlık ilan edilmesi için KTFD Başkanına
gerekli hazırlıklar
Meclisi

yapıldıkdan

15 Kasım 1983 Ate Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin

9ybirliği ile ilan etmiştir.T.C

ij.,ı 1'.~rşıb~ı olarak

sonra Kuzey Kıbrıs Türk

Hükümeti

KKTC'yi aynı gün tanınmış

Büyükkelçiler akredite edilmiştir.

onuç olarak ;
. . J(ıl:)rıs adasında iki ayn milletin yaşadığı;
tarihi ve sosyal gerçekler ışığında içiçe yaşamalarının

ıı gi>tülmediği;
~-Giiney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil edemiyeceği;
-Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin

bağımsız bir devlet olduğu ,egemenlik

aslatayiz verilmeyeceği;
sorununa kalıcı çözüm bulunabilmesi için her iki toplumun eşit
temsil edilebileceği bir zeminde görüşmelere devam edilebileceği;
6-Bu sebeblerle Kıbrıs meselesine adilane ve barışçı bir çözüm bulmak için
kadar sürdürülen

ikili görüşmelerden

Türk tarafının

bütün

iyi niyetli

rağmen hiçbir sonuç alınamadığı ve Rum -Yunan iklisinin katı.tutuınu
bundan

sonra da bir çözüme varılmasının

·teiiide göz.öııiiıul~ buhmdurularak
y

(~i.

••ti'ırıin

Sempozyumda verilen tebliğler ve ta~şın.a.lar

V

Türk · halkının
nhmı-i,,

son derecede .. zor io~acağı

davasında

haklı

olduğu

,Kuzey

Kıbr~$ (\Türk

egemen bir devlet olarak mevcudiyetini devam ettil'JD.~~iıı.iııi .

re diğer

kuruluşlarca

tanmmasmm

gerektiğine

gönülden

varoluş mücadelesi ile ilgili giriş yazımı,1964 ve 1974
örnek vererk ebedileştirmek istedim •.

GÜRLÜ GUN EVRENSEL DESTANINA
GIN IŞIGINI ULAŞTffiMAK İÇİN ,
ZEY'DEıd CENNETİ YÜKLENİP KANATLARINA
,RIS CEHENNEMİNE UÇTU ,ÇELİK GÜVERCİN •••..••

YILI BAŞLICA OLAYLARI

TOPLUMUNA SALDIRMALARI VE CUMHURİYETİN
YllOLIŞI

1963 Cuma gecesi

.ıu.:;ııa..,,a.

Aralık 'sabahı geceki olayların etkisi altında okul
yapan • Lefkoşa Türk · Lisesi öğrencilerine .eradan geçen · bir
nden makineli tüfek ateşi açıldı ve olaylar bir müddet daha

. Arpalık Savunması;
6 Şubatil9(i4}te . ıso nufuslu Arpalık Türk Köyü· ağır silahlı
Mn·ılilmft

uğrac:lı.Tiiı-kler,:J>Ypiyade tüfeği ve bir Sten makineli tabanca.sılltl;tij ofüsaıı
;ii.J.:.r

ğüçleriile >köylerinisav-ımdular •
. /Bu bölgelerde olduğu gibihemen her-yerde kanlı çarpışmalar<l~vanı;/etnı~kdeydi

hemen hemen heryerde Rumların vahşice saldırıları devam ekmedeidii

BölgesiÇatışmaları;
Aralık 1963'te ağır ve hafif silahlarla donatılın.ış lQQ l(işiJ~i·bil',Rı.ım.ı:ı.ı-yyeti
2eçmeyeçalışmış .aneak cesaretle direneıı.iJ()i;'.i'ij.'7~ ın.iiç31J.i,dJ.9!Ifr!igeçJt
mücahidiın.iz döşnııuıllım.< geri alman

bir) tepeye

~ğımızıdikerken şehit edildi.
Mart 1964'te Bozdağ'da mevzileınııiş Türk mücahitleri ,Kuzey(Joğu
köyij.nden/ve gi.illeydqğtıs'llndakiDkomoii.. köyün«Je,ı;+RJIPJ.
irısma uğradı.14 gün sürentbuçıırpışmalrda Türk mücahidi hiç kayıp vel'ın.ellen
4.Lanıaka BölgesiÇarpışmaları;
21 Aralık>1963'teLefkoşa'da başlayan Rum saldırısı ğkısa sürede
lpıış bu arada Larnaka 'ya. da sıçramışdı.23Arabkda başlayan
devam eden Rnm (saldırısında · Türkler eldeki basit
savunarak

düşmana

geçit

nmasmda biri 9 y~şmda bir kız çocuğu olmak üzre 6 Türk
aka ve. . Tuzla'nın Türk kesimlerinde yaşayanlar .bir süre
~lantıları.kesilerek açlık tehlikesi ile karşı karşıya geldiler.

':1#..µ':IH..C: BölgesiÇarpışmaları;

elverişli doğal çevresi ve bölgede
söylentilerine inanmaları

nedeni ile Rumlar

_)

.~~ııkaçındılar.14

Eylül

1966'da

Rumlar

76

nufuslu

Cengizköy'e

. :iıd<mangabk bir mücahit gücü Köye Rumları sokmadı.

a Bölgesi Çarpışmaları
10 Mart 1964'te Rumlar ,Magosa -Karpaz yolu üzerindeki Yeşilköy'e
dar.Köyü savunan 5 Türk Mücahidi ,üstün düşman gücüne esir olamktansa

rı ile Avtepeye çekilmeyiyeğlediler.

ııköy.Çarpışmaları
Rumlann

öteden beri Erenköyü<işgal:•etmek .en

ııdunnak istiyorlardı.Bumm başlıca nedenleri ,Erenköyün 5 Kmlik bir
idi.Bu/sahilden· Kıbns Türklerine silah cephane

ustos 1964'tecGeneral Grivas komutasında Rum kuvvetleri bütün. ııücleri
;.,...nJz.Hv

bölgesinekarşı genel.bir Saldırıyageçtiler.7-8ve 9

AX.•• .,fo.

