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ÖN SÖZ
Bu çalışma 1999-2000 ders yılma ait mezuniyet çahşı:nasıofüp 1958-1974
yıllan arası Kıbrıs'ta yaşanan canlı hatıraları içermektedir. Bu hatıralar
K.K. T.C 'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin o yıllarda çektikleri acılan, yaşadıkları
korkulan ve yaptıkları kahramanlıkları dile getirmektedir.
Mezuniyet çalışmamızın amacı da yaşanan hatıraların canlı tutulmasını
ve ge.çmişimizin·a.yakta kalmasını sağlamaktır. Böylece geçmişimizi hatırlaya
rak ve ondan ders alarak geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurabiliriz.
Mezuniyet çahşmasmı hazırlamak için birçokfüsam ziyaret ettim. Kimi
kişiler beni memnunityetle karşılarken kimileri de o kötü>günlerianmak
istemediklerinden bana hatıralarım anlatmadılar. Herşeye rağmen bu anıları
toplamak benim için zevkli bir iş oldu.
Çalışmamın konusunu oluşturan 1958-1974 yılları arası Kıbns'ta
yaşanan-eanlı hatıraları bana aktaran kişilere sonsuz teşekkür eder
akatarmayan kişileri de saygı ile karşılarım.
Bu çalışmayı hazırlarken bize yaptığı yardımlardan dolayı sayın
hocamız Deç, Dr. Bülent Yornlmaz'a sonsuz teşekkür eder saygılarımı sunanın.

Fatoş Özmatyath
Değirmenlik
Mayıs 2000
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GİRİŞ
1958-1974 yılları arasmda Kıbrıs Türk'ü en buhranlı dönemlerini

I Nisan 1955'te E.O.K.A 'nm kurulması ile adadaki huzursuzluk hat
9tb9v9

çıkmıştır. E.O.K.A ilk hedefi İngilizlerdir. Rumlar, yüksek rütbeli İngi

liz subaylarım, daire müdürlerini yok ederek, Kıbrıs'ta en büyük güç olmayı
amaçlamışlardır.
E.O.K.A'mn saldırıları zaman geçtikçe Türklere de yönelir. Türk polis
ler, devlet tarafından yüksek mevkide olan İngilizleri konıma ile görevlendi
rilirler. Rumlar yüksek mevkideki bu insanlara saldırıgirişimiııde bulununca
tabii ki karşılarına çıkacak ve mecbur kaldıkları taktirde İngilizleri korumak
için ateş açacak olanlar Türk polisleridir, Böylece Türk polisler ile çatışmalara
başlayan Rumlar yavaş yavaş zehirlerini Türk halkına da akıtmaya başlarlar.
Artık Türk halkını yok etmek için ellerinden geleni yapacaklardır ki bunu 1958
yılında açıkça ifade etmekten çekinmezler. Grivas, E.O.K.A vasıtasıyla
yayınladığı bir bildiride, Türk semtlerini yakacağı ve Kıbrıs'taki Türkleri yok
edeceği tehdidinde bulunur.
Ada kan gölüne dönüşürken İngiltere Başbakanı Mac Mıllan Kıbrıs'm
idaresiiçin yeni teklifler ileri sürer. Bu plan genel olarak Kıbrıs'faki

toplumlar

ile İngiltere,Türkiye ve Yunanistan arasında bir ortaklıkkurwmasma dayan
maktadır.
Kıbrıs Rum liderleri hemen, Yunanistan hükümeti de bir süre sonra bu
planı reddeder.
Türkiye Hükümeti de "Taksim Tezi " baki kalmak üzere şartlı olarak bu
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herhangi bir sonuca varılmaz.
1959 yılında nihayet bir uzlaşmaya varılarak Zürih ve Londra

16 Ağustos 1960 'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilir .Bu cumhuriyetin
cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı ise Dr.Fazıl Küçük olur.
Cumhuriyet kurulmuştur. Ancak adada her yönden birbirine zıt iki
toplum vardır. Cumhuriyetin kurulması Türklerle Rumlar arasındaki ilişkinin
boyutunu değiştirmemiştir. Hatta Rumlar imzalanan bunca antlaşmaları ve
kurulan cumhuriyeti Enonis' e giden ilk adım olarak addetmektedir.
Geçen üç yıl içinde Rumlar mücadelelerine ağır bir şekilde devam
ederler. 1963 yılında E.O.K.Acılar son hızla kanlı eylemlerini yeniden
sürdürmeye başlarlar. Amaçları Türk milletini Kıbrıstan ebediyen silmektir.
İşte bu amaç doğrultusunda acımasızca çoluk çocuk, kadın .yaşlı demeden
savunmasız tüm Türkleri katletmiştir. Bizim mücahitlerimiz köylerini basit
silahlarla savunmuşlar ve akıllarım kullanarak yiğit bir şekilde savaşmışlardır.
Oysa Rumlar Türklere karşı en yeni, makineli silah ve tanklarla savaşmışlar
ama yine de Türklerin azmini, inancını, birlikteliğini mağlup edememişlerdir.
20 Temmuz 1974'te de anavatan Tiirkiye'nin ae yaı-dımlarıyla I. ve II.
Barış Harekatlarıyla Türkler Rumlara Kıbrıs'fan silinmeyecek bir millet
olduklarım göstermişlerdir.
İşte bu çalışmamda da 1958-1974 yılları arasında bu korkulu günleri
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savaşın getirdiği her türlü olumsuzluğa katlananların acı
çekmişlerin anıları bulumaktadır.

ç
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ş civan

babam, kardeşim ve ben bahçeden eve gidiyor-

mahallesi içerisinde· anayol üzerindeyoldanJ~ir ınet
. biııaydı. Kahvenin önünde on metre ,k:ada.ril~ride
~Ü\)ıu

~\.Kan\au \)\y \\.\\\a\\ \\.uıuıu ~ aT\\.l. . "D\\\a\\

Yüklü eşek önümüzde, bizler arkada kahvenin önüne geldiğimiz zaman,
kuyusu tarafından, tüfek sesi ile birlikte yıldız.gibi parlak bir cismin,
kahve kapısından içeri girdiğini;oesnada

bazıkişilerin

vurulduğunu, Mustafa Haşina adlı bir köylünün "tuttu beni,tuttu beni}' diye
bağırarak karnını tutuğunu ve Rum tarafındaki. kahveninyanına

doğru

gittiğinigördüm. Köydeki Rumların bu olaydan haberi olmalıydı ki biz
Türkler'e hiçbir yardımda bulunmadılar. Ateş açma olayının sonunda bir de el
bombası atıldı. O geceki olayda iki kişi de yaralandı.
Bu olaylardan sonra İngiliz askeri köye geldi. Sokağa çıkma yasağı
uygulandı. Ertesi sabah kalktığımızda dayım Mustafa Baballi'nin gece ovada
Rumlar tarafından vurularak öldürüldüğünü öğrendik.

Osman Özmatyatlı(54)
Düzova
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Nisan ayları içinde Rumlar, Türk köylerine saldırıya

!~.rı.m polis olduğumuzdan

komando birliğini idare eden
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Arkadaşlar ile ekipler halinde askeri ciplerle silahlı olarak gerekTürk
gerekse Rum köylerini E.O.K.A' cılardaa korumak için devriye
gezmeye başladık. Bize karşı herhangi bir saldırı karşısında, tutuklama icabı
halinde vur emriyle görevlerimizi sürdürüyorduk.
Haziran, Temmuz aylarında Rum komutanı Grivas, E.O.K.A'cılara
Türkleri acımasız vurma emrini verdi. Türkler, silahları olmamasına rağmen
ağılların yanında E.O.K.A üyeleri tarafından vuruldular. Bununla da kalmayıp
yaşlı kadın, çoluk çocuk demeden ovalarda çalışan insanları öldürmeye
başladılar. Nitekim bunlar köylere de sirayet ederek ağır eylemler
yürütüyorlardı.
Matyat köyü de bu köylerden biriydi. Köydeki dolap kuyu arkasına
saklanarak Türk kahvesini hedef aldılar. Oraya bomba atarak iki kişinin
ölümüne sebep oldular. Aynı anda bir kişiyi de davarın yanında iken vurdular.
Vurulan Mustafa Babam idi. Mustafa Babam köylümüz olan Pancari isimli bir
Rum ile birlikte davar beklerdi. O gece Pancari Mustafa Baballi'nin
öldürüleceğini biliyordu ki, onu davarın yanında bırakarak köye geri döndü.
Kahvede şehit olan iki kişinin ismini sonradan .öğrendim. Bunlar
İbrahim İbrahim ve Mustafa Haşina idi •

