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1-1958 YILINA AİT CANLI ANILAR
ABCDEF-

İLMİYE NİZAM
ÖZA Y TÜREDİ
ŞENA Y TÜREDİ
ŞENA Y TÜREDİ
ŞENA Y TÜREDİ
ŞENA Y TÜREDİ

2- 1963 YILINA AİT CANLI ANILAR
A-ABDİ DAYI
B-AYŞE ŞAH
C-TALA T ARÇELİK
D-NECİBE FİKRİ
E- ŞENA Y TÜREDİ
F-ŞENAY TÜREDİ
G- ŞENA Y TÜREDİ
3- 1974 YILINA AİT CANLI ANILAR
A-AYŞE SALAHİ
B-A YŞE HANCER
C-DUDU NİZAM
D-DUDU NİZAM
F-FERDİYE GÖNENÇ
G-FERDİYE GÖNENÇ
H-FERDİYE HANÇER
I-TANER NİZAM
İ-TANER NİZAM
J- TİMUR NİZAM
GAZETE KÜPÜRLERİ
-ŞİİRLER
I- FOTOÖRAFLAR

ÖN SÖZ

1958-1974 savaş yılları arasında yaşamış olan kişilerin canlı-anılarım
toplayarak mezuniyet çalışmasının konusunu oluşturduk.
Ben bu çalışmamda Türk Rum dostlıığu, düşmanlığı ve birbirlerine
duydukları nefreti anlatmaya çalıştım. Anılarını aldığım kişiler o günleri sanki tekrar,
tekrar yaşayıp ağlıyorlardı. Bu beni o kadar çok etkiledi ki sanki o günleri ben de
yaşıyordum. Bu insanların çektiği acıları yen.identazelemek bizim geçmişimizi
öğrenmemiz için bir vesile olmuştur. Bu şekildy gyJyqeğyqahaJarklı bakıp, vatanın
ne zor şartlarda kazanıldığını anlıyoruz.
Bu çalışmayı bize veren danışman hocam Bülent Yorulmaz'a teşekkür
ederim. Ayrıca bizzat anılarını bana anlatarak çalışmamı destekleyen kişilere çok
teşekkür ederim.
Çalışmamda bu yıllar arasında olan olayları gazeteden araştırdım ve bu
konularla alakalı pek çok gazete buldum. Bu gazeteleri bana bizzat araştırıp veren ve
beni destekleyen Altay Bey' e teşekkür ederim.
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GİRİŞ
1 Nisan 1955'te EOKA kurulur EOKA'nın amacı adada Enosisi gerçekleştirmektir.
ukarıda da belirttiğimiz gibi barış ya da savaş yoluyla değil insanlık dışı olaylarla Türkleri
ok etme yoluna girdiler. Yoldan aldıkları insanları öldürerek veya diri diri toprağa gömerek
ok etmişlerdir.
Bu gün yüzlerce inasanımız tek suçları Türk oldukları için bilinmeyen yerlerde halen
ezarları bulunamamış, ya bir tarla içinde ya da bir dağ başında gömülmüşlerdir. Bütün bu
faylar Türk halkının gözünü korkutamamış yıllarca İngilizin baskısına ve Rumun
arbarlığına karşı mücadele vermiş, kanını toprağa akıtarak, arkada çocuklarını öksüz bıraktı
e mücadelesine devam etti.Çünkü Atatürk'ten ve Anavatandan aldığı güçle mücadelesini
ürdürmüş ve bu günkü özgürlüğüne kavuşmuştur. Tarihimiz Rumun yaptığı barbarlık
olayları ile doludur.
Tarihin derinliklerine bakıldığında bir teşkilat kurmak ve özellikle de bunu o dönemin
şartlarında ve azami gizlilik içinde yapmak hiç de kolay değildi. Bundan hareketle Türk
ukavemet Teşkilatı bu gizliliği oldukca dikkate almış ve başarının temelinde bu
atanseverlik yerleşmiştir.
Dönemin gizliliğinde ilk adım elbette ki Teşkilatın üyesi olmak oluşturuyordu.
undan hareketle Teşkilata yeni bir üyenin alınması itinalı bir araştırmadan sonra ve yeminler
şliğinde sağlanır.
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1-) 1958 YILINA AIT
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İsim

İlmiye Nizam

Yaş: 1930 Doğumlu
Meslek: Evhamını
1958 yılında satış yapmak için bir çok köyü gezerdim. Bunun yanında
Lefkoşa'yada gelirdim.Bazı olayların ve hareketlerin olmasıylada herkes uğraşmak
zorundaydı . Ekmem oarası kazanıyorduk. Bir gün köyden çıkıp köy köy gezdim ve
en sonunda Lefkoşa'ya geldim. O zaman Lefkoşa'da dilden dile gezen çok iyi ve
cesur Emine isminde bir kadın vardı. İsmini duyar ama hiç görmemiştim. Tesadüfen
benden mal alırken tanıştık ve konuşmaya başladık o zamanlarda EOKA yeni
kurulmuş ve temellerini yeni atmaya başlamıştı. EOKA Türk tarafına gizlice geçen
elinde bombalarla birlikte gözüne kestirmiş olduğu bir kaç Türk evini patlatmak
istiyordu. Ben ve Emine sohbet yaparken yanımızdan biri geçer yani EOKA, Emine
bunu görür ve izlemeye başlar, Emine ve EOKA önlü arkalı önlü bir kaç ev
'iş

yürüdükten sonra EOKA'nın bir eve bomba koyduğunu görür, bunun üzerine ,
Emine EOKA'nın üzerine atılır ve onu tutuklar ve TMT 'ye teslim eder ve Emine de
bunun üzerine TMT 'den ödül alır. Ben o esnada çok korktum, başımıza bir şey
geleceğini zannettim.

4

:Şenay Türedi
Yaşı

: 1940

Meslek : Ev hanımı
1958 Olaylarında Rumlar Türklere çok büyük bir düşmanlıkve

kin

başlarlar , tabii o zamanlar EOKA kurulmuştu. Rumları Türklere karşı
ve düşman yapan yegane özellikli EOKA'ydı. Babam TMT'de görevliydi.
ve nişanlım bir gün Larnaka'dan,

Galatya'ya gitmek için yola çıkmıştık.

geldik ve Magosa'ya doğru yol almaya başlamıştık. Dediğim gibi o
z.cu.ı.ıcu ı.ıcı.ı

Rumlar Türklere karşı saldırmaya hazırdılar. Biz tam olarak Magosa'ya

girdiğimizde , Magosa Kapısı dediğimiz bir yer vardı. Bir de ne görelim bir gurup
Rum ellerinde baltalar, nacaklar, kürekler ve coplarla sınıra gelmişler ve Magosa
Kapısı'ndan geçip Türkleri öldürmek istediler. Bunu gören İngiliz bu kapıyı
kapatır.biz de Magosa'da kalırız. Yani köyümüze geri dönemeyiz. Tam olarak üç
gün üç gece orda kalırız ve rumlar·1958 yılında İngilizlere de büyük kin
duymaktaydılar. O sırada Magosa Kapısı'nda görev yapan bir İngiliz askeri rumlar
tarafından başına nacak vurularak öldürülür. Ben de oradaydım ve çok
korkmuştum.İngilizler bize kaçmamızı söyledilerve bizde Galatya' da akrabalarımızın
yanında kaldık.
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İsim

: Şenay Türedi

Yaş

: 1940

Meslek : Ev hanımı
Benim kızkardeşim

Özayile evli olan eşi Münir Karabardağın'da

1958'lerde

büyük atılımları ve olayları olmuştu. Bir gün günlerden Salı eniştem Münir
Karabardak lise son sınıfında okuyor ve TMT 'de görevli bir kişiydi. Eniştem ve
arkadaşları devamlı Türklerin kuvvetini ve Rumlardan korkmadığını göstermek için
bir çok yürüyüşler yapıyorlardı. Yine bir gün yürüyüşle ilgili planlar yapmışlar ve
ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılmışlar

eniştemin elinde Türk bayrağı

vardı. Bu yürüyüş esnasında yollarını birçok Rum ve İngiliz polisleri kesmişti.
Onlara engel olacaklardı. Bir Rum polisi enişteme elindeki Türkbayrağını
indirmesini söylemiş, eniştem de indirmedi. Rum da elindeki job ile eniştemin
kafasına vurdu. O anda eniştemin gözleri görmez oldu. İngiliz polisleri eniştemi
hemen hastahaneye kaldırdılar ve Rum polisi de göz altına aldılar. Eniştemin gözleri
tam bir hafta görmedi. O günden sonra Münir Karabardak ismini duyan ve gören
Rum eniştemi öldürmeye çalıştılar. Hayatta buna muvaffak olamadılar. ( Bunu
anlatmamın sebei eniştemin hayatta olmamasıdır.)
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: Şenay Türedi
: 1940
v.n;;.:ııı.,~
: Ev

hanımı

Benim babam 1958 yılında polisti.Mesleğini severek yapıyordu ama o
vuıaıu.a

Rumlar Türk polislerini yok etmeye çalışıyorlardı. Babamın arkadaşı olan iki
öldürmüşlerdi. Babam çok kurnaz ve şeytan bir kişiydi. Rumların her an ne