Rumlar.denizden hucum botlarla.,karadan

savaşla:rı sırasında mücahit kuvvetlerimizden 10,sivil halktan
~~unun.

mertebesfüeulaşnnşnr,

GELİŞMELER

3

'iilık< Kıbrıs'ta

sıcak savaşın başlaması üzerine ,23 Aralık 1963 sabahı

f£~n~l Kurmay

Başkanlığında Kıbrıs konulu bir toplantı yapıldı.Başbakan

l:Jıışl,(anlığmdakitoplantıda

Kıbrısta barışı sağlamak için alınması- gerekli

tıtrtışıldığı açıklandı.
ralık akşamı ,Türkiye İngiltere ve Yunanistan hükümetterl adad;:tki c.turuma
ele eden aşşağıdaki ortak bildiriyi yaymlar."Garantör

t~re ve Yunanistan

devletler olarakl'ürldye

,Türk ve Rum toplumlarını ,Sürüp Giden kanşıklıklara. son

26 Aralık 1963'te Türkiye Genel Kurmay Başkam Cevdet Sunay ,Kıbrıs Türk
haklarmı kesinlikle korumaya

kararlı olduğunu "bildiren

bir

1 Ocak 1964'te Makarios Türkiye -İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti
mdald Garanti Antlaşmasını kaldırdığım açıkladı .İlgili Garantör devletler

Ui girişimin

geçerli olmadığım antlaşmaların yiiriifükde olduğunu

23 Ocak 1964'te Rum kesiminde kalan tarihi
fmdan

3.kez bombıdanarak

minaresi

tamamen

Bayraktar
havaya

mbalanışı ve tahribi Tİİ;rk toplumunda büyük üzüntü yarattı.
31 Ocak 1964'te A.B.D hükümeti ,Kıbrıs sorununda
,Kıbrıs'a gönderilecek barışı sağlamakla

Üç aylık bir süre için görev yapıııası

x-vıi

0

içinde garantör devletlerden herhangi birinin adaya çıkarma yapası

Türk toplumu A.B.D 'nin önerisini kabul etmişler,Yunanistan'la
ilke olarak kabul etmekle birlikde bazı koşullar öne siirrn.iişlerdi.

974:~JLINA AİT ANILAR

··\','"

-

S~TA 1974 YILINDA MUTLUBARIŞHAREKATlBAHANE
EDİLEREK RUM-YUNAN İKİLİSİ TARAFINDAN
UYGULANAN MEZALİM

YRD.Doç.Dr.Vehbİ
Zeki
SERTER
K.K.T.C
Cumhuriyet
Meclisi Başkan
Yardımcısı,Kıbns
Türk Tarih Kurumu
Başkanı

ıs sorunu Rum..Yunan ikilisinin iddia ettiği gibi 1974Mutlu Barış Harekatı
.şil>ifsc>run değildir.Bunun tarihi çok eskileredayanmaktatır,
1821'lerden beri.Ram Ortodoks Kilisesi'nin yjiı-iiijiiğii
~avasııa<<karşı atalarımızın sürdürmüş olduğu şanlı miica<J~l~piıii> l)iı-

Rus tehdidi karşısında 1878 tarihinde geçici bir süre için :ljı.giJt~re'ye
fünlarm ENOSJSiistekleriniartırmalarına neden·oımuştıır..
tarın ENOSİS'İ gerçekleştirmek amacı ile başlattıkları en büyük kanlı
,1 Nisan 1955tarihinde EOKA Rum yeraltı örgütünün faaliyete geçirilmesi
ştır.Kıbrıs ~üfkü Rumların Enosis için başlattıkları bu kanlı saldınlaa
bir süre içinde EOKA canilerinin hedefleri arasına girmiş
soydaşlarımız Rum tehdişçilerin kurşunlarına hedef olmuşlardır.1955-1959
·as.ında Kıbrıs'ta süren bu kanlı saldırılar sırasında Kıbrıs Türkü yüzlerce

~yaralı vermiş binlerce sodaşımız da evlerinden -barklarmdan<zoı-la/şökülerek
,ijdummuna djişürülmüşlerdir.
Bilindiği üzere 16 Ağustos 1960 'ta kumlan

"Kıbrıs Cumhuriyeti

"çok

amış ve Rumların yine ENOSİS'i gerçekleştirmek amacı
ere karşı başlatm;ış oldukları kanlı saldırılar ile son bulmuştur.
Kıbns Türk'ü 21 Aralık 1963 'ten -20 Temmuz 1974 Mutlu Banş Harekatı'
,Rum -Yunan

zalimlerine karşı büyük bir direniş göstermiş)v~iBi.,ı

iye'nin de sonsuz mad.di ve manevi yardımları sayesinde Kıbns'm>)Stiijijijj
edilmesine izin vermemiştir.Bu süre içinde de Rum -Yunan.· ildlişii!Efl
,ldeştirmek için Kıbns/Türküne

karşı .uygulamadığı vahşet metodıisl)ı:ı-;

lnlerce .soydaşımızın öliiı»üne ve yatalanmasına .enbtnlereesnıfn: d.e

.ytfüı,t;

~sineneden,Jdmuştur.

Atlılar Gazi Magusaılnın15 km uzağında ,tamamen Türklere

.Ağustos 1974'de başlayan 2.. Banş.Harekatı'm bahane eden Rum canil~ı-.
,yümüzü kuşatmışlardır ve silahsız<bulunan tüm halkını çocuk.<~y
eden esiıoa)arak •. barbarca kirletmişler ve buldozerlerin açtığı d~rj~\ç
müşlerdir.. 21 . .Ağustoş,;
.":·· .... ,··.· ..... ·:,,.,,.·,·y

1974 . tarihinde ortaya. çıkarılan

edildiği Atlılar köyü katliamı T.C Hükümet Sözcüsü
l"git tarafından kamu oyunu şu sözlerleaçıklanmıştı:

Atlılar köyünde 37 soydaşımız Kıbrıs'lı Rumlar tarafından toplu
mm.Uk stenlerle vurularak ve sonra buldozerlerle açılan çukurlara cesetler
uşdur.Olay ,ikinci Dünya savaşı sırasında bazı Naziler tarafından işlenen
dahi gölgede bırakacak

bir vahşet ve barbarlık

örneğidir.Naziler hiç

.üçük çocuklara kıymıyorlardı.
ın olayını filme alan Türk gazaetecisi Mehmet Biber ,Rumların katlettiği 37
ızın 20 m.Uzunluğttnda

!Om.genişliğinde

bir

çukura

gömüldüklerini

"kendi imkanlarımzla bu çocukları açmağa çalışırken
i bir çocuğun onun hemen yanında da çocuğuna sarılmış br
i

gördük.Çukurları

açtığımızda çocuğun sol yanında hala kani

ı.Ortalık mermi kovanları ile oluydu" demişti.
köyü ,katliamı olayı tüm dünyada büyük akisler yapmıştır.İsveç televizyonu
.öyü sakinlerinin kurşunlanarak gömüldükleri mezarlar açılırken
televizyon fılmini göstermiş yakınlarını kaybeden Türklerle
ara ve B.M Barış gücü askerleri ile yaptığı röportajlara yer vermiştir.

