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daha iyj.cınlamış bulunµyqrum. Gördüm ki geçmişini bilmeyen, geleceğini
edemez.
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isinıl~Çi;~.~zılı tüm arkadaşlarıma; Ayrıca bana dört yıl
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GİRİŞ
lı<ıbrıs davası, 1878 tarihlerinden gelen bir davadır Adlarına, Rum dediğimiz
[Um Dış ülkelerin, başta Yunan ve Rus Devlet yöneticilerinin yönlendirmeleri ile
brısa sahip çıkıp yönetimi tamamı ile ele geçirmek ve daha sonra adayı
n.anistana ilhak ettirmek için çok büyük gayret gösterdiklerini tarih içinde
nıuş ve yayınlanan ~ifaplarda dağıtılan belgelerde ve tarihcilerin düzenlemiş
ı..ığu açık oturumlardc:löğrenmiş olduk. 1931 isyanı çok açık kanıttır.

.1950'1erdenitibaren>.~.ymıarın,bu davranışlarını çok daha yakınen, daha açık
rak İngiliz yönetimi /il~/fürk
toplumuna uyguladıkları· kötü muammele,
ğılama, her yerden teq[if;;~tmeve tethis hareketlerini ve sonrasını,
39 ve sonrası doğumlu>w:ıtandaşların bilgilerinde olduğu aşikardır. Rumların
ryerde, çarşıda, kahvec:I~, devlet dairelerinde, iş yerlerinde sokakta spor
aliyetlerinde, aşağılama; korku saçma ve tethis hareketleri açıkça
gulanıyordü.

Her fırsatta Türk Toplumu bireylerine Köpek Türk ( Şillo Durci) , Deli Türk
Bello Durcı), Samisiçiler (Samisariyos Dürci) Bayrağımıza hakaret için, Deli
ürkler kırmızıyı sever ( Bello Durci ağabadon goçcino) gibi sık sık tekrarlanan bu
şağılayıcı ifadeler Türk Halkını ve bireylerini aşağılamak için, tahrik edip, kötü
urumlara düsmeleri için kullanıyorlardı.
üz işçi haricindeki Devlet Dairelerinde görevlere alınma ve terfiler Kıbrıs Türkleri
için mümkün değildi. ve bu muammelelere ne yazık ki yönetimde olan İngilizler
de Rum idarecilere yardımcı oluyorlardı.

İngilizler Kıbrıs, Osmanlı Devletinden önce kira ile sonrada ilhak ederek ele
geçirdikleri tarihden itibaren İngiliz yönetimi, her konuda Rumları desteklemiş ve
Türk toplumunun zaman içinde yok olması için ellerinden gelen hertürlü yöntemi
Rumlarla beraber uygulamıştır.

Kıbrısta, Re.~miq/.~iUerden biri.Rl~m>Türkçemiz hiçbir zaman hiçbir yerde
Rumlardan aranma~~en biz Türklercf§O< mutlak surette İngilizce ve Rumca dilini
bilmek koşulu arc19ırc11.
Rumlar İngilizc~•• IJ~ca.nını/ı,(bıldikl~ri)
Türklerle iştişarede mutlaka Rumca
konuşulmasını zg~ı.a~lcudı. '
.
.
Türk Memur saxı~r»asgariye indirilpijye iki Türkü ayni bölümde veya odada
görevlendirmem~gaxretini göstermi~,.~fdir.
Türk çifticisi, ço~an17iişcisikorkutma/Jl"l~totlarıile tarlasına, ovasına isine gidemez
duruma getirildi. !gHarda, ovalarda/,;tarlalarında Türkler dövülmeye kaybolmaya
ve öldürülmeye t:>a;şlandı.
·
Rumlar tarafındani1955 Nisanında faaliyete geçirilen " EOKA" adlı Tethiş Yeraltı
örgütü ile ingiliz?yönetimine, Halkına> ve Türk Toplumuna Tethiş Resmen
uygulanmaya başlandı.
Sav.unmasız kalanıaYacağını anlayan Türkler, fedakar gençler arasında savunma
örgütleri kurma durumda kaldıkları için gayrı ciddi olan birkaç örgütten sonra
ciddi olan "VOLKAN" isimli bir örgüt kuruldu ve bir müddet Rumlarla Mücadel etti.
Ancak bunun Rum Halkı ve Yeraltı örgütü olan ( Tam organize ve silahlı) EOKA