~pacaklarını çok iyi bilen bir insandı. Bunu gören ve öğrenen Rumlar babamı
Hg.ürmek için planlar kurmaya başlamışlardı. Rumlar her akşam bir kişiyi babamı

[emek için görevlendiriyorlardı. Tabii babam bunun farkında idi ve bunu
şsediyordu. Günlerden bir gün babam Karakoldan çıkıp eve geliyordu , yol
yµnca bir kaç bakkala uğrayıp birşeyler almıştı. Tam eve gelmesi için iki üç ev
ğııştı ki önünü iki Rum keser. Babama saldırırlar forada babamla dövüşürlerken
.~ıımında arkadaşları tesadüfen ordan geçerler ve kavgayı görürler, koşarak babama
Babam bir kaç sıyrıkla hayatını zor kurtarmıştı. Babam bu olayın
karakoluna gizli polis olmak için müracaat eder. Kabul edilir ve babam
olur. Sivil Polis olduktan sonra kendisine saldıranları kolayca yakalar.Bu
babam bir süre daha sivil polislik yapar ve ondan sonra emekli olur.

7

İsim: Özay Türedi
Yaş: 1945 Doğumlu
Mesleği: Ev hanımı
Tarihlerden 1958'di. Bildiğiniz gibi Rumlarda herşeyin en iyisi mevcuttu
bunlar ister giyecek olsun ister yiyecek. Günlerden bir gün ben ve konıuşunıuz
Perihan ablayla birlikte Rum tarafına geçeriz ve gordon boyunda gezerken Rum
dükkanlarının birinde çok güzel bir çift ayakkabı gördüm hemen onları satın aldım.
Ayakkabıları aldıktan sonra ben ve perihan abla yine gezmeye devanı ettik. O gün
ayakkabılardan ayrı bir çok hediyelik eşyalar almıştık. Ben ve Perihan abla çok
yorulmuştuk. Rum tarafında çok ünlü olan Pilavuna Paskası isimli pastahaneye
girdik isteklerimizi söyledik vehemen yemeğ~\ başladık ki tam.o .sırada Türk
tarafından kontrol için Rum tarafına geçen teşkilatadanılanbizleri pastahanede
göremezdi. Bildiğiniz gibi babanı teşkilatta görevli olan ve tanınmış bir ibsabdu ve
bizim bu tip harekette bulunmamamız gerekiyordu ama bizler bu gizliliğe
dayananııyorve kuralları çiğniyorduk. Bizi gören iki teşkilat adamı hemen Türk
tarafına geçip bizleri babama şikayet eder. Tabi biz bunun farkında değiliz. Bizler
hersevdan habersiz Türk tarafına geçtik ve direkt olarak babamın dükkanına gittik.

ise bir karış asık suratla bizleri bekliyordu. Ben babama sordum "baba ne
birşey mi oldu?" babanı bağırmaya başladı ve Rum tarafından neler aldığımızı
neden pastahaneye gidip oturduğumuzu, elimde bulunan bütün eşyaları aldığı gibi
fırlattı ve Rum tarafına bir daha gitmemizi yasakladı. Ama ben gizliden gizliye
Rum tarafına geçiyordum.
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2-) 1963 YILINA AIT
CANLI ANILAR
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İsim

:Abdi Dayı

Yaş

:1924

Meslek: Kasap

1924 doğumlu olan Abdi Dayı Meriç doğumludur.Üç çocukbabası olan Abdi
dayının asıl işi kasaplıktı.
Abdi dayının köyü Meriç bir Türk köyüydü., ama etrafında bulunan Afanya,
Angasina,Balıkesir ve Dimbo köyleri Rum köyleriydi, ama bu köylerde üç beş Türk
de yaşamaktaydı.
Ben 1960 yıllarında Lefkoşa'ya evlenip geldim ve gizli polislik
( aksiden) dim ve polis olduğum sıralarda bir çok kere vali
görevli olarak çalıştım. Bir de o zamanlar bazı Rumları yöneten bazı
vardı bunlar Grivas,Yorgacis ve Samson' du bir gün gelir bunlar kendi
kavga ederler ve ayrılırlar ve EOKA'yı kurarlar.O zamanlar EOKA'yı
Rumlar kendilerine yardım eden İngilizlere bile savaş açmaya başlamışlar ve
gibi hatırlılyorum ki bir olayda bşir çok İngiliz ölmüştü. Bunun üzerine
kendi içlerinde İngilizceyi, Türkçeyi ve Rumcayı çok iyi yani farsi bir
kişileri seçerler ve gizli polis yapıp Rum köylerinde görev yapmak için
O zamanlar sivil gizli polisler bir çok EOKA'cı rumları yakalamışlardı.
Kaymaklı bölgesinde yapmış olduklarıcezaevine yakalanan

cıı ıuuan

çok şiddetli bir şekilde dövülüyorlardı. Bazen İngilizlerin

.ıııauıKıarıkonuşmaları biz Türkler görevli olarak yanlarına alıp onlara
yapmamızı isterlerdi.
gün Makarios helikopterine binip EOKA'yla uğraşan Rum partilerini
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etmek için gök yüzünde kontrola çıkardı. Yine günlerden bir gün Makarios
bir görevde iken Eoka partilerinde bulunan bir kişi.Yorgacis özel insan tutup
I

helikopterle teftiş sırasında iken , helikopteri vurup yere düşürmesini
Tutulan katil bu işi beceremez ve makarios ölmez. Makarios'da-bnnun.üzerine
edektif görevlendirip bunu ona kimin yapabileceğini öğrenmek ister ve bunu
aptıran kişinin Yorgacis olduğunu öğrenir.Makarios' da gizli katil tutar ve
rgacis'i öldürtür. O zamanlar ben ve rahmetli Sidika ablan Rum köylerine gitmek
çıkmıştık, mallarımızı aldıktan sonra geri döndük ve Magos kapısından
almak için durduğum sırada radyodanYorgacis'in

öldüğünü ve cesedinin de

yolunda ölü olarak bulunduğunu söylüyordu.Ve

o zaman bütün Rumlar

içinde kaynaşmaya başlamışlardı. Bizlerde Ortaköye yani evimize gelmek
zorluk çekmiştik. Bütün yollar Rum polisi kaynıyordu tanıdık bir Rum polisi
ve tanır. Bizi bunun üzerine tenha yollardan geçip evimize gelmemize
bulunur ve sağ salim evimize gelebiliriz. Yani o zamanlar iyi bildiğimiz

,\:.Lfıııua

da vardı. Bildiğn gibi ben kasapcılık yapıyordum ve kuzularımı hem
nraruau

hem de Türklerden alıyordum ama şuna dikkat etmiştim ki Rumlardan
kar edebiliyordum ama Türklerden aldığım kuzulardan kar
Rumlar alış veriş sırasında öyle iki liraya 1 O liraya bakmazlardı

para 110 lira tutardı, o sadece 100 lira alırdı. lOiirayı istemezdi. Türklerden
yaptığım sıralarda ise alınan miktar 102 lira tuttu diyelim , sizden iki lirayı

1947 - 48 lerdeydi günlerden bir gün Angasina'ya kuzu almaya
ve o zamanlar tren vardı, aldığım kuzuları tren ile Lefkoşa'ya

getirirdim.

