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ÖNSÖZ

Bu çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü'nde mezuniyet tezi olarak hazırlanmıştır.
Bu

çalışmayı yaparken

1958-1974 yılları arasında yaşanan olayları

ebedileştirerek unutulmamasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İnsanların
başından geçen olayları yoruma fazla kaçmadan konuşma ve açıklamalarını kendi
ifadeleri ile aktarmakta yarar gördüm.Bu çalışma sırasında insanlarla konuşurken hiç
.,,

bir zorlukla karşılaşmadım sadece isimlerini vermekte tereddüte düştüler. Bu tezi
kronolojik sıraya göre hazırladım.
Tezi hazırlamamda bana yardımcı olan Fen- Edebiyat Fakültesi Bölüm
Başkanı Sayın Bülent YORULMAZ Bey' e, Ali Osman ÜNVER' e, İbrahim
EMİNSEL'e katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ayşe KİBRİT
Lefkoşa 2000

I

GİRİŞ

Bu tezi hazırlarken ortaokul ve lisede gördüğümüz Kıbrıs Tarihi derslerinin
yüzeysel olduğunu ve olayları derinlemesıne aksettirmedigi sonucuna vardım.Bu
olayları yaşayanlardan bir çoğunun anlatacakları olayları tekrar yaşamaktan
korktukları için anlatmaktan çekindiklerini gördüm.
Daha önce hikaye gibi dinlediğim bu olayların yaşanan süre içerisinde insanlara
ne tesirler bıraktığım kaleme aldığım zaman bizzat yaşadım.Aslında bu olaylan bir
kitaptan okumuş olsaydım bu kadar etkisi altında kalmazdım.Çünkü olayları yaşamış
insanların ağzından dinlemek o insanların çektiği sıkıntı ve ızdıraplan yüzlerinden
okunmaktaydı.Geçmişte kötü günler yaşadıkları için bugün ateşkes safhasında
yaşanmasına rağmen olayların içinden gelen insanların ayni olaylan tekrar yaşama
korkuları olduğunu fark ettim.Bu olayları yaşayanlardan edindiğim bilgiye göre
herkesin ayrı bir devlet içerisinde bağımsız olarak yaşamak istedikleri sonucuna
vardım.
Bu yaşanan olayları birdaha yaşamamak için bize her yönden destek olan Ana
vatanımız Türkiye ile yanyana daha mutlu ve ferah günlere ulaşacağımıza
ınamyorum.
Ayşe KİBRİT
Lefkoşa 2000

II
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Rum saldırılarına karşı savunmak için her yerde olduğu gibi bizim köyde de
1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı (T.M.T) kurulmuştu. Ben den önce 13 kişi bu
teşkilata kaydolmuştu. Bu teşlilatın başında Osman Ahmet vardı. Daha sonra sanırım
bu teşkilat kurulduktan bir, iki ay sonra ben de katıldım. 1958 yılında köyümüzde
(Aydoğan) bu yılda başka hiçbir olay olmadı.
1960 yılında gelindiği zaman Rumlar'ın zulmüne direnmek için Aydoğan
sakinlerinden 24 kişinin de katılmasıyla T.M.T'nin sayısı 37'de çıktı. Bu örgüte
katılan yeni gönüllülerin amacı Yunan ve Rum baskısı altında bulunan.yurttaşları
bilinçlendirerek örgütümüzü genişletmekti. Ben ve arkadaşlarımdan bir kaç kişi
Anavatan'a giderek orada eğitim aldık. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir göreve
seçilmek onur vericiydi. Yolda giderken ne ailem ne de de akrabalarımı bıraktığım
için üzülmüştüm. Benim üzüldüğüm tek bir şey vardı o da yaşadığım vatanımdan
ayrılmaktı. Anavatan'a gitme amacım kendimi orada askeri yönde geliştirip bu
öğrendiklerimi T.M.T üyelerine öğretip, onlarla birlikte köylüleri eğiterek, Rumlar' a
karşı direncimizi artıracaktı. Nitekim öyle yaptım ve T.M. T üyeleriyle birlikte
lölülerimede silah öğreterek bir köyden diğer bir köye silahtaşımacılığıyaptık.
1960'tan sonra da Cumlıuriyet idaresinde polisler yollarda durup, silah
kaçıran arabaları durdurmaya başlar. Eğer yakalanan olursa çok ağır cezalan vardır
bu silah kaçıranların. Hiç unutmak bir gün yine bir köyden bir köye silah taşırken
jandarma komutam olan Mehmet Çavuş yolumuzu polislerle birlikte keser. Ben ve
arkadaşlarım ilk önce panik olduk. Eğer bizim arabadaki silahlan bulurlarsa komşu
köylerde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edemeyecek hem de biz ağır cezaya
çarptınlacaktık. Polisler'i gördüğümüzde 'evet yolun sonuna geldim' dedim fakat
içlerinde Mehmet'i görünce içim öyle rahatladı ki arkadaşlarıma dönüp korkmayın
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'bu da bizdendir'

dedim. Sonra başımla Mehmet' e bir işaret yaptım.
Mehmet'te
'.

işaretimi alınca anlar ve polislerine dönerek "bırakın bu saatte yolcu taşıyan biri
delirmiş, canına susamış" der ve benim yoklanmadan arabamla geçmemi sağlar. Bu
şekilde büyük bir felaketten kurtarılmış olduk.

Cenan CENANOGLU(75)
Akdogan
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1957-58 yıllarında Rumlar E.O.K.A'yı gerçekleştireceklerini duyurdular.
Devlet dairelerine bombalı saldın düzenleyerek, Devlet'e ait olan vasıtaları yakarak
ve yollara pusu kurup İngiliz Askerler'ini vurarak varlıklarım hissettirmeye
başladılar. Bu arada kendi adamlarında güvenmediklerini vurdular. Rumlar kendi
teşkilatlarına yardım olması için yirmi senelik vade ile manastır, klise mallarım
satmaya başladılar. Mağusa'da

hamid isimli gencin üzerine vinci oturtarak

öldürmeleri 1958 olaylarının başlamasına neden olur. İngilizler artık Rumlar'a karşı
tedbir alır ve sıkı yönetimi başlatır.
Fakat Rumlar Bafta İngiliz kampının etrafına benzin dökerek (200 kişiden fazla)
İngiliz'in yanarak ölmesine sebep olurlar. Karım ve

çocuklarıma birlikte

Tepebaşı'nda oturuyordum. Gece bahçeye bile çıkamazdık. Fakat daha önceki
yıllarda davarlarımızı alıp aylarca ovalarda kalırdık. Rumların bu tutumları sayesinde
hayvanlarımızı alıp ovalara gidemiyor, onları evlerimizin yanındaki ağıllarda
besliyorduk. Bu sırada İngiliz Hükümeti asayişi sağlamak için herkese baskı
uygulamaya başladılar.Bu baskı sonucu E.O.K.A'cılar korkmuş ve bir süre Sadrazam
köyündeki denizin altındaki mağaralara saklandılar. İngiliz baskısı kalkınca Rumlar
Türk köylerine girip oradaki Türkler'i öldürmeye başladılar. Eşimin köyü olan
Ayvasıl (Türkeli) köyüne Rumlar saldırarak, köyde yaşayan 13 Türkü bir traktörün
arkasına bağlayarak mezarlığa gömdüler. Bu 13 kişi arasında olan gençlere büyük
çukur kazdırarak onları öldürüp bu çukurların içine attılar. Bütün köylerde yaşayan
Türkler birbirine akraba olduğu için herhangi bir Türk öldürüldüğünde moral olarak
hepimiz etkileniyorduk.
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İbrahim EMİNSEL (70)
Tepebaşı
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Rum terör örgütü EOKA'nın faaliyetleri 1961 yılında ada çapındaid~yar.n>
etmekteydi. Örgüt her tarafta pusular kurup, Türk araçlarına ateş etmekteydiler.
Henüz daha dokuz yaşında idim. Fakat o pusu anını dün gibi hatırlanın.
Babamla ben İpsano köyünden benzin almak için Lirnasol'a doğru hareket ettik. Bize
en