R~f~~

1

karşı tam silahlı ve organize edilmiş bir örgüte ihtiyaç olduğu Kıbrıs Türk Halkı
c:lE3rleri ile Türkiye Cumhuriyeti Liderlerinin kararları ile mensubu olduğum
.f\.ıl,T. ( Türk Mukavemet Teskilatı) organize edilip 1 Ağustos 1958 tarihinde
t:lt:iliyete geçirildi.

Her alanda çok güçlü Savunma yaparak Rum ve İngiliz yöneticilerine Türk
alkınm ezilmiyeceği•rnesajını her vesile ile isbat etmiştir.Bu mesajı alan Yunan
ingiliz Hükümetleri,"1}9rkiyeninde ağır başkıları ile Adada iki Toplumun iştiraki
!ijiKıbrıs Cumhuriyeti[lip .l<urulmasına karar verilmiş ve 1960 Londra ve Zürih
nglaşmaları ile Kıbns;.C.;umhuriyeti ilan edilmiştir.Ancak nevarki Rumlar Hala
ğruyu görmeyip yer altt(.){gQtlerini iptal etmeyerek faaliyetlerine devam etmiştir
azından bu andlaşm.ci:,~7ndilerini tatmin etmediğini bunu ilhak yolunda bir
sarnak olduğunu ilan7trniştir. Ve daha önce izah ettiğimtbütün yok etme
aJiyetlerini sürdürmeye;.)l~(21 Aralık 1963 tarihinde Halkımıza Toplu imha için
ldırıya yeltenmişlerdir. ~9tün bu hazırlıkları yakınen takib eden halkımız,
erliğimiz ve Savunma gü9Q.müz T.M.T.'nin mensubları uyumamış, birkaç gün
ceden bütün tedbirleriqi cilrnış; (yeraltında saklanan bütün silahlarını ve
ronelini
muhtemel b.ir/J8PIU saldırıya karşı hazırlamış ve toplumumuz
mların gerçekleştirmiş old.y~lcirrbu toplu katliam saldırılarına karşı koymuş ve
nun gerçekleşmesini önlemiş/olctu.