Yasemi diye bir Rumdan 1 O tane kuzu ayırttım paralarınıda ödedim ve
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ertesi günü alacaktım ama elimdeki kuzuları eve getirdim ve bazı olaylardan dolayı
I

köye kuzuları almak için gidemedim. Oraya iki hafta sonra gittim ve Yasemi bu süre
zarfı içinde besleyip daha da büyüttü ve onları almaya gittiğimde bana hal hatırımı
sorarak kuzularımı alabileceğimi söyledi. Benden ekstra bir talepte bulunmadı. Ama
şunu söylemek istiyorum ki ayni olay Türk tarafındaki satcılarda da oluyordu ve
onlar bizden baktıkları süreye bakım parası olarak istiyorlardı . İşte bütün fark
burada.197 4 'te harb çıktığı sıralarda ise Rumlar başka köylere gitmişlerdi. Bu sırada
Türkler Rumların terk edilmiş evlerini yağmalamaya başlamışlardı. Benim
anlatacaklarım bu kadar.
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İsim

Müjgan Arçelik

Yaş: 1936

/

Meslek : Fırıncı
1936 doğumlu oaln Müjgan hanımın köyü Lapatoz'du, şu an dört çocuk

annesi olan Müjgan hanım fırıncılık işiyle uğraşıyor.
Benim küçüklüğüm Lapatoz'da geçti, bizim evimiz Rumlarla karışılıklıydı.
Ben genç kız iken Rum komşularımız çocuklarını bana bırakıp ovaya giderrdi, bende
zaten evde dikiş dikiyordum bu esnada çocuklara da bakıyordum. Rumlar çok eli
açık insanlardı . belli bir yaşa kadar o köyde kaldığım müddetce Rum ailelerden çok
iyilikler gördük. Mesela kardeşlerim rumların bahçelerine burçak yolmaya giderlerdi.
Burçak yolmak için sabah saat üçte kalkmak gerekiyordu. Kardeşlerim ve Rumlar
burçağı yolduktan sonra saat dokuzda eve geri dönerlerdi. Rumlar işcilerini hiç bir
zaman ne aç işletirdi nede eve aç yollardı. Hem onları yedirirdi ve hemde tabaklarını
doldurup evlerine bile yollardı. Yani Rumlar o kadar eli açık insanlardı.Karşılıklı
oturduğumuz ve komşu olduğumuz Gadinu ve Sadidi çok iyi insanlardı. Öyle bir
işiliğe sahiplerdi ki yemezlerdi, dyedirirlerdi. Köy içinde Çörek, Ekmek, peksemet
aparlardı bizim evimiz ekmek, çörek dolardı. Fasulye zamanı gelirdi evimiz,
zesiyle, kurusuyla fasulye dolardı.Sadidi çok yardım sever biri olduğu için herkese
yardımında bulunurdu bu yüzden fakirleşip Londra'ya işlemeye gitti.
ve eşini bize emanet etmişti. Ta ki 1974 ayaklanması başlasın. bizim
bulunan Rumlar Türklere hiç bir şey yapmazdı ne de Türkler Rumlara bir şey
ve çatışma başladığı zaman bizler birbirlerimizi ne kadar çok
rı.ı1~11111L..1

anlamıştık. Rumlar ve Türkler birbirlerine srılıp bize neler oldu ne

(µa,ı.;a.gu,

diye ağlamaya başlardık. Ama bizim köyde savaş sırasında ne Türkler
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rvuı.ı uen

kayıp vermemişti.Başka köydeki rumlar bizim köydeki Rumlara gelip

Türkleri öldürmedikleri için baskıda bulunurlardı. Bu baskılararağmen
bizlere hiç bir şey yapmazlardı. Ortam düzeldiği zaman Gadina ve Sadidi
andrıkko'yu evlendirirler ve köyde öyle güzel bir yemekli düğün yaparlar ki
+u14urn,

köy içinde her kes davet edilmişti.

Gadino'nun kocası Sadidi Londra'ya işlemeye gittiği için Sadidi'den
sene sonra küçükkızı Badu ve ortanca kızı Eva'yı alarak kocasının yanına
gider. Belli bir süreden sonra Gadino'nun küçük kızı Badu Londra'da
uğursuzluk bu kadarla da bırakmadı. Gadino'nun köyde bulunan
rahatsızlanır ve Gadino'ya gelmesi için haber verilir. Gadino köye
için uçağa biner ve uçak Londra' dan havalandığından bir iki saat sonra uçak
Gadina ölür. Bu olayı duyan köylü çok üzülür.Bu üzüntüden sonra 1974
başladı. Ben Lefkoşa'ya gelin geldim. Köyde kalan Rum komşularımız
köylerine göç etmek zorunda kaldılar.
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: Necibe Fikri
: 1933
: İşsiz
Necibe hanım Galatarga köyünde doğdu ve evlenene kadar o köyde kaldı. 4
aıuıesı olan.Necibe hanımın kocası polis çavuşuydu.

Galatarga köyünde kalırken Türkler ve Rumların mahalleleri ayrıydı. Biz
aileydik. Bizim mahallemizde kahve yoktu, bu yüzden Türk erkekleri
gidiyorlardı. Ben genç kız iken köyde bazı ayaklanmalar başladı,
ıs.cuurıruz.ı

korumak için damların üzerine taşlar, şişeler ve sopalar taşırdık

bize saldıracaksa onlara karşı tedbirli olalım.diye. Daha sonra ben
beyimle birlikte o köye yerleştik.. Beyim polisti ve Rumlar bizim köye
kocamdan ve eniştem Aziz' den korkuyorlardı .Rumlar
eniştemi görür görmez deli Aziz geldi derler ve köyden
Bir müddet sonra Türk teşkilatları köylere haber yollayıp az aileli olan
Türk köylerine göç etmeleri gerektiğini duyurdular. Benim yeni
üç aylık kızım vardı. Köydeki bütün Türkler yavaş yavaş köylerden
Ben ve kocam bir akşam kaçmaya karar verdik, Kocam
bir motor çaldı ve o akşam motorla birlikte kaçtık. Gideceğimiz
ün adı Aynikola idi oraya gitmek için önümüzde bir saatlik yol vardı
µyagııııuu

.v(:tııuaM

o akşam motorla köyümüzden ayrılarak Aynikola'ya gittik.Kocam
biz köyden kaçamıyacaktık çünkü kocamın polis olmasından dolayı

çıkıyordu. Bu yüzden gizlice kaçtık.
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: Şenay Türedi
:1940
: Öğretmen
Tarih 1963 'lerde Rum tarafında çok güzel fotoğraf çekenG-ılazner adında bir
vardı. Yine komşumuz olan Perihan hanım ve kızkardeşi benimle birlikte
I

gitmek istediklerini söylediler ve hep beraber yola koyulduk. Gılaznere
resimleri çektikten sonra biraz da Rum tarafında gezer sahil kenarında kurulan
da gitmekten geri kalmayız. Rumların panayırları her zaman renkli
geçerdi. Ama bizler daha önceden korktuğumuz için oradan bir iğne bile
Herşey bittikten sonra ben ve Perihan ablalar eHerimizi.sllaya sallaya Rum

rgauu\..

:ı,,ı.cı.uuuau

Türk tarafına geçtik.O akşam da Vatan sinemasına gidip yeni gelen filmi

için hazırlanıp gidecektik. Yine bizi teşkilattan Hüseyin isminde biri bizi
babama bizim rum tarafından bir tarak aldığımızı söyler. Akşamleyin bütün
sinemaya gitmek için hazırlanır, babamı bekleriz. Babam tam o sırada eve
Babamın yüzü asık bir şekilde içeri girer. Annem sorar neyin var bey. O da
her şeyi anlatır, ve beni sinirli bir şekilde aşağıya çağırırve benden Rum
a'1;ınuaıı

aldığım tarağı ister ama ben Rum tarafından hiç bir şey almamıştım. Öyle

sinemaya gitmekten vazgeçilir. Bizler çok üzülürüz. Bunun üzerine Perihan
yemin billah oradan bir iğne bile almadığımızı söyler. Babam yine kabul
o gece sinemaya gitmekten vaz geçer.
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İsim

: Şenay Türedi

Yaş

:1940

Meslek : Öğretmen
Şenay Türedi 1940 yılında Larnaka - İskele doğumlu. Dörtkardeşs'üç

kız bir

Şenay hanım çok güzel ve mütevazi bir hayat geçirmişlerdi. Babası polisti
annesi ev hanımıydı. Şenay Türedi : Bizler hep karma olarak yaşıyorduk Ermeni
olsun Rum, Türk olsun hepimiz dip dibe bir komşu kardeş gibi yaşıyorduk. Bizim
evimiz sınıra yakındı ve bizim evden sonr sınır başlıyordu. Bunlar Rum ve Türk
mahallesi plarak ikiye ayrılıyordu. Ama Rum ve Türkler yine ayni mahallede
birlikteydiler.Dün gibi hatırlıyorum ben ve Türk çocukları Rum çocuklarıyla beraber
ayni mahallede evcilik oynarken her zaman olduğu gibi aramızda bir anlaşmazlık
çıkıyor bu olay kavgaya dönüyorduama bu tip kavgalar kardeş kardeşe bile
.çıkabilirdi. Kavga çıktığı zaman Rum çocukları ellerini ay yıldız yapıp üzerine
Ji.ipürür. Bizlerde ellerimizi ile haç işareti yapar üzerine tüpürüyorduk. Yani her iş
Karşılıklı oluyordu. İşte ta ezelden beri içimizde bir kin varmış ama ben bu kini gelip
eçici görüyordum. İlk okulu bitirdiğim zaman babam beni çok istediğim Fransız
olejine yazdırır. Biz o okulda Türk, Rum, Ermeni, İngiliz ve Fransızlarla birlikte
Her kes okulda çok iyi anlaşıyorduk.
Daha sonra 1963 yılında BOKA organizasyon edilir ve Rumlarearafından
BOKA kurulduğu zaman ben son sınıftım okulumu bitirdim. Diplomamı bile
elinden aldım. Ama daha mezun olamayan altı Türk daha vardı. Onlar
dolayı okullarından ayrılmak zorunda kalmışlardı.
Ben her zaman okulumu içimdaki hırs ve azimle hep birincilikle
'vıuum.