yakın

benzinci bir

Rum

benzincisiydi. Oraya

vardığımızda babamın

arkadaşlarından bir kaçını orada gördük. Babam onlarla biraz sohbet etti ve onlarla
beraber bir kahveye gitmek için anlaştı. Babam benzini aldıktan sonra önde olmak
üzere yola çıktık. Babamın arkadaşları dört kişiydiler. Onların iki motoru vardı.
Bizim arkamızdan geliyorlardı. Babam arabayı yavaş kullandığından dolayı
arkadaşları onu geçti ve biraz arayı açtılar. Biz de onların yaklaşık iki yüz metre
gerilerinde kaldık. Yol düz olduğundan onları rahatlıkla görebiliyorduk. Yolda
giderken ansızın yolun kenarından silahlı dört adamın babamın arkadaşlarına ateş
ettiğini gördük. Babam bu sırada durdu ve arkadaki av tüfeğini eline aldı. Babamın
arkadaşları bizim gördüğümüz kadarı ile vurulmuşlardı. Onların yanına gidemedik.
Rumlar onları vurduktan sonra hemen oradan kaçtılar. Barış Gücü Asker'i olay
yerine geldi. Babarn'ın arkadaşlarınındördü de ölmüşlerdi.
Daha sonra aldığımız bir habere göre benzinci bizi ihbar etmiş ve Rumlar
oraya pusu kurmuşlardı. Bu olay bende çok büyük bir kin duygusu bırakmıştı. Bu
yüzden Rumlarla olan her çatışmada yer almışımdır.
Celal EMİRSOYLU(48)
Lefkoşa

-5-

IHV'IINV I'IIA £961

21 Aralık 1963'de Rumlar Enosis'i gerçekleştirebilmek için Akritas planını
uygulamaya başladılar. Bu plana göre tüm Türkler öldürülecek ve Kıbrıs
Yunanistan'a bağlanacaktı. Bu nedenle biz de bu işin gizlisi saklısı kalmadığından
silahlarımızı temizleyip mücahit olarak köyde savunma tatbikatı almaya, mevzi
yapmaya · ve nöbet tutmaya başladık. Bir çok Rum köylerini Baf a bağlayan tek ana
yol bizim köyden geçerdi. Biz Türkler o • kadar iyidik ki sivil Rumlar'ın geçmesine
izin verirdik. Fakat polis veya asker üniformalı oldu mu köyden geçemezdi,
bırakmazdık. Bir gece nöbete yeni başlamıştım. Bir Rum arabası içerisinde bir hasta
ile Baf a gitmek içini izin istedi. Arabanın içerisine baktığımda kendisini gizlemeye
çalışan üniformalı bir . de subay vardı. Bu>yoldan geçip, geçemeyeceklerine bir an
karar veremedim. Acaba izin vereyim mi? Yoksa izin vermeyip, hasta olan Rum'un
acı çektiğini mi göreyim. Sonra Rum polisini arabadan indirip sorular sormaya
başladım. Ne aradığını sordum o da bana hastanın yakını olduğunu söyledi.
İnanmadım. Belindeki tabancayı alıp; kendisini geri yolladım, hasta olan Rum'un
geçmesine de müsade ettim. Daha sonra Baf sancağı bu olaya müdahale ederek almış
olduğum silahı barış gücü kanalıylaRumlar' a iade etti.
1965 yılının Aralık ayında ben ve arkadaşlarım avlanırken köyümüzün kır
bekçisi olan Hasan Cemali Rumlar tarafından vurularak öldürüldü. Silah seslerini
duyduğum zaman av tüfeği sesi olmadığını anladım. Arkadaşlarımla birlikte Hasan
Cemali'nin vurulduğu tarafa gittik. Sesi duyduğum taraftan üniformalı askerlerin
koşarak kaçtığını gördüm. Olay yerine gittiğimde Hasan Cemali'nin kanlar içinde
yatan cansız bedeniyle karşılaştım. Bölgede yol olmadığından Hasan Cemali'nin
cesedini eşekle taşımak zorunda kaldık. Onu köye getirirken bütün köy halkı köy
meydanında toplandı ve Rum'a lanetler yağdırdı. Bu olaya misilleme olarak biz de
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civar Rum köylerinden esirler toplayıp köydeki bir samanlığa kapattık ancak bu
esirleri bir hafta tuttuktan sonra herhangi birisini öldürmeden barış gücüne teslim
ettik. Bir hafta boyunca Rumlar'ın köyümüzden geçmesine de izin vermedik.
Aynı yıllarda köyümüzden büyük Rum köyü olan Celocara isimli Rum
köyüne, Rum idaresi elektrik bağlamak istediğinde elektrik direklerini bizim köyden
geçirmek istediler. Biz buna müsade etmedik hatta diktikleri elektrik direklerini de
söktük. Bu nedenle·Rum idaresi bizim köye de elektrik vermeleri şartıyla direkleri
çekmelerine izin verdik. Bu sayede bizim köyümüz de eletriğe kavuşmuş oldu.
1966 yılında köyümüze Salih.Zeki isimli bir komutan gelir. Bu komutanın
yönetiminden bazı · · şahıslar mernnun. olmadığından isyan çıkarıp karargahı ele
geçirdiler. Bunun üzerine Baf sancağı tarafından bir ekip köye gelerek olaya
müdahale ettiler. Silahları ve karargahı teslim aldılar. Bu olayda 2 kişi hayatım
kaybetti. Asilerin başı olan 2 kişi de Rum tarafına geçerek Yunanistan'a kaçtılar. Bu
olaydan sonra köyümüzde bir huzursuzluk yaşandı ancak sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Olaylar yatışınca da bu yasak kaldırıldı. Bu olau ile iki köy arasındaki yolun
ne kadar tehlikeli olduğu anlaşıldı ve Aydoğan ve Bağrıkara köyleri arasında iki
köyü birleştiren yol inşa edildi.
20 Temmuz 1974 Barış Harekatına kadar Aydoğan köyünde herhangi bir olay
olmadı.
Erdoğan GÜNSAY(50)
Lefkoşa
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1962-63
başladığında

yıllarında

beni genel

Kara

Harp

okulundan

eğitim merkezine

bizden yardım beklediklerini

öğrenince

mezun

oldum.Olaylar

gönderdiler.Köydeki

hemen

insanların

eğitim merkezinden

çıkıp

vatandaşlarımızı kurtarabilmek için silah ve cephane götürmeye karar verdim.
Yanıma sekiz kişi daha alarak köylere gitmek için yola çıktım.Bu sekiz
kişi en iyi adamımdı.En çok güvendiğim elinden iş gelecek ne amaç ıcın
gideceğimizi

bilen bu sekiz kişiyide yanıma alarak zorlu bir yolculuğa

başladık.Hepimizin

elinde

birer

tabanca,omuzlarında

dörder

tane

sırtlık

tüfeklerle yayan olarak yardıma ihtiyacı olan köylere doğru yola çıktık.Her an
düşmanla karşilaşabilir, her an ölebilirdik.Köylerin arasında dolaşarak Mağusa
yoluna çıktık.Haspolat' a gelince bir çobanla karşılaştık ve yolları iyi bildiğini
söyleyerek onu yanımıza klavuz olarak aldık.Mağusa yoluna geçince yağmur
şiddetini artırmıştı.Özellikle

hava yağmurlu olmalıydı çünkü gözetim yapan

rumlar hava yağmurlu olduğu sürece görüş mesafesi sınırlı oldugundan hemde
yürürken cıkardığımız sesleri duymaları açısından önemliydi.Bugünkü Et-balık
kombilası'nın önüne geldiğimizde, mağosa istikametinden projektörle sağı.solu

gözetleyen bir rum aracının geldiğini gördük.Onları görünce çamurun içerisine
tam

siper yattık.Silahların emniyetini açarak

eğer

rumlar tarafından

farkedilirsek tetiğe basacaktık.Biz hemen süratle bizi farketmeden asfaltı geçip
Kanlı Dere'ye