AGAVE SANDALLARKÖYÜ KATLİAMLARI:
Eylül 1974 günü de Kıbns'ta yeni bir katliam bölgesiortaya çıkardd
areketi de yine Gazi Mağusa kazasında bulunan Murat Ağa ve Sa.dallar
e uygubm~ı~·::ve 89 soydaşımız vahşice öldürülerek deriğn ç

:Eylül<1975günü Murat Ağa Türk köyü civarında dQl!l,şmımı

,lan bir

toprak üzerinde bir el görmesi üzerine meydana çıkardan toplu mezar

'iifüde

ıs günlük çocukdan

yürüyemeyecek kadar yaşlı insaııla.ra. ~a.cla.(/.111.a.sum

şlarımızın bulunduğu görülmüştü.
İsveç'U Barış Gücü askerlerinin de hazır olduğu bir zaıııa.ııcla.Ja.çija.t,ııiçpip~ıı
den çıkarılan cesetlerin elleri arkalarından bağlı olarak ma.k.iııa,.Ii tüfeklerle
ııdıkdan sonra yakılıp buldozerlerle çukura atıldıkları tesbit edilıııjştj.
Murat· Ağa köyünden olup bugün . Mağusa' da Tarih Öğretııı~ııj\
makda olan Ayşe Soykara,Katliam günü köy dışında olduğu.içiıır!~mi
•· kurtulmuştur.AyselJuınım katliam olayından özetle şöyle söz.>~iy
etlerde küçük çocuklaru)..elleritellerle bağlıydı .Kardeşim Sezay(lŞ)y~yf'
ay(15) Temray(18),Türkel (16),Sezin (17),Mustafa (14).Sibel (10).. . FJrl.ljy
#lşları kesikvaziyette idtOlllari.giydi~eri elbiselerden bir bir ayırt.ettil{j
·anlarına koydı.ık> .Kardeşiııı. yeğenlerim sanki gezmeye gicl~ç~tfflt!~
fümişlerdi.Ayiıl{larmdayüRs~k: ökçeli ayakkabıları dahi duruyor<lp.ff:tt10~a,.i,
ğustos'da 2.Barış füireka.tı~nr başlatan kahraman Mehmetçikleriıııizj.l{a.i'1
en> yeniş giysilerini giymişlerc.li;Fakatine acıdır ki yıllardır
~ehmetçikleri göreı_neden> gittiler .Sıra<anneme . ,Rasime Osman' a (fJŞ)
yanma gittim~Sonbir kez daha anneciğimlgörmekiçin gittim.
Yüzü tamaıııen erimiş ,saçlarının < . bir . kısmı yanmıştı.Elbis~si
uruyordu.Oııda.n.sonrasının·hatırlamıyorum."
"Sırtı• dönük ôlııifH~i2.ya.şmda.•·ve · şU·•adamın babasıdır.Hem.en.öııüm~d.eki@il4
yaşmda bir kızdır.Şurayar•.toplucagömdüklerimizde 89 kişidirler."
Bunlar ,kazıyı>yapan· bir kızdır .Şuraya .topluca· gördükleriııı~\.<lt.\Ş~0J~şj~JrJçij.''
Bunlar ,kazıyı·yapan köylülerin gazetecilere cesetler çıkanldık<la.n.fşgn.rarG\s.§yJ~~U~eri

lerdir.Kurbanlar

arasında kadınlar ,yaşlılar ve bebek denecek yaşta. çocuklar da

brıslı gazeteci Ergün Aydoğan ,Murat Ağa' da gözü ile görmüş\ ôl4ıığij•/+yalışe!t
rlarmı anlatırken özetle şöyle diyor:
"••Başçavuş

Mehmet

Şaşmaz

ile bir

Mehmetçik

çöp yığıııı

ladılar.Daha ilk küreği sallayışta küçük bir el çıkdı .Dirseğinden

l{opı:ij)..işır;fJ

yaşındaki çocuk efüSoııra yüzüstü yatmış bir vucut göründü.Üzerin.de
ar.Baktık kielleri ar~şma. · bağlı ••••Başını aradılar bulamadılar~.Ayıı
e yokdu.Kemikled etl~ri.nden• ayrılmıştı.Yavaşça toplayıp insa.nlığınj~
k yığma kattılar.
her yığının altından bir insan uzvu çılµy<>~c!
etesi yazanBilbay Emınioğlu'da tü yakınlarım bu katliam esnasın<lj
lımet Basan 'l)ıynkçu'nuntte>pfümezar karşısmdaki haykırışım şöyle.aııJa·
Ne olur beni de öldürün.ôııların· yanına gideyim•.•.!Neyleyimben ôııla.
epsini · herşeyimi kaybettim(N)Jsılkıydılar caniler ne istediler geııcet!·
daha dünyasını bilmeyen yavrular köpeklere.••Bu acı

Ç()lr

anılmaz "diye hüngür hüngür ağlıyordu saçma sakalına ak düşmüş Mu
hmet · Hasan?Tavukçu ,ölüm çukurunun içindeki·eşi ve çocuklarını
akılmış ,parçalanınış,limelime olmuş cesetlerinbaşında.
Mehmet Hasan 'l'a.yg,lrçu isimli •soydaşımız,7 yakınım kaybettiJltıı
'i(.
't!lerinin· tarihteiazrastlanmışkatliammda.
y·· .

. .' .. . ,.

Kıbns'taki katliam hareketleri ,Ankara.da bulunan bazı islam. ülkelerini
jJ;>ya ,Tunus Pakistan ve Afganistan diplomatları tarafından şiddetlt.Jµijıtpı:ğj(~ıf.

O KATLİAMI
Katliamlardan bir diğerlde Larnaka ilçesinebağlı Alaminyo)J{öyiiij(l~'y;tr>ajıııış

katliamda 13 masum soydaşımız Rumlar tarafından katledilmiştir.1974 Barış

atı. münasebeti ite köylerine karşı saldırıya geçen Rum-Yuıı~.Cjj~etleriııe
manca karşı koyan·•·•·bir avuç Türk mücahidi mermilerinin Wl>i(ııı.ıil.:@s
n eline düşmüşler ve Rumlar tarafından kurşuna dizilmişlerdir..
urşuna dizilme olayıybancı muhabirler tarafından da tesbifed~ıııiş(j~$
Radyo -televizyonurııun muhabiri Alaminyo köyünde 13 Türk'iiıiJ@~j
sıralanarak Kıbrıs.1.ılusal . :Muhafız Gücü tarafından kurşuıı•
'miştir..Köyün yaşlıları mufüibire bu katliamin 20 Temmuz 1974gii.ıiii}y;a.