Mezun olduktan sonra artık hareketler ve kinler yavaş yavaş şehire
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başlamıştı.Her kes dışarı çıkmaktan korkarken ben ci si lerimi bitirmek
tarafına geçip ouluma gidiyordum. Bunu yapmamın sebebi ise arkadaşlarım
Niki, Rana ve hocalarım bana her zaman güvende olduğumu ve Rumların
bir şey yapmayacaklarını söylemeleri beni güvenceye alıyordu. Ben Rum
ve arkadaşlarım için bir gurur kaynağıydım. Korkarak ve güvencede olarak
lerimide başarılı bir şekilde tamamlayıp sınavlarımı birincilikle tamamladım.
Daha sonra babam bazı nedenlerden dolayı polislikten ayrılıp emekli olur.
çapında bir dükyan açar. Tam babamın emekli olduğundan üç gün sonra 21
1963'te rumlar bütün Türk polislerini esir alırlar. Esir alınan polisler 12 saat
serbest bırakılırlar. Rumlar Türk polislerini serbest bıraktıkları zamanın ertesi
ellerinde taşlar ve sopalarla Türk tarafına saldırmaya başlarlar. Türklerde ayni
ellerinde taşlar ve sopalarla Rumlara karşı saldırmışlardı. Bu saldırılarda
gelenler Türkler olmuşlardır. Bu olay olduktan sonra bölgede oturan bütün
bölgelerimizi terk etmişlerdir, ve bölgemize sınır çektik. Türk bölgesine
'a::;ınuaıo

bir Rum çocuğu dahi giremezdi ama bizler Rumların trafına elimizi

sallayarak geçiyorduk.
1963 Yılından itibaren EOKA'cılar Türklerden gayrı İngilizlere de
başlamışlardır. Buna karşı İngilizler görevli olarak geldikleri Rum
kalmıyorlar güvenceleri için Türk tarafında kiracı olarak oturuyorlardı.
evimiz sınıra yakın aolduğu için evimizin üst tarafından iki odası Mücahidler
;uuıuau

mevzi olarak kullanılıyordu. O zamanlar mücahit azlığından dolayı 16-17
genç erkekler gündüzleri okula gidiyor geceleyin ise de mevzilerde

tutuyorlardı. Bu olay tam olarak yani 1963- 1974 olan yıllarda nöbetleri genç
tutmuşlardır. Tabii bu zamanlar içinde Türklerin Rum tarafından
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yıllarında ben ve arkadaşlarım İngiliz komandosuyduk işimizi seviyorduk ve
iken İngilize bir çok yardımımız olmuştu. İngiliz komando bölüğünün% 50
oluşturuyordu. Kısacası İngiliz yanında paralı askerdik. Aradan günler aylar geçti.
ürkler bir birine düşman oldu. Rumlar Eokayı kurdu Türklerde TMT'yi kurdu.
adaşlarımla teşkilatta görev almıştık. Aylarca İngiliz komandosuyduk. Bizim
lduğumuzu kimse bilmiyordu. İngiliz bizleri atış çalışmaya yolladığı zaman
mermileri hiç bir zaman saymazdı. Çünkü İngilizde mermi un gibi çoktu.
atışa gittiğimizde ceplerimizi fışenkle doldurup teşkilata götürürdük. Teşkilat
için cephanesi zayıftı. Günlerden bir gün olayların kızışmasıyla beraber
arar alır ve bütün Türkleri komandoluktan çıkarır ve tazminat olarak bizlere 750
ödedi ama bizim hükümetimiz o yıllarda fakir olduğu için bize verilen 750
500 ünü vergi olarak geri aldı. O zamanlar biz askerler İngilizlerden birçok
maddeleri Teşkilata taşımıştık.

20

İsim: Şenay Türedi
Yaş: 1940 Doğumlu
Mesleği: Öğretmen

Bizler hep karma olarak yaşıyorduk. Ermeni olsun Rum , Türk olsun hepimiz
Dip dibe bir komuşu kardeş gibi yaşıyorduk. Bizim ev sınıra yakındı ve bizim evden
sonra Rum sınırı başlıyordu. Bunlar Rum mahallesi ve Türk mahallesi diye ikiye
ayrılırdı. Ama Rum ve Türkler yine bereber ayni mahallede birlikteydiler. Dün gibi
hatırlıyorum ben ve türk çocukları rum çocularıyla ayni mahallede evcilik oynarken
p.er zaman olduğu gibi aramızda bir anlaşmazlık çıkıyor bu olay kavgaya dönüyordu
ama bu tip kavgalar kardeş kardeşe bile çıkabilirdi kavga çıktığı zaman Rum
çocukları ellerini ay yıldız yapıp üzerine tüpürür. Bizlerde elimizlehaç.işaretiyapıp
üzerine tüpürürdük. Yani herşey karşılıklı oluyordu. İşte ta ezelden beri içimizde bir
kin vardı ama ben bu kini gelip geçici görüyordum. Ben ilk okulu bitirdiğim zaman
babam beni çok istediğim Fransız kolejine yazdırır. Ve biz o okulda Türk, Rum ve
ingiliz hep karışıktık. Herkes okulda çok iyi anlaşıyorduk.
Daha sonra 1963 yılında EOKA organizasyon edilir ve Rumlar tarafından
1.rnrulur. EOKA kurulduğu zaman ben son sınıftım okulu bitirdim diplomamı bile
Makarıos'un elinden aldım. Ama geride mezun olamayan altı Türk daha vardı ve
onlar bazı tehditlerden dolayı okullarından uzaklaşmak zonında.kalmışlardı.
Ben her zaman okulumu içimdeki hırs ve azimle hep birincilikle
bitiriyordum.
Mezun olduktan sonra artık hareketler ve kinler yavaş yavaş şehire yayılmaya
başlamıştı. Herkes dışarı çıkmaktan korkarken ben gi silerimi bitirmek için Rum
tarafına geçip okuluma gidiyordum. Bunu yapmamın cevabı ise arkadaşlarım Maria,
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Rona ve hocalarım bana her zaman güvende olduğumu ve rumların bana
yapmayacaklarını söylemeleri beni güvenceye alıyorlardı. Ben Rum
,ı+vı..;aıa11111 ve

arkadaşlarım için bir gurur kaynağıydım korkarak.ve güvencede olarak

lerimi başarılı birşekilde tamamlayıp birincilikle bitirdim.
Daha sonra babam bazı nedenlerden dolayı polislikten emekli olur ve kendi
bir dükkan açar. Tam babamın emekli olduğunun üçüncü günü 21 Aralık
tarihinde Rumlar bütün Türk polislerini esir alırlar. Esir alınan polisler 12 saat
serbest bırakılırlar. Rumlar Türk polislerini serbest bıraktıkları zamanın ertesi
ellerinde taşlar ve sopalarla Türklere saldırmaya başlarlar Türklerde ayni
ilde ellerinde taşlar ve sopalarla Rumlara karşı saldırmışlardı. Bu saldırıda galip
enler Türkler olmuştur. Bu olay olduktan sonra bölgede oturan bütüningilizler
emizi terk etmişlerdir ve bölgemize sınır çektik. Ve Türk böigesfueô-yaşmdaki
Rum bile geçemiyordu ama bizler Rumların tarafına elimizi kolumuzu sallayarak