İste Rumlar.ın(bu hareketi

JJ~ıt Aralık

1963 tarihinden itibaren adanın her

(inde silahlyy9.atışan iki Jcirc:ıf: plmuş. Bölgeler her yerde ikiye ayrılmış
ı..ı .• Ancak Nüf.y~ıarı itibarı ile .Q8~i.~c:ıyıf buldukları Türk Köylerinden 103 tanesini
kıp yıkmış, at~ş~vermiş ve bi[Ç~.ı<;~c:1vunmasız insanımızı katletmişlerdir. Canlı
r1lı mezarlara~irrnişlerdir.Bu.g~.f~i.P/çj.urum,
garantör ve Birleşmiş Milletler kararı
Ateş kes P.yJymuna getirHrni.~
Havayı yumuşatma ile çare arayışına
çilmiştir.D0mu7.ynkuyruğu Men~~.n79ebile düzelmez ata sözüne uygun olarak
.m yönetici v~ J-lalkı da hiç >d9.7~1.l"l"lez isbatı ile, iki halk arasında uzlaşma
cıyacaklarına d~J~c:11 kantonlard§lfi}'ci~.cimayabaşlayan Türk halkına acımasızca
insan haklanrıc:ıtcıykırıne yapc:ıb.i.1~(?~.kleri varsa yapmaya başladı. örneğin ,
yahat özgürlüğQi/kısıtlandı, hep((lüf'i.J malzeme Türklere verilemez yasak
lzeme ilan e9ilçji. Türklere ben7i.r).,ymazot, akır yakıt yasağı getirildi. Türk
I.kından her ti.Jr19?>üretim malınıtcill"l"lclyasağı kondu.Türk köylerinden, Türk
ntonlarına gidiş\---i.geliş için inarıılrn.c:1:z: yasaklar ve yüz kızartıcı uygulamalar
ılmaya başlangı.
Ç>rneğin:
"fürk kantonla{IJlcigeçecek ara9lciprıiakaryakıtları çekilerek alındı.
H.er türlü maı:z:~me yüklü kamyqnl.cirı.n yükleri ya fişlemeler ile (sebze, meyve
t>ilhassa karptJ:z:, kavun yüklü 9r9çtar) veya yere döktürülerek imha yolları
uygulandı korku.tma,bezdirme veu~andırma metodları uygulandı.
§açlardan kurtJJan kontrol odalarının saçları üzerinde içerisini seyredebilecek
gelikler açılarak yoklanacak, kirnlik-tesbiti yapılacak diye indirilen türk kızı ve
k.adınlarının soyularak dışarıda nöbetçi polis, asker ve sivil Rum gençlerinin
şeyretmelerini teşvik ederek en ahlaksız, rencide edici hareketleri yaptılar.
~/den 70 şine türk halkı bütün bu kabul edilemez ve Birleşmiş Milletler
gq.revlilerinin gözü önünde çereyan eden hadiselere yıllarca gögüş germiş,
~ııavatanına inanmış kurtulacağı günü beklemiştir, yıkılmamıştır.
(Ş~lişmeler sürecinde Rumlar Enosisi ( yani Yunanistana ilhak ) uzun zaman
iÇerisinde Türkleri yok edecek mi yoksa Yunanistadaki Cunta yönetimi ile
2

x~

görüş ayrılığına düşen Makariosu ( o zamanın Cumhurbaşkanı devirerek ve
Türkleri toplu katliama tabi tutarak mı gerçekleştirelim görüşlerinden ikincisi
galip çıkmış ve 15 Temmuz 1974 tarihinde EOKA ve Yunan askerlerinin
istiarakı ile Darbe girişimine geçilmişti. İkinci Harekat tüm Türklerin katliamı .
Harekati olacağının bilgisini alan garantör Devletlerden Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin bütün uyarılarına kulak tıkayan diğer iki garentör Devletler olan
İngiltere ve Yunanistan Türkiyeyi yapamayacak inancı ile yalnız bırakınca 20
Temmuz 1974 tarihinde Türk Toplumunun bağrından çıkmış ve halkımızın
tasvib ettiği örgütümüzün ( T.M.T.) yönetiminde yıllarca uygulanmakta olan
ahlak dışı yok edlci. saldırılara karşı ( Ayvasıl, Atlılar,Sandallar,Köfünye
katliamları gibi) başcınlı savunmalar yaparak her konuda zayıf olmamıza
rağmen ( Maddi, silah,/rıufus) bize ait topraklarımızı korumuş ve özgürlük ve
Barış Müdahalesine kcıtkt koymuş ve Anavatanımız ile Türk Toplumunun
toplu katliamlardan kurtlJJarak Devlet kurma aşamasına getirmiş ve özgürce
yasama hakkına kavuştlJrulmuş olduk.

3
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MEHMET EMİRCAN ANLATIYOR

l<li Albay İsmail Tansu ile söylesi: Ahmet GÖKSAN. Kıbrıs
.l.l, Mayıs,1997 Q.i!t•:.1 O, No: 3, sayfa 29) " Arı Ekibinin 9 Kasım
Qnü 2. kayıkla birlj~l~ yaptığı 7. sefer maalesef hazin bir şekilde
nrmştır.
Anamt.ırg9n silahları yükleyip yola çıkan kayıklar
a yakalanmış ve AŞAF ELMAS'la HİKMET REZVAN kaybolmuş;
muşlarg.ı.. /
SAF E~~lAS ve t-iİ~fX1ET REZVAN TMT'nin denize verdiği ilk
an şehitl~.~dir. Asaf §lçm~ş'm bu seferi.7, Hikmet Rezvan'ın ise 2.
ukarıda Ahmet Göksar::ı'ın söylesisinden de anlaşılacağı gibi iki
lü genç olan Nikme_t . Rezvan ve Asaf Elmas, Anamur'dan
çadın'na Bereket taşıyan Bereketçiler idi. Bunlar, Runlar
anlamasın diye konulan kod isimler. Aslen Bereket çadırı silah
demek. Bereket; TMT'ye gelen silahlar, Bereketiçi ise silahları
şahışiar.
Elmas ve Hikmet Rezvan Anamur'dan silahları aldılar ve tüm
rağmen, bir/an önce silahları ulaştırmak amacıyla yola çıktılar
şehit oldular. Halen daha herhangi bir haber yoktur.