Naim Erksel (72)
Değirmenlik
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Ben ve ailem 1963 yılında Geçitkale 'de yaşamaktaydık. O yıl Rumlar
rivas önderliğinde tanklarla·biz.Türklere saldırdılar. Bizim askerlerimizin
vunma aracı yanlızca tüfekten ibaretti. Türk askerleri bütün olanaklarla
umlara karşı savaştılar. Fakat Rumların tankları bizim tüfeklerimize galip

Rumlar savaş sırasında on beş yaşlarında bulunan üç kareşi şehit ettiler.
Bir köylümüzü acımasızca ortadan ikiye bölüp katlettiler.
Bu durumda sivil halk çareyi köyden kaçmakta buluyordu. Tabii ki ben
ye ailem de öyle. Biz köyden ayrıldık. Letkoşa'ya gittik. Yolda bir çok zorlukla
karşılaştık, Babam da yanımızda değildi. Mücahit olduğu için, o köyde kalmıştı.
Köyümüzün eski emektarlarından saygı duyulan bir ağa vardı ki çok
gururluydu. Köyün, Rumların eline geçmesine az bir zaman kala, karısı ona
köyden ayrılmaları gerektiğini söylemişti. Fakat o, karısının tüm yalvarmaları
na rağmen köyde kaldı. Karısı üzgün bir şekilde ağlayarak çocuklarıyla birlikte
ayrıldı. O ağanın elinde, Rumlara karşı koyacak hiçbir şeyi yoktu.
Öleceğini bile bile köyde kalmıştı. Rumlar köye girdiği zaman o korkusuzca
karşılarına çıkmış ve Rumların iki kurşunu ile yerde öylece kalakalmıştı.
Köyde kalan insanları, Rumlar ya öldürdüler ya da esir aldılar. Esir
alman erkekler arasında babam ve yeğenim de vardı. yeğenim evliydi,
evlendikten sonra şişmanlamışn.Yeğenimin elindeki eylilil<:yüzüğünü fark eden
Rumlar parmağından kanlar aka aka yüzüğü aldılar. Esir aldıkları Türk
askerlerinden Türklerin silah durumu hakkında bilgi istediler. Onlara,
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mevzilPrin

sığınakların yerlerini sorup hiçbir bilgi alamayınca, türlü eziyetler

yaptılar . Ama yinede Türklerin ağızlarından birşey alamadılar.

Yüksel Bekri (51)
Değirmenlik
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1960'ta Türk ve Rumlardan oluşan KıbrısCumhurfyeti

ilan edildi.

rgünde Şeysel Adalar'ında olan, Makarios da Kıbrıs'a gelerek daha sonra
mhurbaşkanı olarak halk tarafından seçildi. Dr. Küçük de onun yardımcısı
arak göreve başladı.
Böylelikle 1960'ın Ağustos ayı içinde İngiliz bayrağını indirerek Kıbrıs
ayrağım çektik. Tüm resmi dairelerde Kıbrıs bayrağı çekildi ve Kıbrıs
umhnriyeti ilan edildi. Bu durum 1960-1962 yılları arasında Türkler ve
Rumlar tarafından çok iyi bir şekilde yürütüldü.
1963'te yer altı örgütleri tekrar hortlamaya haşladılar ve 1963
hadiselerinin oluşumuna neden oldular.
1963 yılında ben Dizdarköy, köy karakolunda polis olarakgôrevliydim.
Karakolda biri ben olmak üzere iki Türk beş Rum görevli vardı. Çavuş ile
onbaşı Rum idi. Ben ve arkadaşım er olarak görev yapaıyorduk, Biz iki Türk
polis Rum meslektaşlarımızla karakolda çok iyi geçinmekteydik,
21 Aralık'ta Türk-Rum çatışmalarının münferiden bazı yerlerde başla
dığım duyduk. 22 Aralık') 23 Aralık'a bağlayan gece E.O.K.A' eılarm
Arpalık'ı basarak av tüfeklerini topladıklarını haber aldık. Bunun hemen
arkasına karakolda: olan telsiz ile olanları merkeze bildirdik.
Yine telsizde duyduğumuza göre iki polis Land-Rover'I sabaha karşı
2:00-3:00 sularında Arpalık köyüne girdiler ve E.O.K~A-'cıların ateşi ile
karşılaştılar. O polislerin kiminin yaralandığını kiminin de kaçtığım telsiz ile
öğrendik.
23 Aralık 1963 Pazartesi günü sabah saat 7:00 de radyoyu açıp haberleri
uuın::ıııı::A

istedik. Fakat Türkçe yayın yapan kanal çalışmıyordu. Bunun üzerine
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.oınutanlığım~ı durumdan haberdar ettim. Durumun bölgf!ınizde kötü
, karakolda iki Türk olduğumuzu ve Lefkoşa'ya gitmek istediğimizi
lığa bildirdim.
Jandarma komutanımız Vehbi Bey bölgemizde çok Türk olduğunu
'ta, Matyat'ta, Bodamya'da, Dizdarköy'de olan Türklerin bizden
lleklediğini söyleyerek "size emir gelene kadar bekleyin " dedi. Bumm
ebiz endişeli endişeli bekleme mecburiyetinde kaldık. Bu durumda boş
yarak Akıncılar' a, Koççat' a, Matyat' a telefoıı ederek durumu bildirdik.
Aym gün saat 8:15'te bir arabanın aniden karak9.lun bahçesine girdiğini
ın.• Arabadan iki tane genç Rum. çıkıp bana dediler ki "I>~. tf!rlefon
jııin adamlarıyız. Dali'de bulunan telefon şebekesiıd-q.anahtarmıisteriz.
ıılar çalışmaz, arızalıdır da onları tamir etmeye geldik.''Şebekenin
ta.darı poliste muhafaza edilirdi. Ben bunların telefon dairesi memuru
"':gna. inanmadım. Onlara dediın ki "bölge telefonlarında arıza yok, ben
i konuştum. Size anahtarları vermem." Rum polisler karakoldan firar
eri için orada benden ve diğer Türk arkadaştan başka polis yoktu. Bize
emir kuluyuz, anahtarları alacağız" dediler.
Biz bu Rumlar ile münakaşa ederken karakolun yanında bulunan ve
~:K..A. mensubu olan Çavuş bana "ne var be Naim ne oluyor ?"diye sordu.
:.ııden telefon şebekesinin anahtarlarım istediler, be9 de onlara anahtarları
·ınedim" diye cevap verdim. Karakol çavuşu Dagi Tarabu gidip anahtarı
ıve onlara verdi. O Rumlar da anahtarları alıp uzaklaştılar. Onların Dali
doğru gittiklerini gördüm.
Anahtaları alan Rumların gitmesinden yarım saat sonra Akıncılar' a,
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Matyat'a telefon ettim. Hiçbir netice alamayınca Türk köylerinin
kestiklerini anladım.
bah saat 9:00 a doğru ani olarak telsiz çaldı .. Telsizi aldım;banabir ses
burası Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesidir. Silahlarınızı aim ve
tya gelin" daha sonra karakolda olan Çavuş Dagi'ye dedim ki "Vehbi
lpırakoldaki iki silahı alıp gitmemizi emretti. Lefkeşa'da karışıklık