1963 yılından itibaren EOKA'cılar Türklerden ayrı ingilizlerede saldırmaya
amışlardır. Buna karşılık İngilizler görevli olarak geldikeri Rum tarafında
ıyorlar güvenceleri için Türk tarafında kiracı olarak oturuyorlardı. Bizim
.iz sınıra yakın olduğu için evimizin üst tarafından iki odası Türk mücahitleri
dan mevzi olarak kullanılıyordu. O zamanlar mücahit azlığından dolayı 16-17
genç erkekler gündüzleri okula gidiyorlardı geceleri ise de mevzilerde
Bu olay tam olarak 11 yıl yani 1963-1974 olan yıllarda nöbetleri
tutmuşlardı. Tabi bu zamanlar içinde Türklerin Rum tarafından alış
yasaktı. Niçin? Çünkü Rumlar onlara vermiş olduğumuz parayla
kuvetleniyorlardı. Tabii Larnaka' da oturan bazı Türklerin Lefkoşa' da
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vardı. Larnaka Türklerinin Lefkoşa'daki akrabalarını görmesi için Rum
rpııuuu

geçmeleri lazımdı. Rumlar sınırdan geçen Türkleri baştan aşağıya didik
Kadınlar kadın polisi tarafından erkeler erkek polisler tarafından

sınırdan geçiriliyorlardı. 15 Temmuz 1974 yılında çark tersine dönerek
bu kez birbiriyle çatışmaya başlamışlardı. Çatışmaların sebebi ise bir Rum
q~nnu

EOKA'cı olması diğerlerinin ise Makaryos'cu olmasıydı. Bu arada
Türklere duyuyorlardı. Makarios'cular ise pek o kadar değildi.
bir planı vardı Türkleri bir gecede katliam yaparak onları yok etmekti

•ı.cu.•..cuıu:s

buna karşı çıkmış ve bu ayaklanmayı durduruyor. Makarıos ve

'cılar arasında bu çatışma ve dalaşma 15 gün sürmüştü. Bir süre sonra Rumlar
emmuz'da Türkleri yaylım ateşine tutar. Rumlardangelenilkkurşiinevine

gelip

i!ştiren erkek kardeşim mevzisine dönerken ona isabet eder. Allah'a şükür ki
eşime birşey olmadı. Rumlarla Türkler arasında olan bu çatışma tarn olarak 24
ürdü. 20 Temmuz sabahı bu çatışma üzerine Bayrak Radyosu anonslar
9rdu. Türkiye'den gelen mücahitler Kıbrıs adasına çıkmışlardı.
Adamıza Türk askeri çıkartma yapmıştı ama Rumlar ellerini çabuk tutup
lı:ırı yıktılar ve bizim mahallemize girmişlerdi bile bunun üzerine bizler yani
Türkler alel acele toparlandık ve mahallede bulunan Cennet sinamasma
ıştık o gün aramızdan yedi kişiyi şehit verdik yedi saat sonraTürk millet
barış gücü askerleri arabalarda gezerek herkesin evine gidebileceğini ve
olduklarını duyuruyorlardı.
Bizler de evimize gitmek için yola koyulduk. Uzun bir yol yürüdük sonra
e yaklaşıyorduk aman Tanrım bu da ne evimizin önünde iki Rum askeri
tüfeklerle evi bekliyorlardı. Bunları gören bizler ilk önce korktuk tabii
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gelin işareti yaptılar bizlerde yarı korkarak yarı düşünerek tekrar

önüne geldiğimizde bizlere şöyle dediler. Bizler size birşey
'+'-'uı:,ıL, sizden

sadece birer bardak su istiyoruz dediler. Bizler onlara birer

ve kapımızın önünden ayrıldılar. Ama evin içini 7 saat-içinde çok
kaplamıştı. Çünkü elektirikler kesilmişti. Aylardan Temmuzdu ve
"''-'uı'-ııt,ıııua.ıı

buzlukta bulunan bütün etler ve herşey kokmuştu. Erkek

acıkmış ve ona patates kızartıyordum ki o sırada yoldan geçen bir Rum
bir duyuruda bulunuyordu 14 yaşından büyük olan Türk erkeklerinin
Iazora kilisesinin önünde toplanmaları emrediliyordu. Bu bir komploydu
irk gençlerini Aylazora kilisesinden kamyonlara yükleyerek Bekir Paşa
götürüp orada esir olarak tutulur , bu dönem tam üç ay sürdü. Tabii bu
rasında benimde erkek kardeşim Eray da vardı. Esirlerin aileleri bu dönem
e: evlatlarına yemek götürebiliyorlar ve onlar görebiliyorlardı. Bir de
!ymek istiyorum bu üç ay zarfında esirlere hiçbir eziyet yapılmadı. Erkek
Rumların elinde esir iken ben ve kardeşimin karısı Türk tarafına geçmek
k:.ama Rumlar sınırda bizlerin Türk olduğumuzu görünceler bizleri geri
Rumların bizleri sınırda çevirmelerineben seviniyordum çünkü kaçmak
yani annem ve babamı orda bırakmak istemiyordum. Şansımız iyi
günlerden bir gün bize bir haber gelir babamın çok iyi bir arkadaşı
bizleri ve ailemizi Türk tarafına geçireceklerine söz verirler.
Rumlaaar ve Türkler içerisinde çok iyi tanınan ve hürmet gören bir
bizleri Türk tarafına götürmek için bize gelmişlerdi araba
ve Maria isimli kızı da vardı. Maria benim Fransız Kolejinden okul
Neyse annem ve ben öncelikle Lefkaridis'lerle birlikte arabayla yola
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koyulduk. Öncelikle birinci sınır, ikinci sınır ve üçüncü sınır derken geride tam
olarak üç Rum sınırı geçmiştik. Tam Türk sınırına geldik Lefkaridis'ler korkmaya
ua~rnuıı::;ıaruı,bizler

ise onlara güç ve kuvvet verdik onk:laraTürklerden

ve Türk Mücahidlerinin onlara bizleri getirdikleri için.teşekkür
euecezırıı söyledik ve öyle oldu Türk Mücahidleri Lefkaridis ailesini kutlayıp onlara

teşekkür etmişlerdi

Sağ olsun Lefkarides ailesi, bizlere bu yardımı yaptıkları için. Aradan on beş
geçti ve Lefkarides ailesi bu defada babamı ve kardeşlerimi Rum sınırlarından
Türk tarafına getirdiler. Bizler bu olaydan sonra Lefkarıdis'lerle bir kaç kez
ama ondan sonra onlardan hiç bir haber alamadık, bizler onlara çok

Bu olaydan sonra Türk tarafında bizlere Yeni Boğaziçi'nden ev verildi ve
yerleştik.
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İsim

: Ayşe Şah

Yaş: 1925
Meslek : Ev hanımı
1963 yılında eşim Rumlar tarafından esir alınmıştı ve bu sıralarda bizm bir
çok Rum komşumuz vardı ve bende onklarla konuşuyordum. Kocam esir düştüğü
için evimize pek bakamıyorduk, çocuklarımın kimi askerde kimi duruyordu. Bende
evden dışarı çıkıp alış veriş yapamıyordum. Çünkü bazı Rumlar Türkleri ya
kaçırıyorlardı veya öldürüyorlardı, bu yüzden evden dışarı çıkmaya korkuyordum.
Bunun üzerine komşumuz bizlere bakıyordu. Komşum ise bir ciraydı. Her zaman
evinde ne pişiriyorsa bir tencere de bizim ev için pişiriyordu. Bu olay tam tamına 15
gün sürdü. Hiç bıkmazcasına bizlere baktı. Bizlere bakmakla kalmıyor ayrıca bizlere
sataşan ve bizleri kaçırmak isteyen Rumlara da karşı çıkıyor ve onları başımızdan
uzaklaştırıyordu. Ama ne yazık ki günlerden bir gün mahallemize gelen yeni Türkler
iyi ve güzel kadını evinden çıkartmak istediler ve bu kişileri orada oturan bazı
aileler bile yardımda bulunmuşlardı. Cira evinden çıkmak istemiyordu ve
bunun üzerine bizlerde karşı çıkmaya çalıştık ama ne yazık ki Türkler
bizleri de dalgaya almışlardı. Türklerin amacı cirayı evinden atmak ve kendileri
·~rnPk-ti

ve sonuçta olan oldu . cira zornan zor evden atılsı. Cirayı o an işten gelen

gizlice eve aldı ve bir iki saat sonra Ciranın istemiş olduğu köye gizlice
. Cira bizden memnun olduğunu söyledi ve vedalaşarak oradan ayrıldık.
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3-)1974 YILINA AİT
CANLI ANILAR
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İsim

: Ayşe Salahi

Yaş: 1925
Meslek : Ev hanımı
Ayşe hanım 1974 yılında Lefkoşa'daki evlerini yapıp oraya.yerl~ştiler.Bizim
evimiz üç katlıydı bizler geeceleri yatklarımıza yatarken korkarak yatıyorduk, çünkü
ne olacağımızı bilmiyorduk. Neden dersiniz? Bazı komşularımız sağlam yatıyorlardı
ve gecenin bir vaktinde evlerine düşen bir havandan dolayı sabahı bulamıyorlardı.
Bu yüzden bizlerde geceleri yattığımız zaman tereddütlü bir şekilde yatıyorduk. Ama
günlerden bir gün dediğimiz ve

korktuğumuz başımıza geldi. Şıı.. an gününü tam

olarak hatırlamıyorum daha yeni cloğumyapnııştıye

bizi.nı eyinıi:zclyka:lıyprdu.