6

R RIFKIANLA"FliYOR
Ocak 1958 tclfi.IDJ~ri Kıbrıs Türk Halkının inanmış olduğu
ı.nda,/ göstermiş ot9•.u.<.,g.u.<H.en
büyük direniştir.
.
Ocak oıayıarma n~.~ı.lI'fı~lindi.
ı3 Cum~~Iiyeti Dış;/:/fş.lı3~i. Bakanı Sn. Zorlu, parlamentoda bir
~t evvel Q~ryştüğü iio.~;i.,!.i~<Dış İşleri Bakanının kendisine Kıbrıs'ta
m çözünıyiQ\~rüsülebi.l.i~;·~~giğini ( anlayışını) izah etmiştir.
pnuşma, ~~/ Ocak gymiY;1~i~c:>7kurt Gazetesi tarafından ingiltere
sta "Faksir11!;~abulet!.i0id!Xı3i~ciber yazdı, yaniyanlış aksettirdi.
uyan He!~J~er zam~Jrrn~J~.~~~.gibi ani ve süratle İnönü ve Atatürk
gmda to.~leID.~ı, doğruy~:8~[~nmek ve kutlamak için Toplanmıştık.
alabalya <~~zı aşarı H?'~rrrrnız talebeleri de çıkmak istediler
.'sine kadcl.[+\gidildi. Dr.<~~?.[I Küçük Ankara idi. Denktaş bey
ı3yi duyunçcl.•~oşup geldi. ~.)c:>.~ru hadise anlatıldı ve o geçen halkı
ILL Ertesi g.9.ID9x 27 Ocak ~~:'i.:~clha da büyük bir kalabalık olarak
FJ;leydana k~şrl~; öyleye i9~er!(Ş!8ganlar atarak bir asağı bir yukarı
geldi. Polis;~ı3;askerıer.~8iCj~8Y8khazırlık yapıp önlem aldı. Yine
uçlar taleb~.I,!3;.ri~e alana 9lil'J;lı~~/için faaliyete geçti ve onları da
3.oo civarı.erı0
iki koıdam•;}ı3r.!.!3.k lisesi ve kız lisesi olmak üzere
getirmeye;/~~şlandı. ingjli!·;.;~~~erleri bu yürüyüşe engel olmak
ıt . ancak talı3~ı3;!.ı3rle halk o !ederpoşku ki bu yürüyüsü her ne olursa
yapılacağliiiclrrerıığını ortclYeii~ydu ve ilgililere dayanıımayacağı
Ancak İ1"1~.i.1I~ }\skerleri9ı3:~Hyürüyüsü yaptırmamak için kararlı
il~rını bildirdil~r;ve1polisin önCı.tn~ silahlı asker ve polislerden Barikat
urdular.
roma dahad~/(iızan halk ve;t~lebeler barikatı aşmak için. harekate
lı3ri an halk.(¥~ talebelere se.rt.davranmak istemeyen ve· müdahde
?~ID polisleri<~ie.ren İngiliz. Askı3.rleri toplarla halkın ve talebelerin
iIDi~ toplarla Ş.~ldırdılar ve her t.araftan göz yaşartıcı Bomba attılar.
~'.t~unları alıp ,l\skerlere geri atıp Barikatı yarmaya muaffak oldular
kep kadar çok bomba attılar ve toplarla saldırlar ki genç talebeler
oldu ve ..kimisi yere düstü kimisi podinini kaybetti ancak
!erimle sahit olduğum tekşey kimse yılmadı Bayrakları asla yerlere
sürmediler ve kalkan yan ihaklardan yine askerlere saldırmayı