~t Dagi Çavuş bana "sana silahın birini vereceğim, diğeri karakolda
k" dedi ve silah dolabını açarak bana birtüfekverdi . Orada bulunan
ı-kutuyu açarak bana mermi vermeye çalışıyordu kio an telsizden
jıce olarak çağrıda bulunuldu "Dizdarköy Karakolu, Dizdarköy Karakolu,
.şage over". Ben telsizin yakınında bulunduğumdan telsizin ahizesini alarak
c.tyou are message over" dedim. Telsizde konuşan bana Rumca olarak "kim
uşur ?" dedi. Ben de ona "polis konuşur" dedim. O an Dagi Çavuş elimden
~in ahizesini aldı ve dedi ki " Dagi konuşur. " O sırada karakola giren Rum
'ışler "bravo, bravo Dagi " dediler "Türk polisleri hapse atın.'; Karakolun
.çesinde beni beklemekte olan arkadaşım Ertuğrul' a "gel içeri de seni
üreceğiz" diye bağırarak onun üzerine saldırdılar. Ben koşarak Ertuğrul'un
nma gittim. Bunun üzerine karakol bahçesinde kazma ve kürekleri alarak
rimize yürüdüler ve aramızda kavga başladı. Rum polisler bize "sizi
.öreceğiz "diye avaz avaz bağırmaktaydılar ki Ertuğrul!a. saldırdılar. Ben o
araya girerek onları uzaklaştırmaya çalıştım. Bu durumu fırsat bilen
·)(adaşımbahçede duran arabası ile Lefkoşa'ya kaçmaya muvaffak oldu. O
çınca benim üzerime yürüdüler. Bana "arkadaşım kaçırdın ama şimdi seni
iireceğiz"dediler. Ben de onlara "siz nasıl polissiniz be ama da öldüreceksiniz
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){şanı bütün gece yedik içtik da sabah öldüreceksiniz beni!" dedim. Bana
,Jdürecektik ama kaçırdın " dediler ve orada duran araba ile Ertuğrul'un
pa düştüler. Ben çavuşa dönerek "polis arabasını al, Matyat'a gidelim.;
rafında. dur ,ben de tarafımda durayım. Köyde birşey olmasın" dedim.
verilen cevap "ben sana karakolda dahi güvence veremem" oldu. Bunun
~. çavuşa "ben gidiyorum" dedim. "Ben de hükümete isyan ettiğin için
tftere yazacağım" dedi çavuş. "Yaz''dedim.
dime ait olan 807 plakalı BSR motoru alarak çocuklarım ve karım
at'ta olduğu için oraya gitmek istedim. Yollar çok kalabalık olduğundan
ıemedim. Aklıma Akıncılar geldi. Yolda birçok engeHerle karşılaşarak
karakola gittim. Karakola vardığımda sorumlu Yunus
heyecanlı olduğumu görünce bana "ne oldu?" dedi. Ben de Matyat'a
telefon edin çoluk çocuğu, kadınlan Koççat' a götürsünler çünkü durum çok
dedim. Biz telaş içinde karakolda dolaşırken ansızın telefon çaldı.
köyünde teşkilat sorumlusu olan Mehmet Emin Bey telefonda idi. Bize
oluyor?" diye çağrıda bulundu. Damadı olan Ali Baykal "dayı, eniştem
geldi. Az daha canını kurtaramayacaktı.

Durum kötüdür, köydeki çoluk

çocuğu, kadın ve yaşlıları Koççat köyüne aktarın "dedi. Gece köyü savunmamız
için bana ve bazı arkadaşlara birer av tüfeği verildi ve köyü her ihtimale karşı
korumamız gerektiği söylendi. Geceleyin karanlık bastıktan.sonra Akıncılar'ın
güneyinde bulunan Limbia Rum köyünün ve Akıncılar'ın arasında olan
Istavro Tepesi üzerinde kilise vardı. Rumlar oradan bize ateş açtılar. Biz av
tüfeği ile onlara ateş açamadık çünkü mesafe uzundu. Ben geceleri telsizin
başında duruyordum., Hiç unutmayacağım telsizin kanallarını ayarlayarak
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.ı;iJolu'mınfolsiz konuşmalarını duyabiliyordum ve>Rumca
· ııkonuşmaları anlıyordum. Rumların Matyat köyünde çok para,
ganimet bulduklarım ve onları taşımakla meşgul olduklarınaidair
ı.:l.uymaktaydım.Yine telsizden Rumlar kendi aralarında
.enduydum ki yılbaşı yaklaştığı için Kuyumcular Çarşısı'ndan
·~eekler, Lefkoşa'yı alacaklar ve Selimiye Camii'nde ayin
rm.ış. Tabii bu sözler üzerine benim ve arkadaşlarımın morali
.Akıncılar köyünde bulunan teşkilat sorumlusu olan Bekir Veli'ye
anlattım, telsizde ne duyduysam ona aktardım.
Yılbaşı yaklaşınca Akıncılar'ın güneyinde bulunanlstavro.Tepesi'ne
far makineli silah yerleştirdiler. Istavro Tepesi'nin-altmda
uğumuzdan bizi ateş altına aldılar. Ber iki saatte Akıncılar Köyü'nü
un yağmuruna tutarlardı. Bu kurşun yağmuru gece de üzerimizden eksik
azdı • Ağıllardaki hayvanları hedef alarak bizi ve köylüleri aç bırakmayı

Tüm bunlara karşı köyümüzün teşkilat başkam bana ve arkadaşlara
uer piyade, yirmi beşer tane de mermi verdi. Istavro Tepesi'nın karşısında
ulunan bir tepeye çıkarak savunmaya geçtik. Onlar köyümüzü kurşun
yağmuruna tuttuğu zaman biz de onlara karşılık vermeye çalışıyorduk.
Akıncıların yanında bulunan Dali, Arpalık ve Goşi köylerindeki Türkler
canlarım kurtarmak için Akıncılar köyüne sığındılar.

Naim Erksel (72)
Değirmenlik
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umlar 23 Aralık 1963'te köyümüzü kuşatıp bizi teslim.al:ıııakiçin

lar, Çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu. Köyümüzü bir gün
l>ildikten sonra köyü terk etmek zorunda kaldım •. Bize yakın olan Türk
.oççat'a gittk Orada uzun zaman mücahit olarak çalıştık,. görev yaptık
görevli iken silah ve malzeme ihtiyacımızı karşılamak için geceleri
,ıar Köyü'ne gidip geliyorduk Bu gidip gelme esnasında iki üç defa da

lıJ.rm kurduğu pusulara düştük Ama bu pusularda herhangi bir zayiat
~(l.ik Bazı arkadaşlar sırtlarındaki mermileri bırakıp kaçmak zorunda
ilar. Bu durum dört-beş yıl devam etti.
ı-ada gerek çobanlar gerek bahçeciler veya çiftçiler arazideki işlerini
bilmek için yanlarında silahla geziyorlardı. Bu silahlı çatışmalar.esnasında
Im zaman Rum askerleriyle çarpışmak durumunda kaldık
Gerek bizden gerek Rumlardan ölenler oldu. Bu durumlar 1974 Barış
·ekatı'mı kadar değişik şekillerde devam etti. Barış Harekatı'nm başladığı
m Rumlar yine köyümüzü kuşatıp bizi teslim almak istediler. Fakat
·~ndik, teslim olmadık ve Rumlar uzun zaman köyü ablukaya aldılar. Barış
11.rekatı bittikten sonra birçok Türk köyleri kuzeye Türk bölgesine çeşitli
~Hardan geçmeye çalıştılar. Bu arada ben de gece Türk bölgesine geçmek için
kıncılar'a doğru yola çıktım. Fakat gerek Rum askerlerinin gerekse Türk
skerinin bulunduğu bölgeleri.tam-olarak bilmediğimJçin . Ram nöbetçilerin
istibarat ettikleri çadırların üzerine çıktım. Fakat oradaki askerler herhalde
11.cemi olduklarından beni yakalayamadılar. Böylece geriye dönüp başka
bölgeden geçerek Akıncılar köyüne geçtim.
Mustafa Özmatyatlı(57)
Değirmenlik
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atyat köyü tahminen 550 nüfuslu bir köydü. Köyün 300'ü
~öyün Letkoşa'ya uzaklığı 13-14 mil idi. Oza.man
psi orta okula giderlerdi. Aralığın 21'indeLetkoşa Türk
çileri kurşunladılar. Biz köyde habersiz .Köyümüzün çevresi
l<.Öyleri ile çevriliydi. Letronda Rum köyüne giden yol
~smdan geçerdi. Bu yoldan sürekli Rumlar geçip giderdi. Fakat
l'den haberimiz yok. Biz bu sıralarda yolun kenarında zeytin
:Qşa' da yurtta kalan öğrencilerden yeğenlerim köye geliyorlardı
.~~narında zeytin toplarken görünce arabadan inip yanımıza