Hepimiz güzel bir şekilde ya.vrumµzu ye torll11ll).11UZll . llYllttW\ta:n sp.11Ta:bizlyrde
uykuya yattık , sabaha yakın saat 3-4 sıralarındaydı ki .evimizin üçüncij. katına
uğultulu ve bağırtılı bir şekilde damın üzerine düştü. Bizler bu olaydan hemen sonra
telaşla yataklarımızdan fırladıkve ne olduğuna inanamadık. Eşim hemen üçüncü kata
çıktı ve bize havan düştüğünü söyledi. Allaha şükürler olsun ki kızım evinde
kalmamıştı bizim evimizde kaldı. Çünkü kızım üçüncü katta oturuyordu. Eğer o
akşam evde kalmış olsaydı kesin ölebilirlerdi. Allaha dua ettim ki kızımı bizlere
Bağışladı.
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İsim

: Ayşe Hançer

Yaş

: 1958

Meslek : Dikişci ( Terzi )
O zamanlar ben yeni nişanlıydım ve nişanlım askerdi askerliğini.iseLedra
Palace yapıyordu bşizde sarayın önünde oturuyorduk.

Yerimiz çok yakındı ama

birbirimizi iki ayda bir zor görüyorduk, o da bir saat veya iki saat . görüşmediğimiz
sıralarda ve zamanlarda birbirimize mektup yazıp gönderiyorduk . Bu işide oraya
gidecek Türk askerleriyle yapıyorduk. Günlerden bir gün nişanlımın izin günüydü
ama izne çıkmadı ben çok merak etmiştim iki günde öyle bekledim ama nişanlım
yine gelmedi bende annemden ve nbabamdan izin alarak nişanlımı görmeye
gidecektim akşamdan bütün her şeyi hazırladım ve sabahın.olmasını dört gözle
beklemiştim. Sabahleyin saat 8' de kalktığım gibi giyindim ve nişanlımı görmek için
yollara düştüm. Uzun ve korkulu bir yol yürüdükten sonra Ledra Palace
yaklaşmıştım ki

bir askerin boş bir arsa içinde sürüne sürüne bir yerlere gittiğini

gördüm. Ne olduğunu sordum bana demezmi ki Rumlar ani bir saldırıya geçtiler
bunu duyan ben ise hamen yere çöktüm ve olduğum yerde dona kaldım, ta ki
saldırının durduğu haberi ilan edilsin. Bu haber ilan edildiği zaman ben de nişanlımı
görmek için yanına gitmiştim. Ona bütün başımdan geçenleri anlattım. Halen bu
gündür bu olayı hatırlar ve aklıma geldiği zaman hem üzülür hem de gülerim.
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İsim

:Dudu Nizam

Yaş

:1955

Meslek: Özel bir işte çalışıyor.
1955 Baf Reçça doğumlu olan Dudu hanım 4 kardeşi olan ve ve şimdi üç
oğlu olan bir iş hanımı.
Bizler Reçça' da yaşarken hem Türk hem de Rum olarak yaşıyorduk.
Aramızda hiç bir tartışma veya dalaşma yoktu. Benim babam hayvancılık yapıyordu.
Bunun yanı sıra bizim bağlarımız , Zeytinlik ve elmalıklarımız vardı . Bazı zaman
oldurdu ki Rumlar bizlerin bahcelerinde çalışır bazı zaman olurdu biz Türkler onların
bahçelerinde çalışırdık. Bizim zamanımızda Rumlar çok.fedekar ve cömertti. Rumlar
bahcelerinde çoğunlukla bakla ekip başka yerlere gönderiliyordu. Bakla zamanı
bütün tarlalar bakla dolardı ve bizim Rum komşularımız her zaman bahcelerinden
evlerine geldikleri zaman yanlarında bulunan bütün komşularına bakla getirip
veriyorlardı. Ve birde o zamanlar bizim köyümüzde limon ağacı tek bir tane vardı .
O ağaçta bir Rumun havlusundaydı ve bizler bütün köylü limon ihtiyacını o ağaçtan
gideriyorduk.Limon gıtlığında ise ya ekşi nor veya goruk üzüm kullanıyorduk. Yani
kısacası Rumlar ve Türkler bir arada ve çok iyi bir şekilde yaşıyorlardı. Öyle zaman
oluyordu ki Türk aileleri birbirleriyle savaş ederlerdi. Günlerden bir gün çok iyi
hatırlıyorum

iki dayı çocuğu bir tarlayı paylaşamadılar

ve o gün köyde büyük bir

olay olmuştu. Bütün köylü oraya toplanmış ve onları yatıştırmaya çalıştık ve bunu
becerebilmiştik.

Geceleyin ise kavga edenlerdenbiri evinde bulunan av tüfeğini alır

ve kapıdan çıkar çıkmaz onu vurur işte bizim köyde böyle çatışmalar olabiliyordu
ama Rumlarla böyle bir şey yoktu.
Belli bir zamandan sonra Türkler ve Rumlar arasında az da olsa dalaşmalar

30

ve anlaşmazlıklar çıkmaya başlamıştı.

Bunu sebebi ise bazı Rumların yani

EOKA'cıların Türkleri istememesiydi. Köyde ayaklanmalar ve hareket başlamıştı.
Bir gün Rumlar , Türklere saldırdı bizlerde köyümüzü terk ettik ve belli bir
zamandan sonra tekrar köyümüze geri döndük. Bizim o zamanlar köyümüzde su ve
elektrik yoktu . Suyumuzu meydan çeşmesinden doldurup eve getiriyorduk. Bu
ayaklanmalar belli bir zaman sürmüştür. Babam ve annem çok korkmuşlardı ve
köyümüzde bazı Türkler parti parti toplanıp Baf' tan gizlice kaçıp Kuzey Kıbrısa
geçiyorlaardı. Benim büyük ablam evliydi ve Girne'de kalıyordu Türkleri Türk
tarafına geçiren kişler bu işi para karşılığı yapıyordu. Ben ve küçük kız kardeşim ve
köyden bazı kişiler toplanıp bir gece ayarlayıp köyden kaçmayı planlamıştık.
Kimseden habersiz olarak. Çünkü şikayet edilirseydi tutuklanır esir alınırdık. Bizi
götürecek olan çok iyi tanıdığımız bir Rum ailesiydi Onlar Baf dağlarını çok iyi
biliyorlardı ve Türkleri çok seviyorlardı Bir akşam hazırlanıp yola çıktık evden çıkış
tarihimiz 15 Haziran' dı gündüzleri dağlarda , mağaralarda saklanıp geceleri
durmaksızın yürüyorduk. Gözcümüz ve rehberimiz çok iyiydi. Bir gün yürürken
uçurum kenarından geçiyorduk ve evden çıkarken aldığım bir çift yeni ayakkabılarım
vardı onan o an düşürdüm ve uçurumdan aşağı yuvarlandılar. Herkes yürümeye
devam ediyordu ben ise üzüntümden orada durdum ayakkabılarımın düşüşünü
izliyordum. Bunlara nazaren hiç bir tehlike atlatmadan Rum tarafından yani Baf' tan
( Reçça' dan )sağ salim beş akşamda girne dağlarına ulaşmıştık, hepimiz rehberimiz
Vasi'ye minettarlık ve bizden bir kuruş talep etmeden bu işi yapmıştı. Bizlere bu
Rum niye yardım etti? Çünkü çocuğu küçükken köyümüzde bulunan büyük akıntılı
dereler vardı. Ve Vasi'nin çocuğu bu derelerin birine düşüp boğulma tehlikesi
geçirmişti. Onu Türklerden bir genç kurtarmıştı.Bu yüzden Türklere minnettardı.
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İsim

:Dudu Nizam

Doğum: 1955

Meslek :Özel bir iş yeinde çalışır.