ulaştık.Asfaltın üzerinde

ayak

izlerimiz, el

izlerimiz

bombalarımız ve kimisi sırt çantasını korkudan bıraktı.Kanlı derenin yolunu
takip edip Mora'ya gidildi.Ben bu birliğin başında idim ve adamlarımınbaşına
birşey gelmsin diye devamlı onları kontrol edıyordum.Adamlarımdan Ormancı
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Mustafa, çok güçlü, kuvvetliydi ama şişman olduğu için birliğin en arkasında
yürüyordu.Ben

birkaç kişiden yardım isteyerek Ormancı Mustafa' run yanına

gittik ve koltuklarının altından tutarak ona destek olmaya çalıştık. Çok şişmandı
onu tutaımyorduk üstümüzde bir o kadarda ağır silahlar vardı ve biz kafileden
koptuk,birliğin
yoldan

ne tarafa doğru gittiğini göremiyorduk

gitmeye

başladık.Bugünkü

havaalamnın

ve kapkaranlık
oraya

bir

geldiğimizde

projektörlerle rumların tarama yaptığım gördük.Hepimiz yere yattık ve sürüne
sürüne başka bir istikamete

doğru yol aldık. Toprak bir yola gittik.Açtık

susuzduk ve en önemlisi yorulmuştuk.Bulanık

sel sularından içerek ,o toprak

yolu takip ettik.Artık ister
Türk

köyü

ister

Rum

köyü

olsun

o

yoldan

ilerledik.Bir

köye

yaklaşımştık. Sevinmeli mi? yoksa üzülmeli mi? diye düşünürken bir namlu
sesi duyduk.Bir Türk sesi "Durun kimdir"dedi.Hayatımda

duyduğum en güzel

sesti.Hemen Türk olduğumuzu söyleyip hangi köye geldiğimizi sorduk.Mora
köyü deyince hemen şükrettik ve arkadaşlarıımzın
sorduk.Köyde olduklarım söyledi.Köye

oraya varıp varmadığım

geldiğimizde yemek yiyip

dinlenmek

için bir köşeye çekildik. Sabah olunca kafile komutam ve T.M. T sorumlusu ile
konuşmaya başladım.Bizim buraya gelme amacıımz köye gerekli olan silah ve
mermiyi

getirmek

olduğunu

geldiğimizi muhakkak

.köyde

kalamayacağımızı

fark edeceklerini,gelirken

çünkü

Rumlar'ın

silah,sırt çantalarıımzı

ve

ayak izlerimizden bizi bulacaklarını söyleyerek başka bir köye gitmek için
otobüs gerektiğini söyledim. Çünkü gündüzdü ve yayan gidemezdik.Ben
arkadaşlarım

otobüsü

saman

doldurarak

samanın

içine girdik.Eğer

ve
fark

edilirsek otobüsün içinde karşlık veremeden öldürüleceğimizi de biliyorduk.Bir
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araziden Ayakebire
bırakıp,Meluşa

gitmek için yola çıktık.Ayakebire

(kınkkale)

köyüne gittik.Dinlendikten

gittik.Orayada

silah

somra nöbet tutmata

başladım. Orada elimizdeki malzemelerle mevzi kurdum ve köylüleri de içine
yerleştirdim. Ölmeden önce öldürmelerini ögrettim.

Ali Osman ÜNVER (61)
Lefke
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Limasol bölgesi Türkler' in yoğunlukla yaşadığı bir bölgeydi.1966 yılında
Rum baskısına karı koyabilmek için Türkler silah temin etmek zorundaydılar. Bunu
da kısmen elde yaparak kısmen de İngiliz üslerinden çalarak sağlıyorlardı. Tabii
adada bulunan Türkiye Askerlerinden deyardım görmekteydiler.
"On dört yaşında idim. Beş arkadaşımla birlikte İngiliz üslerinden silahları
aldıktan sonra Lacika Ovası'na doğru kaçmaya başladık. Daha sonra bir tepenin
yamacına doğru dinlenmek için oturduk. Yaklaşık onbeş dakika sonra birkaç land
rover aracın tepenin üstündeki yoldan geçtiğini gördük. Barış Gücü'nün arabaları
olduğunu sanıp ateş etmedik. Hava karanlık olduğu için onlar bizi görmedi. Arabalar
tam üzerimizden geçerken silah sesleri duyduk. Meğer bunlar yolun diğer tarafına
pusu kuran bir kaç Türktü. Onlar arabalarım durdurdular ve hemen aşağıya indiler.
Aşağıya inmeleriyle bizi görmeleri bir oldu ve hemen üzerimize ateş etmeye
başladılar. Biz de onlara cevap vermeye çalışıyorduk. Bir ara arkama baktığımda
arkadaşım Yusuftan başka kimse kalmamıştı. Diğer tarafta bulunan Türkler'in ateş
açmasıyla ateş yoğunluğu o tarafa yöneldi. Ben olduğum yere yüzün koyu yattım ve
kafamı ellerimin arasına aldım. Öyle bir iki dakika bekledim. Silah sesleri bir ara
kesildi. Ben de sırt üstü döndüm. Döndüğüm zaman bir Rum polisinin bana silah
tuttuğunu gördüm. Bana ayağa kalkmamı söylüyordu.
Ben ne yapacağımı şarşırmış bir halde olduğum yerde kaldım. Tam bu sırada
bir el silah sesi geldi. Yusuf saklandığı yerden Rıım'u vurmuştu. Rum tam üstüme
yığıldı. Bunun üzerine silah sesleri yeniden duyuldu. Rumlar tamamen diğer taraftaki
Türklerle çatışma halindeydiler.Biz hemen olay yerinden kaçtık.
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Ertesi gün Piskobu köyünden birkaç Türk bizim köye geldi ve bu olayı
anlattı. Bu birkaç Türk o gece tepenin diğer tarafında bulunan Türkler' denmiş. Çıkan
çatışmada üç Rum ölmüş bizden de bir kişi ayağındanyara almış.
Barış Gücü Askeri bu olayı soruşturmak için bizim köye geldi. Bu çatışmaya
kimlerinkatıldığımarıyorlardı. Sonuçta birşey bulamadan çekip gittiler.

Celal EMİRSOYLU(48)
Lefkoşa
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Bir Rum ile kavga ettiğim için Rum polisi beni aramaya başlamıştı. Rumlar
tarafından da iyi tanınan biri olmasından ve Türkler tarafından çok sevildiği için
korunan biriydi. Fakat nedense o gece Rumlar beni öldürmek istiyorlardı. Üstüm
başım kan içinde ortadan kaybolmuştum.
"Rumla kavga ettikten sonra Rum polisinin beni aradığım duydum. Bunun
üzerine

en iyi saklanma yeri olarak Rum polisinin karakolu

karakolun

avlusunda

arkadaşlarıma

bir

söylemişler.

yere
Bunun

saklandım.
üzerine

Rumlar

arkadaşlarım

benim

aklıma geldi ve
öldürüleceğimi

da benim öldürülmem

halinde çok kan akacağım belirtmişler.
Benim, karakolun avlusuna girdiğimi gören bir arkadaşım diğerlerine bunu
söylemiş. Bunun üzerine hepsi oraya geldi. Ben bulunduğum yerden karakolun
penceresinden içeriyi görebiliyordum. İçerde bir Rum polisi bir Türk'ü dövüyordu.
Buna

dayanamayarak

Arkadaşlarımdan

içeri

giren

arkadaşlarımla

birlikte

içeriye

girdik.

biri elinde bulunan bir ipi polisin boğazına sardı ve onu orada

öldürdü. Ben diğer tarafa bakmak için içeri girdim. Diğerleri oradan ayrıldılar. Ben
yukarı kata çıktığımda adına vur emri çıkmış olan bir Türk gördüm. Orada ne
aradığım sordum. Oraya teslim olmak için geldiğini, fakat Rumlar tarafından çok
dövüldüğünü,

bunun üzerine

oradan kaçmak istediğini anlattı. Onunla beraber

balkona çıktık ve aşağıdaki bir aracın üzerine atlayarak oradan kaçtık. Rumlar
arkamızdan ateş ettiyse de bizi vuramadılar.