ij~fsizburda ne arıyorsunuz, Letkoşa'da karışıklık oldu. Biz işimizi
ıra.kıp köye döndük." 23 Aralık günü köyümüzün silahlan yakın
için bazı erkekler onları çıkarmaya gittiler çünkü birşeyler
·şşettiler, duydular. Amcamızın küçükkapah bir vaneığı vardı.
şlayarak çoluk çucuğu onar onar Koççat köyüne taşımaya
gün annem ekmek yoğurmuştu. Biz "sonradan gideriz
le'' ekmeklerin pişmesini bekledik. Akşam oldu. Biz kaçmayı
.~dik. Rumlar köye yaklaştı, sağdan soldan ateş ediyorlardı. Bizim
.ün dışında idi. Babam av tüfeği ile bizi korumaya çalışıyordu. Bu
·•11dan birkaç ekmek alarak köye geldik. Köyd~ sadece yaşlı bir ihtiyar
da kaçamamıştı ve bizim peşimize takıldı. Onu da yanımıza alıp
acağımızdan bir samanlığa sığındık. Beş altı saat orada gizli kaldık. Bu
yakmaya başladılar.Bir ara ümidimizi kestik ve dışarı çıktık. Biz
iiremevinıre

köy kenarı olduğundan bahçelerden kaçmaya başladık.
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anan Cemal amcamız bizi görü.nee arkamızdan gelmeye·karar
j]nmun farkında değildik. Babam fırsattan yaralamp bağlı
ijıamaları için çözdü. Hayvanlar arkamızdan geliyorlardı/Çok
rmdan Rumların bizi hissetmesinden korktuk. Bir ara hayvanlara
ş~klandık. Biraz daha yol aldık. Bu arada Cemal amcamız bize az
.yağı boş bir konserve kutusuna takıldı. Gürültü çıkınca onu Rum
)(korktuk, ağaç kovuklarına sığındık. Sonra o da bize seslendi.
devam etti. Koççat' a yaklaştık. Orada Türk mücahitler var. Dar
içine girdik. Nihayet köye yaklaştık. Orada yirmi beş kişi tek odalı
ştik. Çok kalabalık olduğumuz için biz bir samanlığa sığındık.
böcekler küçük kardeşimi soktular, üzerinde yumurta
nde kandiller kalktı. Bu arada annem Banş Gücü askerleriyle küçük
Lefkoşa'ya sığındı. Ben bir erkek kardeşimle beraber altı ay
_.uuu.

Bir süre sonra kardeşimi mücahit aldılar. Durum böyle

Lefkoşa'ya gittim. Orada beş aile bir evde yaşıyorduk. Evde tek
vardı. Bu nedenle beş aile bir evde olduğumuzdan çok zorluk
Ne iş, ne de para vardı. Bize iyaşe verilirdi. Bu iyaşe her insan için
füQnıv ••

veya bir kepçe makarna idi. Yatak, yorgan olmadığından

köşeye büzülüp yatıyorduk.

Kezban Özmatyatlı (50)
Değirmenlik
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milli duygulanyüksek olan bir genç vardı. Kendisine.Yalçıcı
gün Rumlar, Yalçıcı'ya kahveye giderken. pusu kurdulal"y,,onu
Bövlece Arçoz' da Türklerle Rumlar arasında çarpışmalar. başladı.
köylerden de takviye almaya başladılar. Neticede Tremeşeli
Türkler de çatışmaya katılmak zorunda kaldılar. Bu şekilde
çatışma oldu.

Osman Bektaş (61)
Değirmenlik
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gönüllü müeahit.yazddım, Hem mücahitlik hemde
Bir gün maskeli dört tane Rum ovada davar belderken bir
esir aldılar. Sonradan anladık ki bizi esir almalarmın nedeni
elimizden almaktı.

Turgut Yetişmiş(58)
Demirhan
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.s'ı Yummistan'a ilhak etmek isteyen Rumlar, ZurihveLondra

ijı-ını fes ederek ortakları olan Türklere karşı silahlı bir tedhiş

ğiinü Matyat Köyü'nden Lefkoşa'ya giden otobüs, Türkbölgesine
nedeniyle Lefkoşa'ya giremeyip geri döndü.
!YÜ Türkler

ve Rumların yaşadığı karma bir köydü. Köyde E.O.K.A.

l~ylar üzeriğne Rumlar'm biz Türklere saldırmak için hazırlık
.ijl'ını sezinliyorduk. Köyde karma kullanılan telefonTürklere
Rumlar bize saldırmak için gece olmasını bekliyorlardı~ Bunu
ileri gelenleri, akşam üzeri kadın ve çocukları Matyat' a yakın
toççat Köyü'ne götürdüler. Erkeklerse köyde kalıp köyün savunmasını

°iiviiımii~

büyük Rum. köyleriyle çevrili idi. Gece olunca diğer Rum

de takviye alan Rumlar köyümüze saldırdılar. Çoğunlukta olan
karşı Türkler av tüfekleriyle gece yarısına kadar dayanabildiler.
yaralandı ,kimisi de ailesinin yanına döndü.
Köye dönmememiz için Romlar ilk geceden evlerimizi yaktılar.
köyümüz olayların ilk gününde odak noktası olmuştu.

Hatice Öztümen (52)
Değirmenlik
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bizim zeytin bahçemiz vardı. Bir gün on üç aylık
aldım zeytin toplamaya gittim. Lefkoşa' da okuyan öğrenciler gelip
umlar'm köyde olay çıkaracaklarım söylediler. Ben de çocuğumu alıp
ittim. Köyde bize "herkes evde kalsm, ovaya gitmesin~ Durum kötüdür"
r, Biz de o gün ovaya gitmedik, evde kaldık. Ben gece kalkıp ekmek

Ertesi sabah Türk polisinden "kadınlan, çocukları alın köyden aynim,
Jar saldıracak" diye telefon gelmiş. Ben o vakit evde olduğumdan bu
mdan hiç haberim olmadı. Gece yoğurduğum ekmekleri sabah fırına
ordum ki eşim gelip bana=herkes Keççat'a kaçtı "dedi "sen gitmedin?"
"dedim. Sonra eşim beni aldı Koççat'a götürdü. Çocuklarım da
ımdaydı. Eşim tekrar köye geri döndü.
Bütün erkekler köyü korumak için orada kalmışlardı. Gece olunca
mlar saldırdı. Bizim erkeklerimiz Rumlara dayanamayacak kadar azdı.
ıları öldürüldü, bazıları yaralandı, bazıları da Koççat'a geldi.

Koççat' a kaçamayan bazı kadınlar ağaç kovuklarına saklanmışlardı .
.u.mlar'm köydeki tüm evleri lamba suyu ile yaktıklarına şahit oldular. Zaten
·~ Koççat'tan göğe yükselen alevleri görüyorduk.
Rumlar köyden kaçınca ağaç kovukalanndaki kadınlar da Koççat" a
:eldiler. Rumlar silah ve sayı bakımından o kadar güçljiydüler ki köyde
kalsaydık bizi tiikrükleriyle boğacaklardı.
O gece evlerimizi yaktılar, yıktılar, köyü yerle bir ettiler.
Hayvanlarımızın bazılarım, öldürdüler bazılarım da alıp gittiler.
Aç susuz kaldık. Kooperatif bize buğday verirdi. Buğdayları .ekmek ve
·,

23

..,&•.. .._._ •.•• ihtiyacımın karşılıyorduk.