öçJJlenlerindeni.19 yaşındaki Ali Ahmet Mehmet ise
inyo'da topl,dıl<.J,an 'I'iirkleri köyün Rum okuluna götiird··
sinde koşturtukdan s.oııra.(luvaradayay•p kurşunladıklarını söyieıııişc:I

NT KATLİAMI:
Rumlar vahşi • katliamlarında en büyüklerinden birini de Taşkeijtzj:
,ıişlenmişler>veibu bu· köye ek olarak Terazi ve Mari köylel'jııd~@

a ve çeke çekeiı.ilıp,,;2ğ1itürdükleri toplam 89 soydaşımızı katled~f~
!,..

.·········.·.··

J\Çukurlara·••gömmüşlerdir~Katledilen>
soydaşlarımızın isimleri•tesl>it
inı listesi ekte sunulmuştur.
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Taşkent katliamında eşini kaybeden şehit eşi Zerrin>,)\felıil',\\,~~'
:~' ô'd}···

:)(.etlerini dile getirirken Rumların 20 Temmuz 1974 günü köylerini s:ıı-~!~.Y.
4 Ağustos 2a kadar Türk köylerine akla gelmedik işkenceler yaptıklarını ve 14
stos'ta ise Türk evlerine karşı saldırıya geçtiklerini anlattıkdan sonra sözlerini
sürdürmüştür.
;•••Ansızın neye uğradığımızı bilemedik .Kapılar pencereler kıı'~
ağa silahlı vahşi Rum çapulcularını·.yanıbaşımızda gördük .Üzeı-iııf
,rmişler ,vahşiçe sırıtıyorlardı.Bütün Taşkent ana -baba
d.en birbirlerine sanlmışe.eşlerin· kardeşlerin ;yavruların
.fer ,kardeşler ,yavrular,ıc>daalınıp götürülüyordu.
-ütün· güçlerini toplayıpyda.<düşmanın · boynuna sarılıp · yerlere · diz içöli.ij"p
yaviularımıza

acıyındiye

yalvaran

anaların

seliyordu.Osa~üşnıan,bütijnubuiardan vahşi bir zevk alırcasına sırıtıy()r,
Bizim evden 7 kişi/alıp gidiyorlardı;60'1ık bir babayla ,dört oğlund~.ıı.

·.m Mehmet'' de varduDeU<~l>içocuklarını sarılmış onları göğsündeıı>!a
Iara doyabilmek için•öpiiyori•öpü.yordu~6
yaşındaki Kaşif ,boynumıs~~
ba gitme ,bizi bırakma diye yalvarıyordu.Ayrılamıyordu yavrum bal>ijşjij
abası ondan · ve işte bu küçük

yavru gibi bütün Taşkent dövüııiiy

ırıldanıyor soıı.. <Jefa sarılırken karılarına.Birbirimizi severek aldığımız.y~
ile ayıramayacııl(. (J~diğiın.iz çok sevdiğim eşimle işte şimdi caniler
°'~/'

birbirmizden acımasızca ayırıyorlardı ve üzerime sarıldığı zaman kula:"'
fısıldamışdı;"Biziayınyorlar Zerrin ,üç>oğlumuve bir ay &onradoğç
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vrumun herşeyi artık sensin .Onlara iyi bak ve onları sizlere doymayan . babalarıve

e bütün

bu mahsum insanlar için intikamla büyüt" demişti.

Genç -Ihtiyar demeden 89 kişi ahp gittiler zorla çeke çeke .Gün?,lııııı~.sııçıııııuz
eydei Tantnn ,neydi?Türk olmak insanlarca hür olarak yaşamak isteııı~ıııij ıııiy<li\1
l.\ir zamanlar mutluluk taşıyanyavrularımızdan

şimdi ağıt sesleri yü~~liyjij:11f],{iğn

y~ınk analar ,eşler yüzlerce yavrular var. .her sabah soruyorlar özlen.!~rfüjfüı.Jiijııı~
p.e zman gelecek diye ,her. sabah semaya bakarak babaları kardeşleri içjp <lµi
şessizce gözlerinden süzülen sımsıcak gözyaşaları küçük göğüslerini••Y~Y
intikam dolu ,gurula dönerek "üzülmeyin anneler ,b~balarımız kard.~l~ri
yolunda şehit oldular amaiUilelebet yaşayacak bir Kıbrıs Türklüğiii '{Y~
bıraktılar ve gerektiği gün.l:>izler de onlar gibi vatan yolunda şehiti.~laca·"'
göğüslerini gurula kabartıyorlar.
Şimdi 1974 yıl Rum -Yunan vahşeti ile ilgili olarak
söylenmiş bulunan sözlerden bşzı örnekler sunmak istiyorum:
"Barış Harekatı'ndan sonra yüzlerce· Kıbns'b ·• Tiirk•Milli

MııJıa

alınmış.Türk> kadınlarının .ırzına geçilmiş, çocuklar cadde ortasıµ.,
Limasol'dafd''I'ürk · mahalleleri.yıkılmıştı.; •.•."

Bir Alman Turistten:
"Yunanlıların kasap
Rum

Milli Muhafızları

vahşetin

kadın
rtlağmdankestiler;Türk

ve

çocuklara

mermi

sıktılar;birçok

Türk'ü

kadınlarım toplayarak ırzlarına geçtiler ...•. "
Almanya' nm .Ses! 30/.i.ltemmıızJ974

"Kıbrıs Rumları ,:n .yüzyılda çağdışı davranışlar sergileyerek giriştikleri
katliamlarda masum Kıbns Türklerini hunharca öldürmekle kalmayıp kazdıkları
çukurlara yarı canlı bir biçimde doldurmuşlardır.İşte gün :ışığındamezardaki pek çok
insan cesediYunan vahşetini dünya kamu oyuna tanıtıyor.
Toplu mezarlardan çıkarılan Kıbrıs'h masum Türklerin cesetleri y:ıll
adada derebeylik yasalarını uygulayan Rumların ne derece sefıl bir ya
olduklarım kanıtlıyordu.••..••"
(JamesRayner ;EzilmişÇiçekler ,Lefkoşa{;l~Ş~t

Bu bitirme tezimdede gayet sert ve kanlı geçen Baf'daki olaylardan ba
istiyorum · burada anlatacaklarımın çoğunu zamanında orada yaşayan kiş"
aktard:ığım:ıdabelirtmek istiyorum••
1958 yılında toplumlar arasında çatışmalar başladığında bu köyün Tür.
ilk hedef olanlardandı.Yakınında hiçbir Türk köyü olmayan büyük Rum kı
çevrili olan ve içinde de Rum bulunan bu köy ,o günlerde öldürmek için Tü
Rumlar için kolay bir hedefti. Haziran,1958 de etrafdaki köylerden Rumlar
yakımdaki bir tep~ye t~ıı:nmışlar bağırarak küfrederek ve silah patla
yaratmaya:başladılar.Köyün içine yürümeye ve katliam yapma havasına ·
eesaretde edemediler.