Celal EMİRSOYLU( 48)
Lefkoşa
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Hiç unutmam 20 Temmuz 1974'den birkaç gün önce Makarios'a

darbe

yapılır. O zaman bölük komutanı eli silah tutan herkesi göreve çağırarak seferberlik
ilan eder. O yıllarda Aydoğan köyüne bir su deposu ile bir havuz inşa edilecekti.
Bunların • inşaatı için gerekli malzemeler olan kum, çakıl, çimento ve demir köye
getirilmişti.

Savaş dolayısıyla bu malzemelere

el konuldu ve betondan

sağlam

mevziler-inşa edildi.
22 Temmuz

1974'te

Rumlar Aydoğan'ın

girşine kuvvet yığdılar. Bizler

Aydoğan köylüleri olarak ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ama yine de tüm gücümüzle
onlarla savaşa hazırdık. Rumlar silahlarımızı onlara göndermemizi istediler fakat biz
ne olursa olsun silahlar verilmeyecek yanıtını verdim.
Bu

söz

üzerine

Rumlar

23

Temmuz

sabahı

köye

saldırdılar.

Mücahitler'imizle

beraber hiç korkmadan mevzilerde savaştık. Mevzilerimizi yeni

yaptığımız

çok

için

dayanamayarak

sağlamdı.

Türkler'n

kendileri bulundukları

geri

geçilmediğini

gören

Rumlar

yerden bir kilometre uzağa kaçtılar. Çok

sevinmiştik. Giderken-bir çok silah, yiyecek ve sigara bırakmışlardı.
Hasan YULAF(60)
Karaoğlanoğlu
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Ben 25 Aralık 1972 tarihinde polis örgütüne kaydoldum. Polis olarak temel
eğitimi Nisan 1973 tarihine kadar Lefkoşa' da Marmara Bölgesi'nde tamamladım. İlk
tayin olarak Baf a gönderildim. O zaman polislik hizmetleri bir nevi askeri hizmet
olduğundan Baf ın Türk semtine giren iki ana giriş kapısında nöbet tutarak görev
yapmaktaydım.

1973 ·. Eylül

ayında

kazanmış

olduğum

bir

sınav neticesinde

Ank:araiya,Polis Akademisi'ne kaydımı yaptırıp Kıbrıs'tan Ank:ara'ya gittim. Ancak
Rum idaresi Türk gençlerini o zaman askeri okul veya polis okullarında eğitim
görmelerini

istemediğinden

çıkışımıza

hile yaparak

yani

normal

üniversiteye

gidiyormuş gibi öğrenci belgelerimizle çıkış yaptık.
1974 olaylansbaşladığı

zaman

ben tatil

nedeniyle

Kıbrıs'a

gelmiştim.

Nişanlımın köyü olan Limasol kazasına. bağlı Rum Türk karışık olan Aşağı Binatlı
köyünde bulunmaktaydım. 15 Temmuz 1974 tarihinde Limasol'da Rum hastanesinde
ameliyatlı olan kardeşimi ziyarete gittiğimde Makarioscu'lar

ile Grivascılar arasında

silahlı ·• çatışmalar çıkmış ve ben de kendimi nişanlımla birlikte bu iki ateş arasında
bulmuştum. Makarioscu'lar

silahlı olarak hastane içerisinden hastanenin savunmasını

yaparlarken Grivascılar da bu hastaneyi elde etmek için buraya hucum etmişlerdi.
Çıkan silahlı çatışmada birçok Rum yaralanmış veya ölmüşlerdi. Biz koşa koşa
hastanenin bodrum katına indik. İki gün iki gece hastanenin bodrum katında kalmak
zorunda. »kaldık. Çarpışmalar sakinleşince · yaya · olarak 5 kilometre uzaklıkta olan
Aşağı Binatlı köyüne nişanlımla birlikte. gittim. Bu arada Türkler kendi mevzilerinde
vatan savunmasını yaparlardı. Türkler Rumlar'ın kendi hesaplaşmalarım bitirdikleri
zaman sıranın kendilerine geleceğini biliyordu. Rumlar bu savaşı zaten Kıbrıs'ı
Yunanistan'a.

bağlamak

için çatışmaktaydılar.

Rumlar

EOKA

örgütüyle biran önce Türkler'i öldürerek Kıbrıs'ı Yunanistan'a
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B isimli tedhiş

bağlamak niyetinde

idiler. Halbuki Markarioscu'ların da hedefi aynı idi. Ancak daha uzun sürede bu
emellerine ulaşmak istemekteydiler. Bu nedenle kendi aralarında birbirlerini
öldürüyorlardı. Bu atmosfer içerisinde geleceğimizin ne olacağı endişesi ile tedirgin
ve huzursuzluk içerisinde beklerken 20 Temmuz 1974 sabah saat 6.00 civarında
cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş da radyodan bir konuşma yaparak yıllardır
beklediğimiz anın geldiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan,karadan adanın
dört . bir+ tarafından çıkarma yaptığım duyurmuştu. Bozuk olan morallerimiz bu
haberle düzelmiş, sayı ve silahça az olmamıza rağmen Rumlarla karşılıklı atış
yapmaya başladık. Ben. bu arada köyün yüksek bir binasında dört köylü ile birlikte
mevzide . bulunuyordum. Rumlar makinalı tüfeklerle mevzimizi ateş altında
tutuyorlardı. Aynı gün saat 17.00'ye kadar bu şekilde çatışmalar devam etti. Askeri
gücümüz zayıf olduğundan köyün teslim olması kararlaştırıldı. Köyün ileri gelenleri
teslim> olmamızı bizi. · esir kampına götüreceklerini söylediler. Hepimizin morali
bozulmuştu. Ne yapacağımızı bilmez bir şekilde sağa sola kaçışmaya başladık.
Benim>elimde sten. tipi bir silah vardı. Bu silahı mevzimizin bulunduğu evin
avlusundaki su kuyusuna attıktan sonra hiç bilemediğim bir eve girip saklandım. Bu
arada Rum askerleri·· ev . ev gezip on iki ve yetmiş yaş arasındaki tüm erkekleri
toplamaktaydılar. Ben esir düşmemek için yabancı olduğum bir köyde bir evden bir
eve saklanarak iki gün geçirdikten sonra tesedüfen girmiş olduğum bir Rum evinde
beş silahlıs.asker tarafından yakalandım. Bu evde bana silahın nereye sakladığımı
sordular. Ben Rumca bildiğim halde bilmezmişim gibi davrandım. Ancak daha sonra
bana çeşitli işkenceler uyguladılar. Yaşlı bir Türk köylüsünü tercüman olarak
getirdiler.. Ben de kendilerine köyde yabancı olduğumu silah kullanmadığımı,
öğrenci olduğumu söyledim. Bunun üzerine beni alıp askeri bir ciple Limasol futbol
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sahasına götürdüler. Orada 4000 kişi civarında esir Türk vardı. Futbol sahasından ilk
2-3 gün bize herhangi bir yiyecek ve içecek verilmedi. Sonra bize ekmek, hellim ve
zeytin verilmeye başlandı. Stadyumda en büyük sıkıntımız tuvalet ihtiyaçlarımızı
gidermekti. Bunun için Rum stadyum etrafına sahara tipi denen ertafi çuvallarla
çevrili tuvaletler yaptılar. Ancak bu tuvalet sayısı az olduğundan sabah 5 'te tuvalet
kuyruğuna giren bir şahıs saat 8 veya 9' da ihtiyacım giderebilirdi. Orada birçok
psikolojik baskı ve tehdit altındaydık. Bir ay kadar sonra Kızılhaç yetkilileri
stadyuma gelip isimlerimizi tesbit ettiler. Orada Rumlar bize tam bir bir baskı
yapmaktaydılar. Stadyumda çıkan bazı olaylan bahane eden Rum askerleri
Limasollu bir genci silahla vurarak öldürmüşlerdi. En çok uyguladıkları tehditlerden
birisi de her birkaç günde bir onyedi yaş ve elli yaş civanndakileri futbol sahasının
ortasında