Şadiye Isısal (78)
Değirmenlik
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ngmdere Köyü'nde yaşamaktaydık. Babamla erkek

fr Hepsi

de her gece nöbede giderlerdi .. Rumlar

l;ırda, köye baskın yaparlardı. Bir gün köyün etrafım Rum
;ıhitler silahlarım Rum' a teslim etmemek için köy dışına

ı-0 Çünkü Rumlar çok kalabalıktı. Rumlar kaçtıktan sonra
geri döndüler. Zamanla herkes yavaş yavaş köyü terk etmeye
.iiRumlar bize rahat vermiyorlardı. İşte bu sıralarda ağabeyim
jek zorunda kaldı, o göç telaşı ile tabancasını köyde unuttu.
;. nasıl ulaştırabileceğimizi düşündük. Nihayet annem ekmek
tabancayı koyduktan sonra ekmeği pişirdi. Bir sepet aldık. Bu
ma içinde silah bulunan ekmeği, onun üzerine birkaç tane daha
n üzerine de büyük bir nar koyduk. Bu sepeti ağabeyime ben

ı.m. Limasol'a

geçeeeğimde Rum polisi elimdeki eşyaları mutlaka

~cekti. Ben Rum polis karakoluna yaklaştıkça heyecanlanıyordum.
ındeki korku gittikçe büyüyordu. Çünkü taşıdığım sepette ağabeyimin
ıbulumıyordu ve ben sepette gizli bir şey taşıdığımı belli etmemek

jydım. Nihayet karakola vardım •
um polisler sepedi açıp ne var ne yok diye öylesine baktılar.
erin üzerindeki büyük nar dikkatlerini çekti. Zaten biz de narı
çekmek için sepede koymuştuk. Alıp narrjneelediler, Dikkatlerini o
nara vermişlerdi ki ekmeklere bakmak akıllarının ucundan bile geçmedi.
narı sepede koydular ve bana Limasol'a gidebileceğimi söylediler.
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Limasol' a gidip ,ağabeyime tabancasını ulaştırabilmeyi

Saffet Yetişmiş(50)
Demirhan
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.~,~•.••• radyoda duyduk ki Rumlar Cemaliye isimli bir
ıınorıı

Lefkoşa' da her yer kanştıi Bizim ·Bafıta

girdi. Benim kocam mevzide müeahhidt .. Kocama
~v~omiserliğe,yaş kağıdı alalım "dedü Bir kişi onları
karışıktır diye uyardı. Fakat onlar yine de gittiler.
ıı.r~daşı yaş kağıdı almak için karakola girdi. Kocam da onu
aııct••vtli

ki yanma ikiRum polis gitti. Ona Rum polisler "aşağıya
"niçin ineyim diyerek arabadan indi ve iner inmez de

~"""ııı

"ne var, ne oldu? diye sorunca ona Rumipolisler "sen

alarda bize karşı savaştın diyerek onu hapse attılar. Hapse
liöyde birlikte fıstık ektiği bir Türkle karşılaştı. Rumlar ayni
.onu da tutuklamışlardı. O adamı kansı ziyaret ettiği zaman kocam
.öye döneceğinde bizim eve uğramasını ve bana fıstıkları damdan
muhtara vermemi söylemesini istedi. O hamın da bizim eve uğrayıp
m söylediklerini bana söyledi. Tabii ki kocamın bana ilettiği bir şifre idi.

fü evimiz gizli silah deposuydu. Fıstıklarla kastedilen silahlardı. Ben
mm dediğini yaptım olanları muhtara söyledim. Köy teşkilatı, Rumların
camı tutukladığını anladı. Gece olunca teşkilat üyeleri gelip silahları aldılar.
umlar her akşam sekizde kocaını ına.hkemeye koyarlardı. Bir gün eline bir
ma verdiler "kaz be köpek.

mı.-79rmı

kazacaksın "diyerek ona

onu mezarın içine yatırdılar ve
mezara sığıp sığmadığıııa./1:)llqılfllt
Kocam

h!ı!nİdll

götürmek için hapisbaney~

veın.ek2ötüriirdüm. Bir gün yine kocama yemek
fl~k.-rı.-rve

polisler kocama
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,ıPvv.-ı••.n döktüler. Benim de bu duruma çok camın

diye bağırmaya başladım. Arkada komutan vardı.

?" diye sorunca ben de askerlerin ve polislerin
vıPmPk

ve meyveleri döktüğünü söyledim. Komutan bunun

gitsin" diye emir verdi. Ben gidip olanları kocama
bana "tamam, şimdi git artık öyle sık sık gelme" dedi.
iki ay daha hapiste kaldı. Kaymvalidem gizlice, doktoru
ki kocamı kurtarsın. İhsan Bey Türk Mukavemet
"Merak etme Dudu abla, oğlun gelecek" dedi ve birkaç gün

Naziyet Avlamaz(72)
Demirhan
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şabahleyin tahmini saat 9:00 raddelerindeAkınc~-~
~

itbk'tan silah seslerigelmeye . başladı.Akıncılar

~\~
""'": :. -: : :; : : : ~: ; : ;---

:ela'. köyün Rumlar tarafından basılmış olduğunu
taftan ateş altına abnmıştı, Biz heyecanlı bir vaziyette ne
.-üyorduk. Onları gidip kurtarmak istedik. Fakat onları
hmnz ne de mermimiz vardı. Arpalık 12:00 a kadar ateş
için

~rGöz göre göre Rumların eline kalmışlardı. Son çare olarak
ş~erleri ile temasa geçtik. Onlara Arpalık Türklerinin yardımına
oluk çocuğu, kadınları, yaşlıları Akıncılar 'a getirmelerini istedik.
başkam ve bizim çabalarımıza rağmen hiçbir netice alamadık.
ııigün tahmini saat 15:00'e doğru Arpahk'fan siyah dumanlar
'başladığım gördük. Bu da. gösteriyordu ki Arpalık Köyü Rumlara
tü ve onlara teslim oldu. Durumu yine Barış Gücü askerlerine
.ktOnlar da bize "Barış Gücü olarak, kadın ve çocukları korumaya
.çağız"dediler.Biz bu heyecan ve merak içinde Barış Gücü askerlerinden t
ir yanıt alamadığımızdan alaca karanlıkta elimizde olan silahlarla otuz
ahit arkadaş Akıncılar'dan Arpalık 'a gitmeyi düşündük. Bir yolcu
basma binerek Bodamya Köyü'ne girmezden evvelcÖkij:ıTepesi diye anılan
ir<tepenin üzerine mevzilendik. Maksadımız üç arkadaşımızı Arpabk'a
göndermek, kadınların, çoluk çocuğun ne halde olduklarım öğrenmekti. Başka
maksadımız yoktu,
Rum polislerin ciplerle silahlı olarak köyün sokaklarında dolaştıklarım
·,
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~ulunan tepelerden ki orada bizim mevzilerimiz vardı,

1\kıncılar" da o insanların yardımmagidemediğimiz
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Köyü'ne arkadaş gönderemedik.'I'ümmermimiz

ijayatımız tehlikedeydi. Aynca bizi.Öküz 1'epesitnde
~••mu~uı.
'"'uuıc:

Gece olunca farlarını. söndürerek bizi almaya

köye geri döndük.

ve telaş içinde dolaşırken gece saat tahmini 22:00'a
mücahidin kaçarak Akıncılar'a geldiğini duyduk.
;ij.çahidi görmek istedim. Kurduğumuz karargaha gittim •
.~j(bitkin bir şekilde oturduğunun gördüm. İsmi Kemal
Iyc.li•. Bana ve diğer arkadaşlara köyünde•olup biteni anlattı.
iinü Rumların bazı evleri ateşe verdiklerini, köyde . yedi şehit
-ücü askerinin köye gelip kadınları okula topladığını fakat
~n çok feci olduğunu bize söyledi.
!ta gece saat 01:00'e doğru karargahta karar alındı. Otuz kişilik

.irııbu · ile elimizde birer piyade yirmişer mermi Arpalık' a gidip
{yaşlıları, kadınları, büyük ve küçükbaş hayvanları Akıncılar'a
Sabah erkenden, yer ağarırken teğmen Veli Eren komutasında
grupta yola çıktık. Güneş ışınları kızarmaya başlarken Arpalık
düz bir ovanın içine bir sıra olarak girdik. Fakat o anda Rumlar
• Bodamya'daki kilise çanları acı acı çalmaya başladı. Bodamya'nın
(i<olduğumuzdan Rumlar'ın köyde bağrıştıklarını işittik. Biz otuz
J{.endi kendimizi savunabilmemiz için hemen tektekdağıldık.