Musa Şerifali isimli bir köylü köyün tek otobüsünün sahibi otobüsünü alarak
akındaki

"MA" mevkiindeki İngiliz asker kampına ulaştı ve oradahbıılıınan İngiliz

skerlerine durumu

haber vermeyi başardı.Köye

umlar çayreyi kaçmakta
apabileceklerini

gelen İngiliz as)(.erl~l"İi.1.is(g~l"en

buldu ama yine gelebilirdLBıi

~·f\rtr~

düşünen · köylüler çarenin göç olacağına karar verdilım v.e ~ürlt

€.emaat Meclisi'nin

yarıdmı

ile Lefkoşa ilçesinde "Yılmaz Köy''e1l<.iiyij.ıı.~ gğ.ç

ettiler.Evlerini geride bırka.tılar.Rumlar da bu evlerin hepsini harap ettilel"~
Türk toplumu o .zaınan "Taksim'' tezini savunuyordu.Kıbrıs'ın/

4!9ğ

batısına çekilerek bir hattıaıı/kuzeyinin Türklere kalacağı düşünülüyorve•bü0bıı:t;t
güneyinde kalan Türkleriq,lnınunkuzeyinde göç•·etmesibekleniliyorduI
Bu düşünce. ile akarsu.kfyi,iiçin:buJıattm
1960 yıbııdaruJ{ıbrıs €µıııhuriyeti

kuzeyinde olan Yılmft1;köy.iseçilıfüş(J

kurulunca Akarsular ,Rumların)ıtl"tffi".

yapmayacaklarma.}'1£nosis" eııı~llerinden vazgeçtiklerini inanarak Yılma.ızl<.qy{(J
süre kaldıkdaıı·•.sonrıt<\yeııid~ıı.h/köylerine·
Akarsu'ya döndüler.Evlerini ta:iji
yeniden yerleştiler.
Kıbrıs> €umhuriyetiniıı

kuruluşu Kıbrıs sorununa

çözüm

,Cumhuriyeti<nefes almak toparhfümak için bir şıerama tahtası olarakSğQl"fİ•
1963 EyliU ayında Bartan Lefkoşa'ya meclis toplantısına giderk.~ıı
kazsı sonucu Ifa.lili~ım

ölmüştü.Baf ilçesinin TMT Başkam o giinkfülııı~·

ile "İzmir Baş ").7:ayl~ş.ısJ"j~~ııthııriyet Meclisi Milletvekili ,Yeşilovanın ileri g,
,Bütün köyülıatta Ji,'ıbrıs(!ı:t?ürıtü1'qiji••· büyük.bir·•üzüntüye gömereıt<ğijil,
yummuştur.Henüii42yaşmdahayatııım+en

verimli·· çağında idi.Kıb~,r.ı.ı

çok hizmet vereeeğibri zamanda belmedik ölümü ile sevenlerini mateıneğ§

21 Aralık 1963 ydmda Akritas planı uyarınca Rumlar topyekün Türklere karşı
aldırıya geçtiler.Sözü edilen plan gereğince bir kaç gün içerisinde ada çapında Türk
oplumu toptan sindirilecek ve Enosis ilan edilecektir.Ama liderlerimizin uzağı görüşü
e bu günün geleceğini önceden sezmeleri sayesinde gereken tedbirler. alııımışr,TlMT
urulmuş halkımız ada çapında buna. hazır duruma getirilmiş ve Rum'u,ı. l>.ıır plaııı
uygulamaya koydUğlJ andani·Türk toplumunun çelik direnişi ,etkilisavunması:ile
aşarısız kalmışdı.Bu şekillle Rum'un bir kaç gün sonraki Noel
ilan etme rüyası gerçekleşeıııedt
1968yılmda AkmBey(lfödismi• ile Türk silahlı kuvetlerinden
'Yarbay

oaln Hikmet Erğii.tı))L.Sancaktar olarakBara

o ı.aımm

2:önderildi.rın.ıu

başlar başlamaz ilk iş olaral.filçenin mücahit ordusunu yeniden örgütlemek oldu.
İlçeyi.ijç tal>ur bölgesiµes~yırdı.

1-Merkezi Baf Kasabası olan Merkez Taburu •
2.Merkezi Poli' de olan Poli Taburu .
3.Merkezi Yeşilova'da olan Yeşilova Taburu.
Yeşilova Taburu dört bölük bölgesine ayrılmıştı.Bu bölük

(a) Merk~rBijliiğüne ( I)Yeşiloava (Il)Ovalık••(ID)•Yolüstü,

(e) Aydoğan:bölüiöııe
(d) Aydınböliiğüne (I) Aydın (II)Dağaşan(III)Aksu köyleri bailıtJınııştır

1972 yılı yaz aylan idi.Denizde bir geminin karaya doğru ışıkla işaret verdiği
görüldü.Tabur

komutanı

Celal Bey kod

ismini

taşıyan

Türk

silahlı

kuvvetlerinden· Erdoğan Avcıoğlu yanına Mücahit Mehmet AhınetErgö.rel'l'H
alarak

deniz sahiline gittiler · ama gemi aynlmıştı.Yaptıkları

araija(Jıı.daı.