m.~a

·ı~L

e~~i<
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düler

ve Dikili taşın etrafından dönüp yürüyüşlerini tamamlamak
iken takviye bomba ve silah getirmekte olan bir İngiliz askeri tipi
n asker korkusundan olacak telasa kapılıp aracı halkın. arasından
aya çalışırken halkın üzerine sürmüş ve Bozkurt gazetesi binası
annda biri kadın diğeri erkek olan iki vatandasımızı çiğnemiş ve
etmiştir. ingilizler bize Rumlara 6 ayda attığı göz yaşartıcı
a sayısı iki saatte atmıştı. Dağılmak üzere olan Halk bu duruma
da içerlemiş ve)Jngiliz askerleri ile araca saldırmış ve zarar
tir. Halk artık durmak bilmiyordu. Liderlerin uyarılarına rağmen
atmaya devam ec:ierek korkunç bir direniş göstermeye devam
ö.s. İnönü Meydarurıda olan tork garajını da yakmış oldu. Bunun
İngiliz yönetimi SOKağa çıkma yasağı koyduğunu duyurmuştur.

er: Şerife Mehmet y~)Mehmet Ahmet Bongilo
nlar: ya ya ya şa şa şa Dr. Küçük çok yaşa
Ya Taksim ya ölüm,
Ya böleriz ya ölürüz
Bayrağımız kanımız, feda olsun canımız
a doğru halk dağılmıştır, ancak kimse dokağa çıkma yaşağına
mıştır herkes evininin ö,nünde mahallesinde acaba ne olacak
ması içindeydi.
·

cak
sokağa çık.11'"1i yasağını tanı.r1-ıc1dı. İngiliz asker ve zırhlıları, halkı
ordu. Hal~uş~hir içinde (.~yrı~r içinde) dolaşıyor surlar dışındaki
( Bende Ç~~l~yan Bölgeşirı~~i oturuyordum) da surlar içinde ne
r diye surlarc1lırmanarak su.rl~r+içine giriyordu, geri dönüyordu. Bir
<:lymaklıdani'8ic1Jk kalkaraKBc3}'fc3klarla Karayolları binası yanından
Meydanı na)r~irmek ve şeğ.ill~fimiz leyhine islagonlar atıyorlardı.
up genç de<.~~l'lzinci Zülhay.ırtn> istasyonu yanında toplanıp çocuk
sinden surla.r;J~erisine girmE}yE;}.hazırlanıyordu.
.nada AnibalJ~E;}Stdrantyanından silahlı İngiliz Askerleri bu gençlere
§lğlayan Bar/\pnünde olan diğer guruba ateş ettiği görüldü ve
~yır Benzin istasyonun yanındaki guruptan bir gençimizin şehit
iğini gördük. Jşmi İbrahim Ali orada olan Mustafa Ahmet ve
et Kanatlı isimli arkadaşlarımız gelen bir araç ile bu şehidimizi
lr-lşstahaneye götürmek için surlar içine hareket eddiler. Ne yazık ki
şkika sonra duyduğumuz korkunç yaylım atesi neticesinde surlar
~E;} görevli ingiliz askerleri. Bu araca ateş acmış ve araç içerisinde
[l<:la isimlerini verdiğim arkadaşlarında şehit edildiklerini, kısa süre
ta/öğrendik. Herkesi bir hüzün sarmıştı ne olacak diye lidelerin
8

Denktaş, örek) Hükümet ve Halk arasında mekik dokuyarak çare
imaya
çalıştıkları sık sık görülüyordu. Akşam üzeri herkes evine
kilip ertesi günü beklemeye geçti. Bu arada bir çok İngiliz Askeri
açlarına tahribat yapıldı. Geçe geç vakit sokağa çıkma yasağının
ldırıldığını öğrendik.