Baktık ki

jr Rum köyü olan Kiracıköy'den Rum konvoyları gelir. Kaçacak hiçbir
,,}yerimiz yoktu. Bir canımızdan başka verecek hiç bir şeyimiz de yoktu.
jJ~rimizi namlu~a sürerek düz ovaların içinde bulduğumuz çalıların
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.ıı.a geçip kendimizi savunmaya koyulduk. O anda bit kişinin<Bodamya
ndan üzerimize doğru koştuğunu gö.rdük..Yammıza.yalda.ştığıııd;J;bu
in Barış Gücü'ne ait bir teğmen olduğunu anladık.<Teğnıenbize''ateş
ayın, muhasara altındasınız" diye yüksek sesle bağırdı. Daha. sonra
adımızın ne olduğunu öğrenmekistedi. Ben ve Hasan arkadaşım İngilizce
tliğimizden maksadımızın kötü olmadığım, Arpalık Köyü'nde bulunan çocuk
ıığu, kadınları, yaşlıları, küçük ve büyükbaş hayvanları Akıncılar'a
p'türmek olduğunu söyledik. Teğmen bize olduğumuz yerden ayrılmamamızı,
mlara ateş açmamamızı ve maksadımızı Rumlara söyleyeceğini söyledi.
\Koşarak yanımızdan ayrıldı. O sırada biz kaldığımız yer düz olduğundan
.yanımızda bulunan Çakıllı Dere'nin içine girerek köye sızdık. Köyün önceden
çok iyi tanıdığım Mustafa Margili'nin delik deşik şişmiş bir vaziyette, şehit
olduğunu gördüm. İçimden birşeyler kopmuş gibiydi. Mustafa'nm ölümüne çok
üzüldüm. Köyün içine girdiğimizde gözlerime inanamadım. Duvar diplerinde,
atılan oi kadar mermi kovanı vardı ki kürekle alınılabilirdi. Köyün içine
girdiğimizde dağılıp evlere girdik. Evlere girmemizdeki maksat, insanlara
kendilerini Akıncılar'a götüreceğimizi söylemekti. Kadın, çoluk çocuk, bizi
görünce ağlamaya başladılar. "Bizi kurtarın, bizi kurtarın "diye feryat
ediyorlardı. Girdiğimiz evlerde insanlara değerli neleri varsa almalarını ve yola
koyulmalarını söyledik. Biz de ağılların kapılarını aça.rakhayvanları dışarı
çıkarıp onları da yanımıza alarak yola koyulacaktık. Köy halkı şehitleri
olduğunu, onları bırakamayacaklarını

söyleyerek ağlıyorlardı. Biz "şehitleri de

alıp Akmcıla'a götüreceğiz, merak etmeyin "diye köylülere teminat verdik. Bir
taraftan çocuklarla kadmlar ağlaşıyor, bir taraftan da yanımızda götürmeye

çalıştığımız hayvanlar bağrışıyorlardı. Çok zor da olsa onları
muvaffak olduk. Tüm arkadaşlar onlarla beraber Akıncılar
üzere yola koyuldular. Ben ise üsteğmenle birlikte şehitleri

aunan.

gidiyorduk ki Kiracıköy tarafından arabalar dolusu Rum, Arpalı
gelirler. Köyde aşağı yukarı on beş tane muhabir vardı. Yanunızd
korumak için bir Barış Gücü bulunuyordu. Ben ona Rumları biz<f;,
tutmasınr söyledim. Üsteğmen ise onları geri durdurmak için elimi,
olmadığım söyledi. Ayrıca bana "ben kaçıyorum" dedi. "Ben de se
dedim ve mermiyi namluya sürdüm. O zaman üsteğmen bana üstl
emir alması için kendisini beklememi söyledi. Zırhlının üzerine çı
ile telsiz temasına geçmeye çalıştı. Yanımızda bulunan Amerikalı
muhabirlerden esmer bir adam boğazındaki mikrofonu uzatarak
olarak dedi ki "konuş da korkma, ben bunları dünyaya rezil edece
Zırhlının üzerinde bulunan üsteğmen o an bana "OK, OK sana y
edeceğim" dedi. Zırhlı araç yanımızdan ayrıldı. Üsteğmenle birlikt,
gittim ve orada bayraklarla örtülü şehitleri pıhtılaşmış kan gölü içi
cibin içerisine koyduk.
Bod3ıny~'nm içinden geçerek Akıncılar' a geldik. Şehitleri Akıncıl
Camii'uinjçeı-isine koyduk ve aynı gün şehitlerimizi Barış Gücü as
refakatindeLefl(c,şa'ya kaldırdık. Arpalık şehitleri halen Lefkoşa'<I;
Tekke Şehitliği'nde defnedilmiş bulunmaktadır.
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1971ı..1973 yılları arası orta okula gidecek
tanesini Birleşmiş Milletler aracılığı ile okumaları
yanına gönderdim.

19745te . ~ıkartma Harekatı. olduktan yedi ay sonra çocukbırıınııı yaıınıa
gidip onları kenditkontrolüm

altına almak için harekete. geçtim •. Ailem~i"ben

Lefkoşa'ya

gi<l.iyorum, oradan

askerlerine

p~ı-ç~~nmış

aile

biraz

zaman

olduğumuzu

geçince Birleşmiş Milletler
bildirip

sizi

de

Lefkoşa'ya

getirteceğiın'.0:dediın~
Kendime bir plan hazırlayarak traktörümle yola. çıktım. Kendimi Rum
askerlerine Rum olarak tamtaeakum.Rumeamçek muazzam olduğundan
kendime güveniyordum. Türk tafına geçebilmek için Lefkoşa'nın zahre
ambarlarınınyanında bulunan en uygun yolu seçtim. Zahre ambarlarının
yanınd~kiçemberegeldiğim

zaman orada Yunan ve Rum askerleriyle

karşılaştım. Traktörümle yavaşladım. Rum askerlerine Rumca olarakvben
karşıdaki yabani ağacın yanındaki araziyi sürmek istiyorum. Benim için tehlike
arz ederse gitmeyeyim, gördüğünüz gibi bizimdavarlartmız
Benimantziınargın arkasında. Arazimisürebilirmiyim"

arga kadar gider.

dedim. Rum

askerlerinhr cevabı "hiç korkma dede, oradaki tarlam gidip sürebilirsin. Zaten
Birleşmiş>Millet!¢r~inaskerleri gözcüdür" oldu. Türk askeriiçin "o köpekler
seni tehdit ediprtutuklamak isterlerse korkma, sana birşey yapamazlar" dedi "
harp bitti, Birleşmiş Milletler askerlerinigönderir,

seni geri alırız"

cümleleriyle beni cesaretlendirmek istedi. Ben biz Türkler için yapılan bu
haraketlere çok sinirlendim. Fakat amacıma ulaşmak için sinirlerime hakim

olmak zorundaydım. Nitekim de öyle oldu ve tarlayı sürmeme izin
için teşekkür ederek Ercan Hava Alam'ndan gelen anayolda ilerlemeye
başladım, Rum askerlerine gösterdiğim tarlanın dengesine geldiğim zaman
baktım ki tam iki tarafın ortasında bulunuyorum. Hiç bozmadan ana yoldan
çıkıp o gösterdiğim araziye indim. Araziyi sürmeye başladım ama gözüm
çemberdeki ikinöbetçide idi. Bir ara Rum askerleri Larnaka! dan gelen bir
kamyonıı <ltırdurdular. Her iki 'asker de kamyon· şoförüyle meşgul olmaya
başlayınca,buduruından

faydalanarakErcan HavaiAlam'ndan gelen

traktörümle hızlailerledim~ .Türk kampına iyice yaklaştığım zaman Rum
askerleri beni fark edip üç el ateş etti..Herbalde bu ateş ihtar ateşiydi. Ben
aldırış etmeden, karnımdan "ben nereye gittiğimi bilirim" dedim. Türk kampı
ilerlediğim yolunyanında idi .Oraya vardığım zaman Türk askerleri.beniRum
zannederekssdah altına alıp durdurdu. ''Kimsin sen, bu hattı nasıl geçtin?">diye
bana soru sordular.
Ben de "Ben Türk'üm, Koççat Köyü'nden geliyorum. Harp nedeni ile
çocuklarımm-yarısı Lefkoşa'da kaldı, biz de Koççat'ta kaldık. Çocuklarımın
hasretine dayanamayarak bu tarafa geçmeye muvaffak oldum. Muazzam
Rumca bildiğimden kendime güveniyordum. Rum'a kendimi Rum satarak
karşıdakiyabani

ağacın yanındaki araziyi süreceğim diye onları kandırdım.