toplamak

ve

üzerlerimize otomatik

silahlan çevirerek

hepimizi

öldüreceklerini söylemeleriydi. 2. Barış Harekatı sırasında da bizi yine sahanın
ortasına aldılar. Ve başımızın üzerinden kurşun atmaya başladılar. Hepimiz korkudan
yere yatıp dua etmeye başladık. Daha sonra bizi bir ilkokula taşıyıp, bu ilkokulda her
odada 20-25 kişi kaldık. Bu şekilde üç ay kaldıktan sonra esir mübadelesi
başladığından her birkaç günde bir grup Türk esir Lefkoşa'ya Lidra Palas'a
getirilerek Rum esirlerle değişitirilmekteydi. Ben 8. Grupta yer aldığımdan bu
grubun esirlikten çıkması da biraz maceralı oldu. Şöyle ki görüşlemeler kesilmiş ve
esir mübadelesi durdurulmuştu. Bu nedenle biz 1 O günlük bir gecikme ile özgür Türk
bölgesine gelebildik. Türk bölgesine geçtiğimizde coşkulu bir kalabalık bizi
karşılamıştı. Esirlerin aileleriyle ve sevdikleriyle kavuşması, kucaklaşması ve sevinci
hiç unutulmayacak bir olaydır.
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Hüseyin KİBRİT( 46)
Akdoğan
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1974 yılının Temmuz

ayının yirmi dördü

ve saat üç civan idi.Küçük

kaymaklı 'nın bulundugu bülgede muharebe hattında idim.
Lefkoşa

sancağı

Sedat

Semerci

buluşmamız

için

bana

haber

gönderdi-Buluştuk. Savunma hattının düzeltilmesi gerekiyordu yoksa bu bölge

Rumlar • tarafından işgal edilecek bizde öldürüleceğiz diyordu.77. bölüğün buraya
gelip işgal etmesi zordu.Bu bölgeye benim gitmem gerektiğini ve işgal etmemi
söyledi.Bu bölgeyi işgal edince arkanızdan 77. bölük gelecek ve bu bölgeyi
devralacak,sende kendi birliğini alıp muharebe hattına geri döneceksin emrini
verdisflmri aldıktan- sonra gerekli hazırlıkları yaptım ve on adamımı alıp Üsküdar
Bar'ın' önüne geldik.Üsküdar Bar' ın önündeki yol en alçak seviyede oldugu için
yolunakuzeyıne bis-hamlede sıçrayarak geçtik.Bugünkü savunma hattım oluşturan
güzergah üzerinde yer yer 30m-50m arası hat üzerinde mevzilendik.Biz bu hareketi
yaparken ben rum nöbetcisini gözetliyordum.Eger bizlerden birini görürse onu
uyaracak,uymassa onu vurmaya kararlıydım.Onu gözetlemeye devam ettim,
aramızda sadece 7m vardı. Sızma hareketini tamamladıktan sonra bizlerden biri
sigarasını yakmak içinkibriti ateşleyince rum nöbetci onu gördü ve silahına uzandı.O
anda hemen bende bir hamle yaparak silahımıüzerine uzattım,sessiz olup oturmasını
yoksa onu vuracagımı söyledim.Tüfeğim üzerinde 2-3 saar bekledik,taki 77. bölük
personeli · · gelene kadar.Birlik gelince orayı onlara devrettim ve ben kendi
adamlarımlasavunma hattına.geri döndük.

Ali Osman ÜNVER( 65)
Lefkoşa
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20 Temmuz 1974 yılında Limasol ve Baf civarında bulunan köylerin teker
teker düştüğü haberi radyolardan
zorunda

kalıyorlardı. -Nüfusu

söylenmekteydi.

Türkler köylerinden çekilmek

1200 kişi olan Çanakkale

köyü büyük bir köy

olduğundan en iyi direnişi gösteren köylerden biri olmuştu. Buna rağmen düşmekten
kutulamamıştır.
Civar köyler düştükçe bizim de moralimiz bozuluyordu. Fakat şanlı Türkiye
Askerinin

kuzeyden .•·• bizi kurtarmak

için geldiği

elimizdeki

cep radyolanndan

bildiriliyordu. Bu inançla direnişimizi sürdürüyorduk.
Rumlar teslim ol çağrısı yapıyorlardı. Fakat bizim köyü vermeye niyetimiz yoktu.
Bunun üzerine önümüzden ve arkamızdan kurşun yağmuru başladı. Bu kurşunlardan
biri ayağıma rast geldi; . Komutanımız geri çekilmemizi söyledi. Köy halkı sağa sola
kaçışıyordu.

Ben

de

kaçmaya

başladım.

Ayağımdaki

yaranın

ağınsım

hissetmiyordum. Köyün dışına doğru geldiğimde peşimde dört tane üniformalı Rum
askerinin koştuğunu

gördüm. Aramızda yüzelli metre vardı. Ben onları görünce

hemen dereye atladım ve suyun içinde koşmaya başladım. Çünkü ileride bulunan
köprünün altına saklanmayı düşünüyordum. Rum askerleri ateş etmeden bana teslim
olmam

söylüyorlardı.

Köprüye

yanaştığımda

orada

bir Rum'un

olabileceğini

düşündüm ve süngümü çektim. Tam düşündüğüm gibi çıktı. Köprünün altında bir
Rum pusu kurmuştu. Elimdeki süngüyü ona birkaç defa batırdım. Bunu gören diğer
Rumlar ateş etmeye başladı ve beni kolumdan vurdular. Olduğum yere düştüm. Beni
Rum polislerinin olduğu bir odaya koydular ve sabaha kadar dövdüler.
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Sabah benimle beraber üç kadın ve iki adamı alarak bir araca bindirdiler ve boş bir
alana

götürdüler.

Şuurum

yavaş

yavaş

yerine

geliyordu.

Araçta

iki Rum

bulunuyordu. Biri arabayı kullanıyor diğer ise elinde silahla bizi kontrol ediyordu.
Aracın arkasında ise bir uçak savar vardı. Olay yerinde bir iş aracını kuyu kazarken
bulduk, Orada bir Rum askeri daha vardı. O uçak savarın başına geçerek kuyuya bir
el deneme. atışı yaptı. · Arabadan üç metre uzaktaydık. Arabada elinde silah olan tam
arkamızdaydı. Bir an irkildim. Yediğim dayağın ve kurşun yaralarının verdiği o şuur
kaybıctamamen

geçti. Bizi öldürüp buraya gömeceklerini

farkettim. Arkamdaki

askerin.belindeki

palayı alarak ona sapladım. Yere düşen silahını aldım fakat nişan

alacak gücüm yoktu .. Beni gören diğer Rumlar elimdeki silahı görünce hemen araca
atlayarak· kaçtılar. Yanımda bulunan diğer Türkler de benden hemen oradan ayrıldık.
Benim koşacak gücüm kalmamıştı. Beni diğer Türkler Barış Gücü'ne teslim ettiler.
Barış Gücü beni bir hastaneye yatırdı ve orada bir hafta tedavi gördüm. Hayatımda
ilk defa ölümü bu kadar yakın hissetmiştim.

Celal EMİRS0YLU(48)
Lefkoşa
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31 Aralık 1963 Türk-Rum kavgası başladığında onüç yaşında idim.Orta ikinci
sınıfta okuyordum.Okulun bahçesindeki çitlenbik ağacı en iyi dostumdu.
Birgün bir kızın bana baktığım gördüm.Çok

güzeldi.Arkadaşlarının

yanında bana baktı, gülümsedi ve gitti.Kızın arkasından baka kalmıştım.Ertesi
gün okula gitmek için hazırlanırken,Türklerle Rumlar'ın arasındaki çatişmadan
dolayı tatil olduğunu arkadaşım tarafından öğrendim.Çok üzülmüştüm.Artık o
güzel gözlü kızı göremeyecekmiyim? diye üzülmeye başlamıştım.Fakat
çatışmanın şiddetli olduğunu ve Türklerin öldürüldüğünü öğrenince apar, topar
kaldığımız yerden eşyaları bile · toplamadan sadece kıyafetlerimizi alarak Raik
Dayım'ın otobüsü ile köye doğru yola çıktık.Otobüsün içinde benim gibi
okumak için Lefkoşa 'ya giden birkaç tane öğrenci ve keçi vardı.Elimin tersiyle
akan göz yaşlarımı siliyordum.
Köyde teşkilat kurulmuş,köy çevresine savunma mevzili kazılmış ve
taştan savunmak için siperlikler yapılmış.Köylüler'in kullandığı silahlar çok
ilginçti.Ağaç kesmede kullamrilan nacaklar,palalar,inşaat demirinden yapılmış
şişler,mızraklar,bekçi tabancaları,birkaç av · tüfeğive köyün savunması için var
olan silahlardı.Bunlan görünce kendimi teksas romarilanndaymışım