Ocak
~rkes yine sakin bir şekilde saray önünde toplandı şehitlerimiz alındı ve
yük ancak sessiz biF> .. şekilde cenaze töreni yapılarak Lefkoşa
arlığına defnedildileF\l~i halk liderlerin uyarılarına uyarak sessiz bir
ilde dağıldı.
..2a Ocak Diremisi ile s~.~~sailar verilmiş oldu:
- Kıbrıs Konusunda Tür~0i~alkı Saf Dışı edilemiyeceği

Türk Halkı Kendi Vat~~ı~m Rum ve Yunanlılara verilmesine asla
müsaade ~pstermeyeç~~.iyg~rekirseöleceği.
ingilizlerin<J--ierzam~ın<~li~ı.ı~u gibi Türklerin dostu olmadığı, Her
zaman Türk>Halkına' çift~ştcındart kullandığı.

9
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ŞAKİR MUHTAROGLU ANLATIYOR
1960 yılında Zurih ve Londra antlaşmaları ile Kıbrıs Türkleri
ndan oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti Kurulmuştur.
u kurulan Cyrnburiyetle 0/o 70' rum 0/o 30 türklerin hakkı olacaktı.
rbaşkanı Ru-n,,(.yardımcısı Türk olacaktı. Bu şartlarla kurulan
riyete Türkler.dör'ttelle sarılmış ve kendilerini Kıbrıs Anayasasınca
en haklardan iş!iJ.cıde etmek istemişlerdir. Rumlar ise Kurulan
riyeti Kıbrısı 't'j..ır;ıcınistana bağlamak için bir köprü
olarak
kte ve Türklere tanırıcınanayasal hakları vermekte ve tanımamakla
diyorlardı. Türkleri.rıilehine olan Anayasal değişikliği yapmak ve
Yunanistana t>gğJcımak amacıyle bir plan
hazırlamaya
ışlardı-Bu planınjijcı?'.ırlayıcısıise Cumhurbaşkanı olan Makarios
karios 13 madded~~'.?ltışan ve Türklerin lehine olan bu Anayasa
!kliğini görüşmek üzer~>Türkiyeye bir ziyaret yapmış ve bu ziyaret
nda T.C: yetkilile.~i.m~r «Anayasal değişiklik planını imada
uştur.
yetkilil~ripy;ou planı kesinlikle red etmiş haberi
ası üzeripeise o dön~~~.e An karada yüksek tahsilde bulunan ve
de içinde>u~.~lunduğurn;?~~.kişilik
bir öğrenci gurubu Makaryos'un
I otele yüry¥erek proteşt(;)i~(.:tilmiş Geçişgüzerğahı üzerine yerleşen
ilerimiz >tcırafından "çgrQl<i>L<yumurta ve domates yağmuruna
uştu.

m.c.

f

C yetkilil~if (~en bekl:~f liJ~/yi göremiyen ve Anayasal değişikliği
ıettiremiy§.frl'~akarios· ·K.ı.~.fl§Jw'r'Iunanistana>bağlamak
için Türkleri
çı. katledeç~.~tiVeya göc~';\:Z:~~layacak plan oları Akridas •. Planını
·amış ve 21.:~rcılık 1963.rtaf.i.~.imge. yürürlüğe .koyı-n.uştur.•·•·21 · Aralık
tarihinde Tcı~ta~alede 2 TQrL<Qm;ipldürülmesi•• olcıyları.ppcışlamasırıa
olmuştur;ju~?E53 olaylarınıq(J.l~şlamasıüzerine Türl<iye.'deEğitim
retimde bul~manöğrencilerin.~ıbrısta can, mal namus.ve özgürlük
delesi verem;/Türk kardeş.l~ri~ize yardımcı oJı-nal< düşüncesiyle
yı başından>iti.~aren. Ankar~:;¥.cıl<ınlarındaki Zir köyünde kısa süreli
~i <eğitime.ta.~i;rtutulı~rakönce.ı~rixküçükbalıktekneıeri ile gurublar
ete· Erenköye;;;91karılmayaij.cış.lcmrnıştır. Amaç·.•• yurt{ savunmasına
~a bulunmal<.)~yrıcaErenkö~genHLefkeye kadar-uzanan bir tampon
e yaratarak.Anavatan Türkiyerile bağlantı kurmaktı.
İlk kafileye l;..qndradangelen<tarkadaşlarda katılmış çok tehlikeli
uJ.t.ıktan sonra.E::renköy'e çıkmıştır. İlk gurup Erenköy köylüleri ile
şQrede kaynaşarak komuşunun köylerine karşı cephe oluşturulmuş
an guruplar coğaldıkça cephe genişletilerek tampon bölge
şturulmaya bağlanmıştı.
\

11

964 Mart ayı başında bu çıkarma aralıklara Ağustos ayına kadar

.fü.