herhangi bir şey bulamadılar .Ertesi gün sahilden köye doğru iki.. yal>aıiçı
kişinim.gelmekdeYolduğunu gördüler~Esrarh olayın geliştiğini Miica)ıit(~bm~t
Ergören şöyle anlatmıştır:
''komutan iki a.damı takp etmemi istedi.İki kişi köyün dışında.->g~ç.~re~

ana yola çıkdı.Anaiyijl<üzerindebulunan benzin istasyonuna girdiler.J3in.de
girdim;Yabancılaı-r l)ozıık<bir İngilizce·ile benzin istasyonu·sahibine/ iiçris.ij
sordu:
(a)/On -beş vari[yakıt istiyoruz.Alabilirmiyiz?
(b) Yakında Hastane varını ?
(e) Limniti.'k.öyiiiYe•birköy var mı?
Adamlardan birinin· ayağından yaralı•· olduğu anlaşılıyordu.Bende ayağ
diye sordum~Düştümdedi.••Bepzin istasyonu sahibi sorulaınnı ceyapJit.cJJ
söylemedenitekrar deniz kenarına· döndüler.Bende durumu.<konı;µ(a.ıjij.
köyden bir mücahit olarak deniz sahiline gittim.Deniz sahili kayal
mağara halinde bir çok yerler var .O bölgede çalışan köylülerde
görüp görmediklerini sordum Sabahleyin bir geminin sahilin çok y
·.
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~ördüklerini ,bunun dışın

gömıedikle

"Denize girerek ,sığ yerlerde bir şey saklı
bulamayınca

sahildeki

kayaların

aralannı

ve

.. . . .

.

.

adadık.Aramamız verimli oldu.Kaylarm arasında çok miktarda silah cephane ve
tlayıcı maddeler bulduk."
"Geminin geceleyin sahile yaklaştığı ve tekrar uzaklaştığı görülmüştü .Ertesi gün
bah saatlerinde yine sahile yaklaştı.Sahilde nöbetçi

olan mücahit gemiye ateş

mış gemi de hemen uzaklaşmış ama derin sulara girdiğinde büyük bir cismi denize
tığı görülmüş,atılan şeyin torpidoya benzediği anlatılmıştır.Çok geçmeden bir ingiliz
gelerek atılan

şeyin yerini

tespit

etti ve şam

.yrıldı.Anlaşıldığına göre Barış Gücü de böyle bir cismin denize atıldı·"'
İngiliz üslerine haber vermişti ."
"Komutanım

,dikilen Şamandıraları

patlatmamı

söyledi.Bende k

sandalla gittiğinde İngiliz Hücüm botu yaklaştı ve beni engeledi.Ertesi gün iki İn •

O cismi çıkarıp aldılar ve gittiler.Gemi bir gece daha geldi yine işaret ver, w•

ondan sonra görülmedi.Anlaşıldığınagöre İngilizler Banş Gücünün karadan yard
ile gemiİngiliz hucumbotları tarafından yakalanmıştır."
Sancaktar bütün olayı Lefkoşa'ya Bayraktarlığa
araştırma ekibi gönderdi ve olayı araştırdı.Tutuklu adamları sorgu
Letkoşa'ya götürdü.
Olayın bir silah ticareti olabileceği düşünülde · anc
bulgularına göre ,olay orta doğu ülkelerinden birinin kendi
sabotaj ve adamlarına s
tedariki operasyonu idi.

t düzenle

Kıbrıs'ta

Türk bölgelerinde bu çeşit faaliyetlerde

hiçbir suretle izin

verilmeyeceği ilgililere duyurulmuş ve faaliyetleri durdurulmuşdu,
Yeşilova. Merkez Bölük Komutam Salih Ramadan

1972 yılında. kendi<isteği ile

terhis edilince yerine Mehmet Cenksal atanmıştı.1974 Barış Ha.rekatıfüa.) kadar
Mehmet Cenksal Bölük Komutanlığı görevini yürüttü.Bir ara TÜRKİ¥E f¥E l'üzla
Piyade• okulunda yedek subay kursuna gitti ve eğitim gördü.Köyde olmadığı f[aylık
devre içerisinde kendisineSe<len Ekinci,Komutan
Mehmet Cenksal kul'st3-ıı döndükden

olarak vekalet etmişdi.

sonra Tabur merkezinde bölge 'I'a.liur

Mücahitl~ineyönelik.

çeşitlitiıırslar.açtı . Bu. suretle Mücahitlerin eğitimleriidijlıııJil~t~

götürülmüştü.Köydeki

telsiı cihazı ile Baf'ta Sancak Karargahı ile ve tabura l,11ğJı

köylerle b'1Jba.t kurulabiliy9rclıı;Sadece Karargah

ile giriş mevzi arastn,da J~l~f~ij

irtibatı. bağJanmJştı.
Tabur komutanları
mücahitlerin
düzenlenmeleri

ve bölük komutanı

em~ğii.>\il,e

köyü

güzelleştirme

Mehmet Cenksalıll> giıyt~tJ~n:?ty~
faaliyetleri

··sürdiii"iilô:ı.iiş

yapılmış.Jdiy merkezine Atatürk büstü dikilmiş ,i§y~Jfytlj

kazndırılmıştı.
Köyün/ ııir 'fürk köyü··•olduğunıı simg~lemek\için

cıın,liye

planlanııı~şcli.~~t~r.temin etmek için bi.r '.komite.kul:'ulıııµ.şvttln.J.ııı
oluşturıdıııµ.ştij~lınfülreniıı • .• teıııeli·atılmış .aijcakY1~7~/~ıı.tııı.0iı:Q;ı.ijş
kalıştı.
1972 yılında Bayr
edilmişti. Tabur Bölük Takım kararg:
tan teçhizatlı bu binaya 1973 yılında taşınılmıştır.

çeyı-e

15 Temmuz

1974 'de Makarios 'a

darbe

yapıldığı günde Tabur Komutam

Hamdi
beykod ismini taşıyan Özdemir Çakmaklı Merkez Bölük Komutam Mehmet
Cenksal,Takım Komutanları ise Hasan Mehmet Yulaf ile OrhaııVaU])enıiret
idi.Karargah'ta Dall Seden Ekinci·•Dal u Gültekin Boğaçhan ,CevdetBoğaçban
idi.
Darbe haberi alınır alınmaz Tabur Komutam
eçirdi.Sef eripersoneln

silah

altına

geçirildi,gözetleme timleriideyfiyeye

tüm Tabur bölgesini alarma

alınmasını

emretti.Mevziler

gözden

çılcanldı,olası bir saldırı için her . türlüı tedbir

amdı,
Makarfosfon

bir ingiUz/ilı.~lik6pt~l'i ile <Bartan ·.• ayrıldığı üslere gittiği oradan

İngiltere'ye> \~çtığı

Nikos\< Samson

'un

ant

içerek

Cumhurreisi

olduğu

öğrenilmişdi.Bütiiiji.•.gi>lerartıkiTürkiyeye çevrilmiş bu darbe sonunda .müdahale obıp
olmayacağı konuşu.lııııı.ya başlamışn.Herkes