gibi

hissettim.Herkes cok. heyecanlıydı.Her an Rumlarla bir çatışma olacakmış hissi
içindeydik.Mademki · savaş vardı bende o savaşın içinde olmalıydım.Çorbada
benimde tuzum · bulunmalıydı.Hemen kendime · bir silah seçmeliydim.Öyle
inşaat·demirinden şişler,mızraklar bana göre değildi.Ateşli silah alma şansım da
yoktmBirden aklıma altı yaşındayken evi ilaçlamaya gelen Yorgo' ya göstererek
korkuttuğum, babamın an peteklerini kovadan kesmekte kullandığı bıçağı
geldi:Evet aradığımı bulmuştum.Bıçak tam bana göre bir silahtı.Yaşlı çınar
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ağaçlarının

gölgelerinde

öğrendim.Annemin

bıçak

atma

talimleri yaparak

iyi bıçak

atmasını

keçilerin memeleri için diktiği kalın kumaş sütyenlerden

birini · kesip bıçağıma

kılıf yaptım

bana: güven veriyordu.Artık

ve belime bağladım. Avcı · bıçağı olmasada

gece nöbetlerine

gidiyordum.

Elim bıçağımda

unutmak istemediğim parolayı sürekli sessizce tekrarlayıp gözlerim gecenin
karanlığım delercesine nöbet tutuyordum.
O kadar daha büyümüştü. Çok acele karar verilmesi gerekiyordu ve
verildi.Yaklaşık' yirmi kilometre uzaklıktaki Malya köyüne gidilecekti.Hemen
bütün köy halkına haber verildi,ve yolculuk hiç beklemeden başladı.Silahlan
olanlar konvoyların

önünde ve arkasında yol alımştı.Herkes

kaçışıyordu. Yaşlılar.gençler ,çocuklar,hastalar,sakatlar
ezerlercesine

kaçışıyorlardı.İnsanların

kilometrelerce

uzakta

önündeki meydana

bir köyde

bir

,kahvenin

korku

içinde

ve hayvanlar ... birbirlerini

düzene
önünde

sokulması
oldu.Herkes

ancak
kahvenin

gelince uzun ve zor bir gece olacağım biliyordu ama

korkulmamasıogerektiğini

ne olursa olsun Malya 'ya ulaşılacağım ve herkesin

can güveliğinin. daha emniyetli olacağım anlatarak panik yatıştırılmış insanlar
sakinleştirilmişti.Yavaş

yavaş, Yerovası'mn

toprak yolunda insan seli olarak

olarak· ilerlemeye başladık.Gece soğuktu amayol .boyunca uzanan vadide akan
derenin yarattığı hava geceyi· daha soğuk hale getiriyordu.Yerovası
köyüaüzerinde
haberciler

on iki ailenin hayvancılıkla uğraştığı bir türk köyü idi.Önden

gönderilerek

Yerova' sı köylülerine

konvoya katıldı.Yerovası'ndan
Rumlar'ın
durdu.Hem

Malya

yaşadığı

küçük

durum

anlatıldı ve onlarda

yedi-sekiz kiometre ilerde yol üzerinde yaşlı
Droşina

köyü

vardı.Köye

yaklaşınca

konvoy

dinlenmek hemde Droşina' dan nasıl geçileceğini öğrenmek için
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mola verilmişti.Molada halkın arasında şöyle bir dolaşmak istedim. Bıçağımı
bir kontrol

ettim.Bıçağım yerinde duruyordu,rahatladım.Sonra konvoyu

oluşturan insanlar arasında dolaştım.Hepsi perişandı.Abimi düşündüm o şimdi
mücahitti.Ya konvoyun önünde ya da arkasındadır.Çünkü onun silahı
vardı.İnsanların çoğunun elbiselerini bile giymeden pijamalarla yola çıktıklarım
o> an farkettim.İçim titremişti.Gece korkunçtu.Üşümüştüm.Sırtımda annamin
ördüğü

okul kazağı vardı.Üşüdüğümü

köylülerine haber

belli etmemeye çalıştım.Drojina

gönderildi.Sadece köyün yanından geçileceğini,onlara

saldırmak gibi · bir niyetimiz olmadığım söyledik.Konvoy tekrar yavaş yavaş
hareket etmeye başladı,saat sabahın üçüne yaklaşmıştı.Ayaz etkisini daha da
artırmıştı.Kucağında bir bebek,elinde beş yaşlarında bir kız çocuğuyla
yürümeye çalışan bir kadın gördüm.Kadın tamdık biri değildi.Komşu köylerden
birinin olduğunu düşündüm.Kadın kucağındaki çocuğu paltosuyla sarmış,diğer
elindeki çocuğu. ise adeta sürüklüyordu.Buna dayanamadım ve sürükleyerek
götürdüğü

çocuğu

kucağıma

aldım. Çocuğu

kollanma

alıp

ısıtmaya

çalıştım.Bana gülümsemeye çalışıyordu ama yorgunluktan başı omuzlanma
düştü.Asma bir; köprü vardı konvoy oraya geldiğinde konvoy daralmıştı ve
uzadı.Köprünün. ucunda o kadar soğuğa ragmen ter içinde kalmış Necip'i
gördüm.Hasarı Dayı'run içinde oturduğu

tekerlekli sandalyeninyamnda

idi.Hasan Dayı çok ilginç mizaca sahipti.tabii soyadıda ilginçti.Takatlıka.Köyün
en · çok içki içen .dayanıklı adamı idi.Fakat bir gece düğünden dönerken
eşşekten düşmüş ve sabaha kadar uçurumun kenarında derenin içinde beli
kırılmış bir durumda bulunana kadar.Bir daha da ayağa kalkamadı.İçki
masalarına da küsmüştü.Ve şimdi tahta tekerlekli sandalyesiyle köprünün
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başında battaniyesine sarılmış oturuyordu.Bir

Hasan Dayı'ya bir kucağımdaki

çocuğa baktım.Necip'te çok yorgundu.Birden aklıma birşey geldi.

Bir

taşla

iki kuş vuracaktım, hem Necip dinleneck hemde çocuk üşümeyecekti.Hemen
Hasan Dayı'mn yanına gittim.Küçük kızı onun kucağına verdim,ve arabayı itme
işini Necip'ten devraldım.Hasan Dayı küçük kızı dizlerinin üzerine yatırmıştı ve
battaniyesiyle üşümesin diye iyie örttü.Hasan Dayı'mn soyadım, sanki arabanın
tekerlekleri
yorgunluktan

çağırtyordu.Taka-tuka.taka-tııka
bezmişti,uyumak

diye sesler

çıkarıyordu.Herkes

istiyorlardı.Neydi bu insanların günahı sadece

Türk olmak mı?. Bu ülkede doğup büyüyen insanlar gece yansı evlerinden
hiçbirşey almadan sadece canlarım kurtarabilmek için yollara düşmüşlerdi.Can
korkulan herseyi unutturmuştu.Ayakkabılarım

tekeş giyen insanlar bile vardı.

Sabahın ilk ışıklan vurduğunda Malya köyü görünüyordu. Canlarımız
kurtulmuştu,artık

kimse onların boğazım kesemeyecekti.Bizi

Malya' da oturan

köylüler büyük coşkuyla karşıladı.Kalacağımız evlere yerleştik.Eniştemin halası
Malyada oturuyordu.Ailemle
köyünde

hem Türkler

köydü.Hayatımda

birlikte halamın yardımcı evine yerleştik.Malya

hemde Rumla r birlikte yaşıyordu.Yani

karma bir

hiç bu kadar yakından bir kilise görmemiştim.Hele

klisede

yapılan ayin, hayretimi daha da artırmıştı. Genç yaşlı herkes kilisedeydi.Ama bu
gidiş Türklerin camiye gidişine hiç benzemiyordu. Camiye gidenler genellikle
yetişkin erkeklerdi ve çok ciddi görünüyorlardı.Fakat

kliseye gidenler sanki bir

bayram yerine veya panayıra gidiyormuş gibiydiler.Bir süre sonra Malya' daki
yaşama

alıştım.Hatta

kurdum.Ama

Malya' daki

yüreğimdeki

korku

bazı

Rum

hep vardı.Bir

çocuklarla

arkadaşlık

daha öyle korkunç

yaşamak istemiyordum ,zaten kim böyle birşey isteyebilirki.