Erenköye çıkarma yapıldığını haber alan Makarios ile o
in komutanı Grivas güçlü bir ordu oluşturarak Yunan askerlerinin,
rinin ve hatta uçaklarının yardımı ile 6 Ağustos 1964'de Erenköye
ışlardır, Büyük kahramanlık örneği verilen Erenköyde 3 gün 3
şiddetli · çatışmalar olmuştur. Cephede Savaşanların çoğunun
ite öğrencisi .elmasma rağmen büyük bir kahramanlık örneği
tir. Çadırlardaebin bataniye ile geçirilen iki kış mevsimini, 24
günde paylaştığı bir ekmeği iki yıl boyunca yediğimiş nohut,
kutu dolması ve kutu barbunyayı unutmak mümkün müdür?
mücadelelerden ve birçok zorluklardan sonra yüzlerce şehit
k 20 Temmuz t9j'4'de Mutlu Barış Harekatı ile Mutlu sona
ıştır. Cumhuriyetimiz! kurarak Özgürce yaşamaktayız. Kolay
ayan bu CumhuriyE:}ti korumak, kollamak ve sonsuza kadar
ak, her Türk vatandaşjrun görevi ve milli ödevidir.
1963 olaylarının ba.ş.[~rnası üzerine
Türkiye'de Eğitim ve
de bulunc3n öğrencil~rip Kıbrısta can, mal namus ve özgürlük
elesi verem Türk kc3.rg.~~.1.erimize yardımcı olmak düşüncesiyle
yı başından itibaren A.~~c3fa yakınlarındaki Zir köyünde kısa süreli
eğitime tc3bi tutulara.k;~.mpeleriküçük balık tekneleri ile gurublar
e ErenköyE:}>çıkarılrna;ıc3.t,~şlanmıştır.Amaç yurt savunmasına
bulunmc3~cayrıcaErep.~.~~gE:}n Lefkeye kadar uzanan bir tampon
aratarak A.l"lavatanT~rkiYE:}iilE:}\bağlantı kurmaktı.
r.

11(-kafileye\l..ondradan
gE:}IE:}l"li
arkadaşlarda katılmış çok tehlikeli
!
><
...
/ ..
.
ktan sonrc:3/E:renköy'eÇ.1.~l"l"ll.~tır. Ilk gurup Erenköy köylüleri ile
ürede kayn~~c3rakkomuşyn.~.l"l.köylerinekarşı cephe oluşturulmuş
guruplar. >çoğaldıkça ÇE:}pbe genişletilerek tampon bölge
rulmaya bağlijnmıştı.
1964 Mart c3y1başındabui•çı.~9.rma aralıklara Ağustos ayına kadar
Qştü. ErenkğyE:}i çıkarma yc3p.ılctığını haber alan Makarios ile o
!"l"lin komutanı ($iriv~,ş~üçlü .biryordu oluşturarak Yunan askerlerinin,
i!~rinin ve hatta uçakfarının yardımı ile 6 Ağustos 1964'de Erenköye
rnıılardır. Erenköyde büyük kahramanlık örneği verilen Erenköyde 3
3 gece siqqetli çatışmalar olmuştur. Cephede Savaşanların
un Üniversite öğrencisi olmasına rağmen büyük bir kahramanlık
i<verilmiştir. Çadırlarda bir bataniye ile geçirilen iki kış mevsimini,
ı~inin günde paylaştığı bir ekmeği iki yıl boyunca yediğimiş nohut,
lyE:}, kutu dolması ve kutu barbunyayı unutmak mümkünmüdür.
13u Cumhuriyet kolay kurulmamıştır. Bu Cumhuriyeti korumak
irpak ve sonsuza dek yaşatmak hepimizin görevi olmalıdır.
12