Dudu Nizam

1974 yıllarıydı 18 yaşında Hüseyin isminde tek erkek kardeşimiz Limas ol' da
kendi başına kurmuş olduğu bir boyacı dükkanıyla uğraşıtordu. Kız kardeşlerimizden
en büyüğü Aysel evlenmek için hazırlıklara başlamıştı. O zamanlar düğünler üç gün
üç gece sürerdi. Ben veıailerniz çokbüyük bir yoğunluk.içerisinde .düğünJıazırlıkları
yapıyorduk. Erkek kardeşim Hüseyin, o gün köye gelmişti, annem ve kornşularımız
bahcede herse yapmak i~.in buğday ayıklıyorlardı. Kardeşimde Limasol'dan,

Reçça'ya o an gelmiş ve bizlere yardım ediyordu. İki gün sonra düğün başlayacaktı.
Kardeşim Hüseyin tekrar Umasol'a dönmek istedi, annem ise ona kalmasını ve iki
gün sonra düğün olacağını ve kısa bir süre için gidip gelmesine gerek olmadığını
söylemişti. Ama kardeşim gidi~ ,yine gelirim cevabını vermiş.
I

Duyduğumuz konuşmalara göre, ksrtdeşim Limasol 'a gittiğinde Limasol 'dan
tanıdığımız yaşlı kadın ona para verip kendisine ekmek almasını istemiş. Kardeşim
Hüseyin çok iyi ve saygılı bir insan olduğu için yaşlı teyzeyi kıramamış ve ona
ekmek almak için çarşıya gitmiş. İşte ne olduysa o an oldu. Ani br ayaklanma
sonrası bütün Türkler paniğe karışmış. Bunu gören kardeşim çarşıya yakın olan bir
yeğenimiz vardı ve onun kapısını çalmak zorunda kalmış. Kapıyı açan yeğenimiz
karşısında kardeşimi gördüğünde ne olduğunu sordu. Kardeşim beni içeri
alabilirmisin demiş. Çünkü ayaklanma oldu beni öldürebilirler. Yeğenimiz buna
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rağmen kardeşime şu sözü söylemiş "seni içeri alamayız çünkü sen erkeksin
dediğinde kardeşim oradan ayrılmak zorunda kalmış. Bu olaya ve konuşmaya tartık ·
olan yaşlı bir Rum kadını kardeşimi evine almak istermiş. Arkasından okadar bağırıp
çağırmış ama kardeşimHüseyin'e

sesini duyuramamış. Bildiğiniz gibibizler.köyde

düğüne hazırlık yapıyorduk. Bu ayaklanma çıktığı zaman, her şeyi bırakıp.köydeıı
kaçtık. Düğün olamadı olaylar bittiği zaman evimize döndük ve kardeşimizin kayıp
olduğunu öğrendik. Çok üzüldük fukara annem biricik oğlunu bulabilmek için her
yere başvurdu. Babamda öyle, annem ayrıca baş vurmuş olduğu yerlerden yeterince
bilgi alamadığından büyücülere ve falcılara baş vurmaya başladı. Dha sonra bütün
gerçeği öğrendik. Kardeşimizin yeğenimizin evine gittiğini ve içeri alınmadığını
öğrendik.

O gündür bu gündür ben ve kardeşlerim bir erkek kardeşi özlemi çocuklarım
ise bir dayı özlemi çekiyorlar.
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İsim

: Ferdiye Gönenç

Doğum: 1950
Meslek: Terzi
Günlerden 30 Temmuz' du, dün gibi hatırlıyorum Temmuz'un sıcağı ortalığı
yakup kavururken her kes işinde gücündeydi. Köye bir Rum kamyonla berabergeldi
Bunlar polisti, bizler Rum polislerini görünce çok korktuk ne yapacağımızı şaşırdık.

Birde ne görelim bu dört Rum polisi, o mahalle içinde bulunan bütün Türk
erkeklerini kamyonun içine yüklemeye başladılar. Bizlerde köy kadınlaan olarak
kiminin kocası kiminin oğlu benim de kardeşlerimi o kamyona bindirdiler.
Köyümüzde bir Türkle evli olan Bana isminde bir de cira vardı. Onun kocasını ve iki
oğlunu da kaçırdılar.Bizler köy kadınlan olarak Bana'ya koştuk çünkü o Rumdu,
belki birşeyler

yapabilirdi. Bana'ya dedik ki koş senin kocanı ve oğullannıda

bizimkilerle beraber dört Rum polisi bir kamyona doldurup götürüyorlar, koş bize
yardım et dedik. Bana hemen köyde bulunan Rum Karakoluna telefon açtı ve
onlardan yardım istedi. Aslında cira Türkleri sevmezdi niçin diyeceksin?

Çünkü iki

kız kardeşini Akdoğan'da türkler öldürmüşlerdi. Ama cira bizim köyü çok severdi,
köylüyü de severdi. Herneyse Karakoldan polisler geldi ve kamyonun yolunu kestiler
Polis kamyondakilere bu insanları nereye götürüyorsun? Kimden izin aldın ve bu
kadar insanı topladın? dedi. Bu köyün insanı bizden sorulur. İnin aşağıya ve
kamyonu açıp bu insanları aşağıya indirin dedi. Kamyonda bulunan Rum polisleri
aşağıya indiler ve kamyonun içinde bulunan bütün erkekleri aşağıya indirdiler. Köylü
çok sevindi Bana olmasaydı o gün bütün köyün erkekleri esir kampına götürülecekti.
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İsim

: Ferdiye Hançer

Yaş

: 1958

Meslek Terzi
Aylardan Ağustos ayıydı. Bizim evimiz köyün ortasında i.dibuyüzcl.en bizler
köyün tek olaan ana yolunu tas gibi görebiliyorduk. Dedim ya aylardanAgustos'du
ve hava çok sıcaktı bunu üzerine bütün köy evin damlarında veya bahçelerde
yatıyordu. Bu kadar olaya rağmen hiç korkmuyorduk. Bir akşam saat 12 de annem
mutfağa gitmek için yataktan kalkar ve mutfağın penceresindn dışarıya bakar ne
görsün 5-6 tane askeri kamyon köye doğru gelirdi annem bize haber verin ddedi
bizlerde köylüye haber verdik. Çünkü biz onları Rum zannetmiştik. Bütün köylü
evlerinden dışarı çıkar ve bizim köyde bağlarımız vardı.; bizlede .kqrktıcl.f1ıı üzüm
bağlarının içine gidip gizlendik. Bizm bu olayı gördüğümüz.gibi.Rumlarcl.a.:arabaları
görür ve onlarda gelenlerin Türk askeri olduğunu zanneder ve onlarda korkudan
bizim gibi bağların ve zeytin ağaçlarının gider ve saklanırlar. Hem bizler hem de
Rumlar tetikte bekler ve Rumlarla bizler kendi aramızda korkudan şöyle konuşmaya
başladık. Eğer gelenler Türk ise sizler bizi koruyun ,bizlerde eğer gelenler Rum ise
bizde sizleri koruruz derlerdi.Şimdi bu konuşmalarda köylüler arasında hem bir
güven hemde bir güvensizlik vardı gelenler Rum askerleriydi, ve bağın içine
saklanmayan iki Türk ailesi yolun kenarında gizli kalmışlardı ve arabadaki Rum
askerleri durdular ve bu iki aileyi aldılar ve bağın içindeki Rumlar, söz verdikleri
gibi dışarı çıktılar ve Rum

askerleriyle konuşup o iki aileyi kurtarmışlardır.
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İsim

: Taner Nizam

Yaş: 1955
Meslek : Ormancı
74 olaylarında ben bir hapishanede nöbet tutuyordum.Bu

hapishane

içerisinde iki kötü Rum vardı, bunları tutup da getirenler İngiliz üssü askerleriydi
Hapiste bulunan iki Rumu kurtarmak için gelenler vardı kimdi bu gelenler? Bunlar
EOKA 'da görev alan kişilerdi. O zamanlar bunlara karşı çıkan kişilerde İngilizlerdi.
İçeride hapishanede bulunan iki rumu kurtarmak için gelen iki rum benimle bir atışa
girdiler. Büyük bir kavga ve mücadele sonrsı birini yakaladım diğeri kaçtı.O. kaçan
kişi eline bir taş alır ve arkamdan başıma atar o anda ben büyükbirdeprasyon
geçirmiştim ama buna nazaren yine hapiste bulunan üç tutuklunun yanından
kaçmadım. İngiliz askeri gelir ve ona olan biteni anlattım. İngiliz askeri beni hemen
doktora yolladı ve bu başımdan dolayı da bana tam olarak 5000 Kıbrıs Lirası verdi
ama yanımda olan Şevket Menteş bu parayı almamı engelledi neden mi ? Avukat
Menteşe göre biz bu oalyı mahkemeye verirsek daha çok para kazanacaktık. İngiliz
üssü askeri iki kere bana bu parayı vermeye çalıştı , ben yine kabul etmedim . Benim
başım çok büyük depresyon geçirmişti. Yani ben öyle bilirdim. Mahkeme tam iki ay
sürdü olay Rauf Denktaş'a kadar gitti ve sonuçta ben haklı çıktım ama Türk
hükümeti o zaman Dr. Fazıl Küçük'teydi ama RaufDenktaş'a geçmişti. Ben
mahkemeyi kazandığımda nasıl olduğunu bilmiyorum ama bana para yardımı olarak
100 Kıbrıs Lirası verilmişti.
Şu an bile keşke diyorum ki İngilizin verdiği parayı kabul etsem avukat
Menteş 'e inanmasam. Sonuç olarak benim yanıma tek bir hastalık kaldı.
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İsim