Bülent Ecevit 'in Londra(.temasla.rı

hakkında sonuç bekliy9r,Anavatan' a çevrilmiş bir çıkarma yapmasını bel.{Jiyordu.
Nihayet•. 20 Temmuz<sabahı Cumhnrbaşkan Yrd.Rauf Denktaşçııı+.şeşiııcl~ıı
çıkarma

harekatının

başladığı ,Mehmetçiğin•·•··• dalga . . dalga< adanııı/Sillefciyöııü.ııde

gelmekde.old11.ğµ'<fııyuruldu;

Halli'i·••s~yiijçJ~UisQ\aklal'a. döküldü.YıUarıd.r•·•\lıf!ll~d.iği••·••·•J'iiı-~••• ıı~iftiHtiı~ll?-Y~t
geliyordu.Şimdi

çikler

sade

göründüğünde ne yapa,
etmeye

çalışıyor

,mutlulukla

çalışıyordu.Mücahitler daha büyük bir şevkle silahına sarılıyor mevzide Mehmetçikle
karşılaşacağı ,kcaklaşacağı am bekliyordu.
Bu esnada köyün kuzey doğusundaki
askerlerinin
mevzilerin

mevzilerden Kurudere

eskiden beri idame ettikleri barikatta
daha

çok personel

ile takviye

köprüsünde

bir hareketlenme

edildiği

bildirildi.Ayni

.Rum

görüldüğü
zamanda

miğferliasker yüklU onlarca kamyonun Baf'tan limasol'a doğru gitmekde olduğu
görüldü.
Etraftaki

Rum köylerinden silahlı askerler köyün kuzeyindeki "Lizada ''

tepelerine toplanmaya başladığı görüldü.Bu toplanma köye saldıracakları manasına
geliyordu.Başka niçin toplanabilirlerdi.
Tepeler, dikkatle izleniyordu.Gelen askerler mevzileniyoru.Barış Gücü bunu
önlemek için girişimde bulunulmadı. Rum askerleri tepeye dolunca tepede bulunan
karakollarını boşaltıp kaçtılar.Karakolu Rum askerleri hemen işgal etti.Halbuki 1963
'de yapılan anlaşmaya göre Barış Gücü askergerek Türklere gereksede Rumların bu
tepelere çıkarılması engelleyecekdi.
20 Temmuz 1974 Cumartesi günü saat 13 civarında ağır bir yaylım ateşi ile
Yeşilova köyüne saldırıya geçtiler.Başka bölgelerde önce köyden isteklerini bildirir
rededilirse

saldırıya geçirildi.Bu köyde herhalde istekleriin kesin rededileceğini

ilerisinde olan . mevzilerede

Doğu mevzilerinin başında Takım Koutanı Hasan Yulaf Batı mevzilerinde başında
da takım Komutam: Orhan Ali 'idi.Kuzey doğu bölgesinde Bölük Komutam Mehmet
Cenksal kuzeybatı bölgesine ise Sakarya köyü komutanı getirildi.
Karagab

subayları da mevzilerde idi.Dal I görevi yapan Seden Ekinci de Kuzey

doğu mevzilerinde di.Durumu şöyle anlatıyordu;
"Rumlar ağır silahları ve sınırsız mermileri ile mücahid mevzilerine ateş ediyor
köyün içinde havan topu yağdırıyorlardı.Mücahitler

de kendi silahlan ile karşılık

veriyordu.
Komutan Hamdi bey :"Haydi arslanlarım gün bu gündür , 16 senedir bir gün bize
saldıracakalnm

bekliyorduk

işte

saldırılar

.Onlara

gereken

dersi

vereceğiz.Mehmetçik de çok sürmez aramızda olacak.Zafr bizimdir."
Mücahitlerin

morali

çok

yüksekdi.Korkusuzca

Rum

saldırılarma

karşı

koyuyordu.Komutan mevziden mevziye gidiyor durumu yakından takip ediyordu".
Komutan karargahta duran bir a-4 'ü köyün esas giriş noktası olan depo mevziine
götürülmesini emretti.
Halil Koral isimli çocuk yaşta bir genç A-4'ü alıp yola koyuldu.Ögtürdüğü

su deposu mevzii devamlı suretleRum 'Jarm bulunduğu Kuzeydeki "Lizada"
tepelerinden ateş albnda idi.HalilKoral bir ağacın gövdesininarkasından öteki ağacın
gövdesinin arkas~na geçeek ve kuzeyden gelen ateşten korunarak dedei arkasına
geçerek ve kuzeyde
mevzi
komutanına verdi~

Derviş Ahmet Raşit kapı eşiğine çıkarak silahı getiren çocuğu yanma çağırıp
"dikkatli ol oğlum mermiler sadece kuzeyden değil kuzey-doğudan da gelmektetir"
dedi.Ona

evin verandasında kuzey-doğudan gelen mermilerin duvar üzerindeki

izlerini göstermeğe çalışırken kuzey-doğudan gelen bir mermi göğsünün sol üst
tarafına isabet etti.Yarlanmış .Hemen içeri alındı.Oğhı Atay aratıldı,
Halil Koral hemen geri giderek sıhhiyeMücahit'ini gönderdi.AlpayKemal isimli
Sıhhiye Mücahit'i sadece ilk yardım eğitimi görmüştü.Gelince .Deviş Ahmet Raşit'e
pansuman yaptı.Başka olanak yokdu .zaten.Köydedoktor yokdu.
Bir ara Tabur Komutanı Hamdi Bey gelip Derviş Beyin durumuna baktı.Gece
kararınca

kendisbıin düşündüğünü

bir operasyon ile onu İngiliz üslerine

göndereceğinisöylei.
Derviş beyin evi cephede idi.Onu köyün daha merkezi bir yerinde olan muhtar
Ramadan Efendi'nin evine aldılar.
"Karudere "olarak bilinen ön mevzide olan Emin Cemal isimli bir mücahit
başından yaralanmıştı.Yrasmdan kan sızıyor ama yarası derin değildi.Yarasını
sardırmak için köye gitmeye çıkdı ancak yürüyemedi.Takım komutanı Hasan
Mehmet Yulaf

onu omuzuna alarak Selviler evleği olarak

bilinen mevziye

götürdü.Oradan yine kendisi sürünerek gitmeye çalıştı ama Rumlar onu görerek yine
ateş etti ve bu defa serçe parmağı koptu.