-25-

bile

günler

Kamil KUNT( 50)
Lefkoşa
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1963'te henüz daha yeni yeni hayatın farkında idim. Çok gençtim. 16
yaşında daha çocukluğumu ve gençliğimi bilemeden Rumların düşmanca saldırıları
karşısında kaldım. Vatan ve milletim için asker olmalı ve onları savunmalıydım.Ben
de 16 yaşımda Türk Mukavemet Teşkilatı'na kaydoldum ve benim gibi düşünen
arkadaşlarımla vatan müdafaası yapmak için nöbet tutmaya başladık. Çok
heyec~ıydım.

Nöbetçi • · olmadığım· gün izin alıp dolaşacağımı söyledim, izin

verdiler/Yolda giderken evinin önünde çok güzel, tatlı bir kız gördüm. Aman Tanrım
aşık olmuştum, o ne güzellikti. Derken kızla tanışabilmek için artık evinin önünden
geçer .olmuştum. Ben oradan her geçtiğimde pencereye veya bahçeye çıkıyordu.
Aylaısböylece birbirini kovaladı. Adının Nuray ve Limasol'dan geldiğini öğrendim.
Kızlaeher konuştuğumda içim kıpırdıyordu ve kalbimin çıkacağım hissediyordum.
Bir gürli nöbetten dönerken konser salonundan gelen sesleri merak ettim ve içeriye
girdim aman Allah'ını sevdiğim kız Kemal Bey'in yanında ona yardım ediyordu. Bir
anda göz göze geldik ve ikimizin de bakışlarında bir sıcaklık oldu. Evet o da bana
birşeylenhissediyordu>artık emindim. O günden birkaç gün sonra Kemal Bey yanıma
gelip>kızım sevdiğimi öğrendiğini eğen ciddiysem gelip istememi söyledi. Çok
şaşırmışam; Herkesin bildiğini biliyordum fakat babasına söyleyeceklerini hiç
düşünmeıfıiştim. Babama: nasıl bahsedecektim kız istemesinden. Henüz 16 yaşında
olmuştum.••· Biliyordum • küçüğüm diye · kızı bana istemeyecekti. Derken kendimi
topladımsee bütün gücümle babamın karşısına dikildim. Babama bin kızı sevdiğimi
ve bana/onu istemezse yaşayamayacağımı söyledim. Babam ise biraz beklemede
yarar var, bir yıl bekleyelim ondan sonra kızı isteyebileceklerini söyledi. Aradan tam
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2 yıl geçti. Fatma beni beklemişti. Yine beni seviyor onu isteyenleri reddediyordu.
Ben 18 yaşıma geldiğimde hala daha mücahitliğime devam ediyordum.
Yıl 1967'ye geldi. Ocak ayına girmiştik. Evlenme heyecanında iken annem'in
ölümü babamla beni sarsmıştı. Ev dikensiz gül gibi kalmıştı. Çok bedbaht olmuştuk.
Beni ./evleneceğim

kız

teselli

ediyordu

fakat

kalmamıştı. Böylece · kendini içkiye verdi.

babamı

teselli

edecek

kimsesi

Artık evin eski neşesini ve düzenini

sağlayabilmek için evlenmeye karar verdim ve kızı babasından istedim. Kızı verdiler
artıkemutluluktan

yürümüyor,

uçuyordum.

Derken yirmi günde nişan, nikah ve

düğüıı,ü(yapıp evlendik. İlk önce babamla oturmuştuk. Fakat ev küçük.aile büyüktü.
Kardeşlerim'in
gerçekten

rahatsız

ev yapmıştık.

olduğunu- hissettim ve çok eski bir eve taşınarak
Karımla .•. beş

çocuk

istiyorduk.

O kadar

evi

birbirimizi

seviyorduk ki her sene bir çocuk yaptık ve 5 yıl içinde 5 çocuk yaptık. Üç erkek iki
kız ... Çokmutluyduk.
1974 yılına geldiğimizde beş çocuk sahibi olmanın gururu içinde virane
olan. evimi 300 Kıbrıs.Lirası masrafla güzel bir ev haline getirmiştim. Fakat bir gün
biri çıkageldi ve evin kendisinin olduğunu eve kira vermemiz gerektiğini söyledi.
Karımla. çok üzüldükıçünkü bütün paramızı evin kirasına ödemiştik. Kira verebilecek
durumda değildik. Hemen aklıma annemin Atlılar' daki evi geldi. Oradan Atlılar' a
taşındıkOJ(öyün nüfusu çok azdı. Sadece 47 kişi vardı. Askerlikten terhis edildim ve
köydebirkahvehane

açtım: Güzel kazanıyor iyi geçiniyorduk. Köylüler de çok iyiydi

hepsi ileıgüzel dostluklar kurdum.
15 Temmuz 1974'de Makarios'a
bulmuştu« Rumların

bir darbe yapılmıştı ve o ise çareyi kaçmakta

ne kadar anlaşılmaz ve kavgacı oldukları kendi adamlarım

öldürme, çabasından anlamıştım. Bütün Rumlar birbirini öldürme çabasına girmişti.
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Enosis'i gerçekleştirmek isteyen Yunanistan ve yandaşı EOKA'cılarla, uzun vadede
gerçekleştirmek

isteyen Makaryoscular

biribirini öldürüyordu. Belki de 1500-2000

kişi ölüdürüldü kim bilir.
O

gün ben Mağusa' daydım ve haberlerde Makarios'un

öldürüldüğünü

söyledis kulaklarıma- inanamadım. Hemen köyüme dönebilmek için çaba harcadım.
Çünkü.<artık sıra Türkler'de
Köyen4<>ridüm

idi. Ben eşimin ve çocuklarımın yanında olmalıydım.

ve ailemin iyi olduğunu görünce rahatladım. Daha aradan 3-5 gün

geçn:ıeden radyodan /marşlar, çalıyor, bildiriler yayınlanıyordu. 20 Temmuz 1974
sabahı iidi>Silah •. sesleri gelmeye başladı. Saatler ilerledikçe daha da yankılanıyordu
silah iseşleri. Biz k<>ylüler hem silah hem de şahıs olarak çok azdık. Birden aklıma
eğer.pijim

köye saldırırlarsa ne yapacağız diye düşündüm. Savaş çıkar diye de 3-5

tanes şjlah almıştıke köylüler

olarak hemen onları çıkardık ve radyodaki

marş

sesleririitı ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı.
İçim :qılıatlamıştı ;yalnız olmamak güzel duyguydu. Fakat akşam 8-9 civan traktörle
gelen bir+Türk Muratağa ve Sandallar köyünü Rumlar'ın bastığını ve tüm erkekleri
oradaJqplayıp

öldürdüklerini kendileri de güç bela kurtulduklarını söylediler. Hemen

silahlar:;1, .sarılıp kendimizi savunmak için sağlam yerler seçmiştik. Akşamı ovada

geçirdik<.daha emniyetlidir diye. Fakat sabah olunca etrafımızın Rum askerleriyle
dolu olduğunu görünce/hemen bütün köy bir eve saklanıp oradan Türk uçakları belki
bizi görür diye ümitle bekliyorduk. İçimizde çok büyük sıkıntılar vardı. Çünkü
saklanalımedesek küçük çocuklar bizi ele verecekti başka bir Türk köyüne kaçalım
desek köyümüz düzlüktü ve her tarafta Rum askeri vardı. Ne yapmalıydık.
Düşünürken Türk uçaklarının çevredeki köylere bomba bıraktığını gördükçe de
gururlanıyorduk ve işte Türk askeri diye haykırmak geliyordu içimizden.
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Saat öğleyi geçmişti birden gözcülerden biri bağırarak Rumların geldiğini mezarlığın
orada kamyonla beklediklerini her halde bizi teslim alıp sonra bırakırlar ümidiyle
teslim olup · olmayacağımızı düşündük. Kaçmaya kaçamazdık köy dağınık ve küçük
çocuklar çoktu. Birden köyü sardıklarını ve silah attıklarım görünce teslim olduk.
Bizi : itipxkatarak
Sandallarfüa

Rum köylerindeki

yakalanan

bir okula götürdüler.