: Timur Nizam

Yaş

: 1945

Melek : Serbest
Timur Nizam BafDoğaşan doğumlu ve üç çocuk babasıdır. Şu an işi serbest
ticaret. Timur Nizam savaş yıllarında mücahitlik yapmıştır. Kısacası Timur Nizam'ın
Gençliği mücahitlikle geçti.
1974-75 yıllarında orta okulda okuyordum ve o yıllarda asker azlığından genç
çocuklar askere alınıyordu. Gündüzleri okula gidiyorduk , akşamları ise mevzilerde
nöbet tutuyorduk.ücaahitlik

yaptığım sıralarda nöbet tutmak için Hamit köyde bir

kilse yanında nöbet tutmaya gönderildim, hafta sonu orada kaldım ve arkadaşlarımla
nöbetleşe olarak nöbet tutuyordum bir akşam nöbetten çıktım ve arkadaşım yerime
geçmişti. Ben kilse içinde yatmak isteı:niştim arkadaşlarım bana şöyle dediler sakın
kilse içinde yatma orada papazın ruhu vardır . Oraya yatan kişiler papaz tarafından
bastırılıp acı çekebilirler. Ben bu sözlere rağmen kilise içinde yatmaktan
vazgeçmedim ve tüfeğimi yanıma koyup ve yere yattım.
Horul horul uyuduğum sırada birden uyandım birde ne göreyim karşımda
bem beyaz bir ruh duruyor. Duran kişi papazın heykeliydi aynen beyaz sakallı papaz
ayak ucunda elinde bastonuyla duruyordu . O bana bakıyor ben ona elimi tüfeğe
götürmek istedim kımıldayamıyordum sanki bütün vücudum felç olmuştu. Bağırmak
istedim onu da başaramadım. Aradan 1 O dakika geçmiştiyan taraftaki pencereden
yürüyüp çıktı. O kaçtıktan sonra her tarafım çözüldü , arkasından koşturdum onu
göremedim.Daha soma olanları arkadaşlarıma anlattım, onlar da biz sana
söylemedikmi diye cevap verdiler. Papazın burada gezmesinin sebebi arkadaşların
söylemesine göre orada öldürülmesidir.
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AK BABALAR
Papaz gaflet uykusunda
Kan çekiyordu Kıbrıs'tan
Ve akbabalar semalarda
Ölü arıyorlardı keskin gözlerle ...
Pençelerinde kan ve et parçaları
Ak babalar ölü arıyorlardı
Bir adamnutuk çekiyordu topluma
Halk dinliyordu ....
Yeni bir
nesil yetişiyordu Kıbrıs'ta
"ENOSİS" diyen
Her akşam bulutlar kızıla boyanıyordu
Kıbrıs vahşet ve kan içinde ...
Bir çocuk, çıplak ayakları nasır tumuş
Elbisesi yırtılmış
Gözleri kan çanağı
Oturuyordu bir köşede
Elinde bir kuru ekmek
Ağlıyordu gözünden yaş akmaksızın ...
Gazetelerde her gün "Rum Basını " okunuyor
Çarşılardaçeşit, çeşit mallar
Satılmış her şey, çocuk ağlıyor. ..
Türkiye kan veriyordu Kıbrıs'a
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Ak babaların kursakları kan deposu
Ellerim titrer yazamam
Kalemimde mürekkep kalmadı
Hoşça kal Kıbrıs'ım
Ben gidiyorum başka diyara
Hoşca kal akbaba
Ben göçüyorum artık.
Ben ölmeden yiyemezsiniz beni
Hatta ben öldükten sonra dahi
Dokunamazsınız kılıma ...
Sen varsın ya koca Türkiye
Bütün ümidimiz sende
Bırakma bu adayı gavura
Biz ölsek de koru Kıbrıs Türkünü
Türkcülüğün ne olduğunu öğret akbabalaara ...
Türkiye aslan pençesi
Akbabalar yükseklerden bakıyordu
Ölü arıyordu ağaçlar arasında
Bir arslan kükrüyordu

( İ. M.)
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YARALI KUŞ
Yıllardır yaralısın
Belki de gücün kalmadı
Bezginsin, acılısın
Uç, küçük kuş, uç
Yırt artık acı kafesini

Uç, Asyanın bozkırlarına uç,
Uçmak senin hakkın
Siyah gözcüklerini kaldırıp semaya
Bakma, bakıp de çırpınma
Yıllardır yaralısın
Birşey yememiş, su içmemişsin
Hep bakmışsın, hep çırpınmışsın ...
Küçücük gözlerince
Yırt artık acıyı yavru kuş ...
Belki de daha uzun yıllar yaşayacaksın
Boş, acı dolu bir yaşam
-Sevdiklerinden ayrıEngin denizlerce uzaklara, küme bulutlarca yüksel
Yavru kuş anan nerede, baban, kızanın, bacın nerede?
Hepsi kanının kızıllığına gömülmüş
Yıllardır yaralısın
Uç artık yavru kuş
Moskofun rüzgarı sana etkimesin.
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ÖZLEM
Karanlık sokaklarda yürüyorum bir an
Bir an Lefkoşa'nın tenha sokaklarındayım
Bir kız balkona çıkmış, bakıyor
Deli, hoppa bir kız
Bana bakıp gülüyor.
Bir a için gülüyorum ona
Ve kız kayboluyor ...
Sonra geniş caddeleri Lefkoşa'nın
Gime kapısı, Atatürk
Bir kaç deviye kol geziyor
Bellerinde tabancalar ...
Sonra bir bayrak
Kırmızı, Beyaz ay yıldızlı
Türk bayrağı...
Bir an gülümsüyor dudaklarım
En son gerçiyor gözlerimden bayrağın dalgalanışı
Hiç bir şey yok artık
Bakıyorum ki Lefkoşa uzak, çok uzak.
Yatıyorum ki rüyalarıma kabus olsun Lefkoşa
Uyuyorum, bir koku
Gül kokusu
Gül değil ful kokusu.
Hayır Lefkoşa'nın kızları bunlar
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İçine dinmiş acıları
Onlara ben
Ben onlara
Bir kutsi emanetim
Uzakta
Bilmedikleri yerde
Emniyette ...

( İ. M.)
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KUZEY KIBRIS TÜRK MARŞI
Bölünmez, bir bütündür benim yüce milletim,
Devamı olmayacak çektiğim işkencenin,
Esir gibi yaşamak, şanlı Türkü öldürür,
Yüzümü bağımsızlık meş'alesi güldürür.
Senelerdir özgürlük ateşi ile kavruldum,
Kendi topraklarımda yerden yere vuruldum,
Yoz düşünce içinden, yüzakıyla doğruldum,
Bileğimin hakkıyla yurduma sahip oldum.
Kuzey Kıbrıs Türkündür ve Türkün olmalıdır,
Üzerinde ebedi devletim kalmalıdır,
Muhteşem bir coşkuyla hakimiyim vatanın,
Vatanıma göz koyan, canımı almalıdır.
Vatanımda insanca yaşamayı özledim,
Gücüme, sabrımla nefret.imi gizledim,
"geç kalmış cumhuriyet", bize özgürlük verdin
Yıllar, yılı bugüne ermek için bekledim.
Bu sayfayı şerefle ekledim tarihime,
Geçmişimden güç alıp, yürürüm geleceğe,
Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türklere kutlu olsun,
Gelecek bayramımız, bu günden mutlu olsun.

Nesrin ÖZV ARDAR
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BAYRAÖIM
Bayrağım, bayrağım şanlı bayrağım
Canımla kanımla sana kurbanım
Ne mutlu; Türküm be hür bir insanım
Fedadır canımız sana bayrağım.
Kırarım, uzanan elleri sana
Keserim kem diyen dilleri sana
En kutsal varlıksın, Bayrağım bana
Ebedi bekçisin sen bu vatana
Bu millet uğrunda azını can verdi
İman dolu göğsüm yurda siperdi
Şehitler kanıyla sana renk'verd
Hürriyet feryadım semayı deldi
Bu yolda yitirdik binlerce Mehmet
Özgürlük hakkımdır alırım elbet
Vatamın benimsin giremez namert
Milletimin hakkıdır benim hürriyet
Dalgalan durmadan şanlı bayrağım
And içtim, seni hep koruyacağım
Ne mutlu; Türküm ben, özgür vatanım
Helaldir kanım, canım sana BA YRAÖIM.
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