Ekiı,ıci
ona
oradda kurtulamadı.Ertesi gün

Rumlar köye girince bu gecç mücahit'i yaralı

bulduklarında hiçbir tahrik görmedikleri halde soğukkanbkla silahı başına dayayıp
ateş ettiler ve onu şehit ettiler.Bir gün önce iki defa vurulan E min hafif yaralarla
kurtulmuşdu.Ama üçüncü kez vurularak şehit olmakdan kurtulamadı.
Köyün kadın ve çocuları ayak altında ateş altında kalmamak için çarpışma
cephesinden uzak köyün ortalarında Celal Rüstem

isimli kişinin evinde toplanış

endişe içinde erkeklerinden haber bekler .Allah'm koruması ,yardımcı olması için
dua ediyorlardı.
Çarpışma bölges·
girivermiş ve pencer<,

uzakda sandıkları bu evin pencerisinden mermi
oturan Sıtkiye Abdullah Ekinci isimli ,üniversite

öğrencisi genç bir k~a isabet etti.Yarası pek ağır görünmüyordu.Ama herhangi bir
tedavi de yapılmadı.Ertesi gün Rum hastanesine kaldırılmış ama maalesef ordan
cesedi çıkmışııtır.
Rumlar yüzler~e namludan kurşun yağdırıyor müachitlerin mevzilerini sürekli
ateş altında tutuyorlardı. 60 ve 81 mm'lik havanlarla köyün içine gelişi güzel havan
mermisi atıyorlardı.
Mücahitlerin elinde piyade tüf ekleri vardı.Etkili silah olarak iki adet bren,dört
adet a.4 tipi silah iki adet 60 mm Iik hava topu vardı. Bu havan toplarının mermileri
hep 6 adetti ,bunlar da bir kaç dakikada bitivermişdi.
Uerindeki silahlarla karşı koyuyor ,imanla ve kararlıklıkla
vuruşuyorlardı.Moralleri yüksekti.Türk
askeri 2eııınceıvek:

"Kurudere "

a karalıydılar.

duruma

geldikleri

anlaşılıyordu.Çarpışma

günü· · bava

,Cumartesi

kararıncaya

kadar

sürdü.Sonra şiddeti azaldı ve kesildi.
Bölük J{omutam Mehmet Cenksal "Palyomandra" evleği içerisinde mevzileri
tehlikeli gördü ve kendi kararı ile biraz daha geride olan havuz-mezarlık arasında
olan evleğe

çekdi.Rumlar

aiaçlar ve bağlar

arasındaki

gece karanlığından

yararlanarak sızabilirler(J~

eleceğineinanıyordu ve ertesi gün sabah
una hazır olmak için gece karanlığından

geleceklerine dair . içiııde
yararlanarak

köyü.ıı

hazırlanmış iğşaret panaoları sererek yere

et

çaktı.
tlaşması yapılabilse Rum'un köye girmesi

Düşaman

ak Barış Gücü oratalarda yokdu.

engeUenebilird

ey~/ başlamıştı.Girerken atş ediyor,toplu halde

Rum

el.bonı.bılan atmaya devam endiyordu.

gördüğü halk üzerine

an Efendi'nin evine gitmişdi.Durumu şöyle

Takım komutam ·
anlatıoyordu.

'"''nde gördüğüm manzara çok üzücü

"Ramadan Efendi'nin
idi.Mevzilerden ayrılan Mücahitler
üniformasını çı

içinde silahım bil' yerlere saklıyordu

du veya çıkarmadan kendini bu eve atıyordu.Evin geniş avlusu
hit büyük bir heyacanla anlatıyordu:" Arkadaşlar
komutan var .Vallahi gördüm''.

"Arkadaşları gördüğü askerin Rum askeri olduğunu anlatmaya ve onu Rum
askeri öniine çıkmakdan alıkoymaya çalışıyordu."

"Durum çok üzücü idi.Göz yaşlarımızı tutmak elde değildi.Ben orada
duramadım.Bulunduğum
oradan atlarken

avlunun duvarından

atlayarak

başımdan ahfif yaralandım.Bu

oradan ayrıldım.Ancak

yaralanmadan

dolayı

kendimi kaybettim ve orada
zaman Rum askerleri başucumda

bir süre
açtığım

.U.UoJUllvJ.U

Bu acımasız

yüce

türk askerinin easreti adayı sardı ve
tanrım Türk askerinin yolduğunu hiss
buluna insanla çeşitliköylere dağdd

e derin bir nefes almamızı sağladı

emek istiyorum. Bizimle beraber
.uzeye knrtanlmış bölgeyeKahraman Türk
şim yerlerine kavuştuğunda göz yaşlarım

askeri nin koruması altınd
tutamadılar.
Kuzeyde

alkı eski ismi "Karava" olan Alsancak köyüne

yerleşti.Bazıaileler kendi istedikleri ile güzelyurt'ta yerleşmeyitercih etti.

VE SON OLARAK SÔYEEYECEGİ YÜCE TANRIM HİÇKİMSEYE SAVAŞ VE
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KIBRIS TÜRKÜ İÇİN BUGÜN ,BİR BAŞKA GÜN DEGİLDE NEDİR?
KIBRIS TÜRKÜ İÇİN BUGÜN:
ÖZGÜRLÜGE AÇILAN KAPI ÖNÜDÜR.
MUTLULUGA GİDEN YOLUN YÖNÜDÜR.
GEÇMİŞ ,ARTIK KAFAMIZDA YAŞANAN ACI BİR ANIDIR.
ŞİDİ ZALİME "DUR! ••••DEME ZA
KEDERDEN

DİNMEK

BİLMEYEN

YAŞLARIMIZIN

SEVİNÇ

GÖZ

YAŞLARINA DÖNÜŞTÜGÜ ANDIR.
GÜLMESİNİ UNUTAN YÜZLERİMİZDEKİ

KESKİN İFADENİN ÇÖZÜLDÜGÜ

ANDIR.
TÜRK

MEVZİLERİNE

DÖNÜK HOPARLÖRLERDEN

"BEKLEDİM DE GELMEDİM

BİZE YILLARCA

:

! ... "ŞARKISINI DNLETENLERE ,BİR GECE

ANSIZIN GELEBİLİRİM! ••••• "DEMEDEN ,ERKEKÇE GELME GÜNÜDÜR!
SEVİNCİMİZE SEVİNÇ KATMA GÜNÜDÜR. •.•..
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