Orada Muratağa

Türkler vardı. Bize hiç de iyi davranmıyor

ve

ve bizleri

hırpalıyorlardı. Hepimizi· daha sonra bir otobüsün içine koyup Mağusa' daki Karakol
bölgesiı;tcJ,eki kampa götürdüler. Orada soydular ve barakaların içine atıp kilitlerdiler.
Artık şçııumuzun. geldiğini anlamıştım. Fakat elimiz mahkum katlanacaktık. Ertesi
gün bı:ı.t~alardanxçıkaıtıldığımızda

bir ne ne göreyim bütün Türkler'i sanki buraya

getiqıij.şler ve hapsetmişlerdi. Ne kadar Türk birarada diye düşünürken içlerinden iki
Rum g~lip beni otiların yanından alıp barakanın arkasına götürdüler.Meğer

Rumlar

bizim. .. l{JŞyde araştıana yapmış, benim mücahitlik yıllarında çektirdiğim fotoğraflan
bulmuşgye beni öldürmeye karar vermişlerdi. Orada beni bir güzel dövdüler ve bu da
yetmiyğrmuş gibi> barakalardan başka bir yere doğru sürüklemeye başladılar. Her
tarafiill\!(anlar

içinde kaldı artık ölmek bu işkencelerden

kurtulacağım

için bir

kurtuluşyyolu gibi gelmeye başlamıştı. Çocuklarım ve karım aklıma geldi. Bensiz ne
yapacalçlardı. Daha sonra iki Rum daha yanlarına gelerek benim bir Türk subayı
olduğumu>. inkar
olmadığımı,

etmemi

mücahitlik

istiyorlar

yıllarında

ve işkence
bu fotoğrafları

yapmaya

başlamışlardı.

çektirdiğimi

söyledim.

Subay
Bana

inanmaksistemiyorlardı., Sonra elindeki silahı üzerime doğru tutarak biz Türkler'i yok
edeceğini-bizleri hiç sevmediklerini söylemeye başladı. O an kaç dakika geçti, ben ne
yapıyordum? hiç hatırlamam ama kanımın çekildiğini dün gibi hatırlıyorum. Beni
iyice · dövüp,

çenemi kırdılar sonra bir odaya koyup
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soydular ve beni odaya

kilitlediler. Oda çok karanlıktı. Akşam olunca bana yiyecek olarak sadece çimento
gibi sert bir ekmek parçası getirdiler. Çok aç olmama rağmen ekmeği yemek
istemediğimi söyledim. O da ekmeği madem yemezsin o zaman hayvanlar yer dedi.
Fakat ekmeği attığındaki o sesi hiç unutamam. Taak diye bir ses aman tanrım ben
bunu yesem eğer sağlam. kalan dişim varsa o da kırılırdı herhalde. Birkaç gün bana
böyle!\ezjyet çektirdiler. Sonra · diğer Türklerle karışmama müsade edip onların
arasın~?kôydular. Çök>acı çektirdiler. Yemek vermiyorlar açlıktan artık gücümüz
kalmaıxjıştı. Bize eziyet olsun diye de yemek vereceklerinde domuz eti veriyorlardı.
ÇokJz~fi.YlamıştıkJ>Beıı. domuz- etinivyemeye bile razı olmuştum fakat yemeyenler
hastaliµlip,yerinden kıpırdayamayacak•hale gelmişti. Ben sırf bu duruma düşmemek
için gµçlµ. olup onla.dakavga edersem dövmek için o yemekleri yiyordum. Aradan 4
hafüt>iğ~çmişti ve< Barış Gücü kamp'a gelmişti. Onlar sayesinde yemeklerimiz
düzelnµş+ve artık yerde yatmryorduk=Bazı günler sigara bile veriyorlar ve keyifle
içiyotdtık. Akşam elunca üç mevziden ateş açılmıştı ve Rumlar denizden kırmızı bir
ışık gôl'llleye başladıklarını söylediler. Şaşırmıştık. Acaba Türk gemileri mi? diye
düşülll11eye başladık'; Hemen bizi kamyonların içine koyarak Derinya bölgesine
götürd-O.ler. Kapkaranlıktı Mağusa. Rumlar mı üstün gelecekti, Türkler mi? Silah
sesleriyle Mağusa'yı: sihay·dumanlar içerisinde görebiliyorduk. Sonra kedi yavrusu
gibi biJ:/Yerden diğer · bir yere kamyonların içinde taşınıyorduk. Meğer Rumların
amacı eğer yakalanırlarsa · Türklere karşı kendi canlarını kurtarmaktı ama Rumlr
kazanırsasbizi bir mandıranın içinde kurşuna dizeceklerdi. En sonunda Limasol'a
götürdüler ve orada bizim gibi esir tutulan 4000 Türk daha vardı. Bir işkence yuvası
olan esir kampı artık kimisinin canına tak demiş ve sonuç ölüm olacağını bile bile
kaptan kaçmaya çalışmış ve öldürülmüştü. Ne zaman yıkandığımı bile unutmuştum.
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Artık saçlarımdan ve üzerimden yağlar akıyordu ki bir gün bizi yıkayacaklarını
söylediler. Leğenlerle bizi yıkadıklarında kotumu çıkarttım ve kotum giydiğim gibi
dimdik duruyordu. Sabah olunca iki Türk'ün Atlılar hakkında konuştuğunu duydum.
Sordumda da cevap vermediler. Acaba niçin cevap vermekten kaçtılar. Acaba birşey
mi oldular diye kara kara düşünmeye başladım. Bütün günüm çok huzursuz geçti.
Akşafü()lunca gündüzür; etkisiyle rüya gördüm ve rüyamda: Tüm köylü bir kamyona
bindirilmişti.

Ağlayarak,

arkadaşlarıma

kan

anlattığımda

ter

içinde

tabut

ve

uyandıım.

mezar

Sabah

haberi

olunca

olarak

rüyamı

yorumlayınca

huzursy,.zluğum bin • kat daha artmıştı. İki.iki buçuk ay huzursuzlukla geçti sonra
esirleritıi{ değiştirilmesi
Lefköşlıya

konusunda

getirilmiştik.

Lefkoşa

anlaşmaya

varılmış

sanki

mezarlığı

bir

ve

Kızılhaç

andırıyordu.

sayesinde
Ölenler,

yaşaya,rılardan sanki .daha fazlaydı. Artık köyüme dönmek istiyordum. Tam o sırada
bir . kqyJµmü gördüm ve boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Önce önemsemedim her
halde \ heyecandandır

dedim

fakat

ailemi

sorunca

bana

hıçkırarak

hepsini

öldürdüklerini söyledi. Dünyam kararmıştı. Kafam uğulduyor sanki çatlayacakmış
gibi ôldı.i/Hemen köylüme beni oraya götürmesini söyledim. Bir taksiye atlayıp köye
gittik. I<.öy bomboştu. Her taraf kan içinde ve darmadağındı. Artık ağlamıyordum.
Çünkü akacak yaşım kalmamıştı. Göz pınarlarım kurumuştu. Zavallılar huzur içinde
bile değildi bedenleri. Vicdansız Rumlar onları öldürdükten sonra bir kuyu açıp toplu
halde, üstüste
çocukl~nım

atmıştı bedenlerini.

O gün bu gündür

yalnız yaşıyorum

fakat

ve karımun ruhları benimledir. Fakat bana ve benim gibi durumda

olanlara yaptıklarını asla unutmayacağım.
Hasan IRAZ(SO)
Mağusa
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