Onlara gösterdiğim araziye vardığım zaman orayı sürmeye başladım. Gözüm
onların üstündeydi.Dikkatlerini

başka yere çektikleri an traktörümü hızla

sürerek size geldim "• cevabını verdim. Türk askeri benden kimliğimi istedi.
kimliğimi bir naylon içine koyarak traktörün aküsünün altına sıkıştırım
Rum askeri bana inanmazsa ve kimlik kartımı isterse üzerimi yoklayıp
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unuttum" diyerek geri dönecektim. Tüm bunları. askerlere anlatımı • .A.şk,~r bir
arkadaşına •bağırarak~~bu•. adamın kimliği akününLaltındaymış.al>g~für+:P~~ım
neyin nesidir'tdedkBen o an "traktörün çekmecesinde tornavida vaıtoııu al
aküyü aç kimliğinı akünün altındadır" dedim. Asker kimlik.kartımı alıp
geldiğinde, ok11(1u.lar ki ismim Süleyman Uçar. Beni aldılar, kampın koğuşuna
götürdüler •. J~()tıır !Jt dediler. "Şimdi yüzbaşı gelecek, o ne isterse yapsın.''Beş
dakika•geçıne<l¢n.yüzbaşl bulunduğum koğuşa geldi. "Askerler, şimdi sınırdan
geçip biziın ~ınpt.geltfü: adam kim?'' diye sordu. "Benim yüzbaşım" dedim
'~hayret!?/dediiban.ı~u.'.'Sembu hattı nasıl geçtin ?"· "Rumcam kuvvetli·yüzbaşım"
dedim'~keııdimi Rum askerlerine Rum-satarak şu karşıdaki ağacın yanındaki
arazi· benimdir. Benim için · bir tehlike arz etmezse arazimi süreceğim diye
sordum ve ''sür dedeciğim ama args geçme"cevabını aldım. İlk önce traktörü
doğru sürüp/buraya gelmeyi düşündüm, daha sonra bana ateş açabilirler diye
onlara gösterdiğimyeri biraz sürdüm. Yüzbaşı, "tarla sürdüğün yeri gel bana
göster'' dedi. Daha sonra yüzbaşı ile kampın boyunu aldık ve ona sürdüğüm
yeri gösterdim "argı bu tarafa geçseydin ,traktörünle havaya uçacaktm, çünkü
bu tarafı mayın doludur. Geçmiş olsun" dedi. Döndük koğuşa girdik. Yüzbaşı,
'makın,.vatandaşa sıcak çay verin" emrini verdi, kendisine geldiğim tarafı tarif
etmemiiste.dl,ben de etüm.O esnada bir asker koğuşa gelerek komutana selam
verdikten sonra.dedi ki "komutanım, Runı askerleri bideşik,leriyoHadı. Bu
adam Rummuş, onu istiyorlar" Yüzbaşı. bana "şimd! ne. yapacağız ?" dedi.
"Senin kimliğin sahte ola.bilir."
Bunun üzerine ben de Akıncılar'daki komutanın beni tanıdığım
söyledim;Yüzbaşı ile birlikte Barış Gücü'ne gittim. İsmimin Ahmet Hüseyin
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olduğunu veLimasollu bir Türk olduğumu söyledim~Banş (;üçii. beniınibu
sözlerim ·üzerine:gerid.öndü. Bundan sonrayüzbaşıxbanac.tr11ktörle/D11$p.9l~t
Kampı'na · ~fbinbaşıtnınyamna

gideceğiz" dedi.. Binbaşımnyan.ı.na gittik,

benden ifadeialdı.ve yüzbaşıya "bu adamı al,albaya götür, zaten.öyle.yapmamız
gerekir" dedi.i'\1'.ü:ıbaşıalbaya, "Akıncılar'da Türk olup olmadığım bize
söyleyecek.bi.,-koınutam var "dedi. Binabaşrıda "götür albaya, ne olacağına o
karar ver$İll."cliye karşılık verdi. Binbaşı beni aldı, hava alanının yanındaki
DimbuKöyij,'ııegötürdü.

O köyde bulunan albayın sorularına cevap verdim.

Saat 11:00 $Ulannda merdivenlerden yanımıza bir asker çıktı. Bu asker benim
Türk olduğumu bilen Akıncılarh Süleyman Kemutan'dr, Beni görünce "hoş
geldin Süleyman Efendi" dedi. Ben de kalktım, komutanıma selam verdim.
Albay, Süleyman Komutan'a "taleben mi, onu tanıyor musun?" diye sorunca
Süleyman Komutan'dan "evet .kendisini tanırım .talebemdir," cevabım aldı.
Albay yerinden kalkıp yanıma geldi "Takdir ederim seni vatandaş" diyerek
beni öptü. Bana "şimdi nereye gitmek istersin ? " diye sorunca ben de ona
Lefkoşa' da çocuklarımın olduğunu ve onların yanına gitmek istediğimi
söyledim. Bunun üzerine beni bir sivil askerle Lefkoşa'ya gönderdi. Ancaksivil
askerden beni istihbarata göstermesini istedi. İstihbarat beni görünce serbest
bırakılacaktım.
Sivil asker ile Lefkoşa'ya gittik. Lefkoşa emniyetine gireceğimiz sırada
Asaf isminde tanıdığım bir istihbaratımız da emniyetten çıkmak üzere idi. Ben
yamında bulunan ve sivil asker olan Özkan Bey' e "Asaf Bey istihbarattır. Onu
durdur da o beni tanır" dedim. Özkan Bey de Asaf Efendi'yi durdurup ona
ismini sordu. İsminin ~saf olduğunu duyunca ona "bu efendiyi tanır mısın ?"

diye sordu. Beni .görünce "onu der.
şüphe edilecek biri değildir. Ayrıca
tibaren serbesttim. Serbest kalır kalnı
Sonraları mütamadiyen Birleşıij
Onlara parçalanmış bir aile olduğum~u
kuzeye geçirilmesini istedim. Fakat tüm
çocuklarımı, ancak özgürlük kafilesiyle
görebildim.
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1974yılında Lefkoşa'da kalmaktaydım. O zaman Rumlaıthepibize,
'bekledim de gelniedin'şarkısını çalarlardı~
Bir gün Lefkoşa' da evimde otururken sokaktan sesler duydum.
Baktığımda insanların, sokaktan sokağa koşuştuğunu·gördüm. Evimin alt
katında oturamkiracımıza gittim. "Ne oluyor?" diye sordum.
Evine.cariyesikomutana her zaman çay götürürdü. O gün yine komutana
çay götür(lü ve komutan ona "bu akşam çıkartma olacak" dedi. Eve gelip bize
bunu söyledi.i.'I'abii biz bu habere çok sevindik Ben bu haberi kocama vermek
için eve koştum. Uyuyan eşimi uyandırdım. Ona iyi haberi verdim, ilk önce şaka
yaptığımı zannetkDaha sonra söylediklerimin doğru olduğunu anladı. Beni
kayınvalideme götürdü. Kayınvahdemin evinin yanında sığınak-vardı, Orada
sığındık •. Eşim askere gitti, günlerce geri dönmedi.
Savaşta yaralananları da sığınağa getiriyorlardı. Biz askerlerin yüzüne
ayılma.Jan için kolonya sürüyorduk. Askerleri öyle yaralı halde görünce çok
duygulandım.
Çatışmalarda eşimle aynı isimde olan bir kişi şehit oldu. Bu haberi alınca
çd)lk üzüldüm, ağladım; duyduklarıma inanamıyordum, düşüp bayıldım. Daha
sonra onun eşimle ayın isimli bir asker olduğunu öğrendim. Bunu öğrenince
itim ferahladı ama yine de o kişinin ölümüne çok üzüldüm.

Yüksel Bekri(53)
Değirmenlik

15 Temmuz 1974'te Rumlar darbe yaparak Makarios'u devirdi. Ben
de o sırada Lefkoşa'da kısıldım. Köye gidip gelemesik; Çatışmalar olduğu
için dört gün Lefkoşa'da mahsur kaldık

19 Temmuz'da yollar açılınca

Koççat'tan dönmeye· karak verdik, yola çıktık Strovulo'daki Rum polisi
mevkiinde-yolumuz' kesildi. Orada beş altı saat bekledik Nihayet korku içinde
köye vardık
O yorgunluğu stresi atmadan ertesi gün başımızda dönen uçakları
gördük. Köyümüzde haberleşme sadece eski bir telsizden alındığı için bizim,
evde hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kocam mücahit idi ve dinlenmek için
iki saatliğine eve gelip yattı.
Rumlar Ayvarvara Köyü'nden bizi kurşunlamaya başladılar. Kurşunlar
bizim bahçeye düşüyordu. Biz bu duruma çok şaşırdık. Sonradan çıkartma
olduğunu öğrendik Yaşlılar bu sırada hiçbir yerden habersiz çamaşır
yıkıyorlardı. Kaynanam da çamaşır yıkıyordu. Onu bundan vazgeçirmek
istedik. Kaynanam "hiçbir şey yapamazlar". Nihayet köyün çeşitli yerlerine
saklandık Şanslı mıydık neydik, Rumlar köyümüzü basmadılar. O akşam
karartma yaptık Geceleri biz tüm aile bir yerde kalırdık Kaynatama yemek
koydum. Luks ışığında yemek yeyip, luksu söndüreeeğme daha da açtı. Sokakta
gezmeye başladı. Tepeden mücahitler "ne yapıyorsunuz" diye bağırıp ıslık
çalıyorlardı. Dışarıya çıktığımda gördüm ki kaynatam elinde Inks sonuna
açık köyün sokaklarında dolaşır. Ben koşup luksu elinden aldım ve ,.um,mrn
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20Aralık' ta Barış Gücü ile çocukları ahp doğum için Lefkoşa'ya yola
çıktım. İlk önce iki küçük çocuğumu beraberimde götürmeye izin vermediler.
Beyim onları tehdit edince, çocukları yanımda götürmeme izin verdiler.
Valizimi hazırlarken her ihtimale karşı babamın yamında olan tüfeğini
gizlice çocuk bezlerinin içine sarıp valize yerleştirdim. Yaşh bir hasta, iki
çocuğum ve ben Barış Gücü eşliğinde yola çıktık. Strevule Polis Merkezi'ne
takıldık. Orada.çocuklar kayıtsız olduğu için bizi alıkoydular. Yaşlı Sabriye
ninem.izle b.i.rlikteorad;.ı kaldık. Türk tarafına haber gönderildi. Kardeşim
çocuklanalabilnıekiçinRum ve Türk taraftan ile irtibat kurup izin yazdırdı.
On saat orada kaldık. Yoklanmamak için çeşitli hileye başvurduk; valizin
üzerine oturup çocuğum çok hastaymış gibi onu battaniyeye sardım. Yaşlı nine
de ağlamaya başlayınca yanımıza gelen polis insaflıydı ki eşyalarımızı kontrol
etmedi. Böylece sağ salim Lefkeşaya ulaşabildik.
Kezban Özmatyatlı(SO)
Değirmenlik
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Ben 1974 yılında askerliğimi Girne Boğazı'nda yaptım. Harekat\öncesi
iki ay alarm durumundaydık,
dakika kalafüiliikkonıutam

biç evimize gitmezdik.Barış Harekatısna' beş
tüm bölüğü toplayarak "arkadaşlar, hakkınızı

helal edin, savaş olacak" dedi.
Sabah saat 5:05 'te Türkiye Cumhuriyeti mücahitleri jetleriyle Boğaz'a
gelerek Türkbil'liklerini selamlayıp, Rum kamplarına saldırdılar. Harp
gemilerimiz, gün boyunca Girne'yi bombaladılar. Türkiye'den gelen
uçaklarımız da Rumların mevzilerini bombalıyorlardı. Ayrıca bize takviye
olarak paraşüt ile asker indiriliyordu. Bizim görevimiz, çıkartma yapan
paraşütlü askerlere rehberlik yapmaktı.
Rumlar, o gün bütün gece Digomo'dan bizim bölüğe ateş yağdırdılar.
Attıkları havanın biri bölüğümüzdeki bir ağacın üstüne düştü. Ağacın altında
bulunan yirmi kadar askerimiz şehit oldu.
İkinci günün sabahı paraşütle atlayan anavatanh mehmeteiklerimiz,
Digomo'ya saldırıya geçme kararını aldılar. Köye gidince orada bir tek Rum
askerinin kalmadığım gördüler. Böylece Digomo alınmış ve Boğaz Bölgesi'ndeki
tehlike kalkmış oldu.
İkinci günün akşam üzeri bize, karargah bölümüne, Girne ve civarından
iki otobüs Rum esir getirildi. O gece Rumlar Doğruyol' daki birliğimizi arkadan
kuşatıp katlettiler. Bu arada esir alman Rumlar bir hafta boyunca himayemiz
altında kaldılar. Bir hafta sonra esirleri çıkarma gemileriyle Türkiye 'ye
gönderdik.
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Üçüncü günün sabahı uçaklarımız. Rumların mevzisini bombalamaya
başladı ve gün boyu da bombalayarak onları bozguna uğrattı.
Harekatın üçüncü günü Girne'ye inip temizleme harekatına başladık.
Bir albayla birlikte Rumların bırakıp gittiği silahları, telsizleri, tespit etmek için
görevlendirildim ve silahlarla telsizleri tespit ettik.

Şefik Uigar(49)
Düzova
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ile savaşırdık. Rumlar kısa zamanda bizi abluka .
havan topu atarlardı. Rumlar bizi kapana kıstırddijtf
şehit edildiler;. çoğu asker de esir almdı, Ben de soniç~,
kaybetmem~k.içinAyvarvara

Köyü'ne sığındım. Oırb

taraf Rumlal"laisarıb idi. Dışarıya giriş çıkış yoktu. II
bilmediğiııı,;1çiııAyvarvaraKöyü'nde

kalmıştım. :Qahaiş

büyük bir çQğııı:ılıığunuııüstlerde bulunduğunu öğr~ı:ı~i
olduğunu çokmerakediyordum.

Bu nedenle

mmuu

üstlerde olduğunu öğrenir öğrenmez yola çıktım • .Rı.uıı::ımıı
düşünüyordum.
İngiliz Üstlerine dağdan gidiyordum. Çünkü,
tehlikeli..idi.Hatta, dağda.yol almak bile tehlikeli
saklamp,.gece yürüyordum.
Beş gün sonra üstlere vardım. Düşündüğüm
kavuştuğum için.çok mutlu oldum.
Sonraları üstlerde çadırda yaşamaya

ua:ımıu

İngilizlerin pişirdikleri yemekleri yiyorduk. Oradaki

uıamuu

başladık..Altıay üstlerde kaldıktan sonra uçakla
Türkiye?de.bize.esirmübadelesi
gemi ile Magosa!ya getirildik.

yaptılar.On gün Türkiye~d;ı
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1974'te, genelde tüm köylerde olduğu gibi
de çatışmalar başladı. Sonunda bu çatışmalar savaşa dönüştü.
Rumlar'm bize yaptıkları baskılar, artık dayanılmaz hale ~elmişti
çocuklarımı alıp köyden ayrıldım. Çocuklarım, küçük olduğundan

ıı,ır.:ıı...,ı~

onları kucağını.«ıa.taşıyordum. Bütün gece karanlıkta, tepelerden, orınaııl.aı-«ııııı
yürüyerek şıı~ıılıleyiu.Alehtora Köyü' ne vardık. Yorgun, bitkin bir halde idik.
Orada diııJ~ıı«lik./.S.911,ı-adan öğrendik ki oradaki köylüler de kaçmak üzere
idiler. J)~im\ğ~lf:ljğim~igörünce, geri döndüler, bize yemek yaptılar, çocukları
yedirdim.ve.tellı-a.l"yolakoyulduk. Uzun ve korkulu bir yolculuktan sonra
İngiliz Üstlerine gittik.
Üstlere vardığım zaman diğer köylülerin de orada oldµğıınu gördüm.
Eşimi çok merak ediyordum. O köyü Rumlara karşı savunmak için köyde
kalmıştı •. Günler geçtiği halde kocamdan hür haber alamıyordum. Kocam öldü
müydü, yaralı mıydı, yoksa Rumlara esir mi düşmüştü ? Tüm bmılıırı aklııııdan
teker teker geçiriyor, umutsuzluğa kapılıyordum.
On beş gün sonra eşimin başka bir Türk köyüne sığındığını iiğı-eıı«liıp.
Merakla onun gelmesini bekledim. Nihayet birkaç gün ş9ııra bizeUl~şnı.ııyJ
başardı.
Üstl¢rde yaşamaya başladık. Orada ekmek, yemek ve.pal"ay9l{fu..
Çocuklarımıza bile İngilizlerin verdiği üzümleri ve bişl{üviJeriy~diı-il'f:lik.
Üslerde sığınan.ailelerin çocukları vitaminsizlikten zayıfladı •. Ilııtta.birçok
çocuk öldü.
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"Allaha çok şükür, sağ salim bu günlere gelebildik."
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