\\

\\
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~FYA:
Ben Şakir Muhtaroğlu olup 1942 yılında Ağ:(~tj~ğ
'h
e dünyaya geldim. İlkokulu Ağırdağ İlkokulunda Orta ve Lis'efi:;,_::,,::;::::/
'da okudum. Liseyi bitirdikten sonra 2 yıl ara verdikten sonra
ılmda A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine kayıt oldum. 1963
irun çrkmasnüzenne Mayıs 1964'de Erenköye çıktım iki yıl burada
n sonra geri>döndükten sonra Üniversiteye devam ederek 1968
Üniversiteden mezun oldum.

13

I Bayrak radyosunun Kuruluşunu Anlatıyor:
Ağustos 1960'da yapılan Kıbrıs Antlaşmaları gereği, İngilizler
etmiş ve Kıbrıslı Rum ve Türkler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti
uştu, ancak. bu Cumhuriyetin ömrü kısa oldu, 3 yıl bile dolmadan
talık 1963 taribihqe Kıbrıslı Rumların ENOSİS'I gerçekleştirmek
ıyla Türklere salqırışı ve bu saldırılar sonucunda onları katletmeleri
u Rumlar ve J"Qrl<ler ayrıldı. Türkler ve Rumlar kendi ayrı
lerinde, kendi YÖt'l~tirı,Jerini kurmuşlar, kendi resmi kuruluşlarını da
rmuşlardı.
KLl[Lll~n
Kuruluşların en önemlileri; Polis,
hane,Maliye,Enfofrı,~~ypn gibi dairelerdi. Bu arada o günler sıcak
ın olduğu halkın Yca.ıt~fdan alınıp kaybolduğu ve birçok kişinin de
en duruma düştüğ~U)~~fılerdi.O güne kadar Kıbrıs'ta ortak olarak
ılan radyo yayın ar~~ı<3BC ( Cyprus Broad Gusting Cooperation)
arda kalrrnştı. Böyl; .ll~l~i Rumlar tüm olayları, propagandaları,
tarı ve- ist~mleri dcai.r~:lt.~şunda yayın olayları, propagandaları,
ları ve ist~rrıleri doğf~lt~;~~pda yayın yapıyorlardı. Böylelikle dış
ada kendil~rini kalı g8~!~~mşk için hertürlü yalana başvuruyorlardı.
arın bu tut.l.J.. l")'.)U karşısıp~~;~ıbrıs Türk Lideri ( Dr. Fazıl Küçük) bir
o vericisi.nI.p. kurulm~~Jp.ıp. gerekliliğine inandılar. Saldırıların
dan dört S:J~.P sonra ~~~~?[1\963 tarihinde topladılar ve akülerle
e çatma bi~;radyo istaş~~P~\kurdular. Radyo 28 Aralık 1963'de
al yayınına:r başladı. ~~.8¥~.P.yn adı ise kurucuları Mücahitler
.~ları için ııti~~yrak,Bayr~~;1~~¥f~k-Burası Kıbrıs Türk Mücahidinin
i.t' olarak ya¥ıp~ başladı. ~.p~;~l~ri çok dar bir alana yayın yapan
¥.o,gün geçtik./~?nra yayın .~l~p.ıpı genişletti. Bu radyonun kurulması
Türk HalkıI.P~. büyük seMiP~ıjM~rirken, yapılan yayınlar halkın ve
eahitlerirnizin r-rı~ralini yüks~lt.ir~~p, dış dünyaya olayları gerçek bir
ilde yansıtıyo.r~~-Kıbrıs Tüf~8<g\~ünlerde çok mağdur durumdaydı.
rak Radyosu'rı~p kurulması il.~/¥~Jadyodan " Bayrak,Bayrak,Bayrak"
lerinin duyulm~~ı/Kıbrıs Türk ~~ı..~.t;'pın bütünleşmesini sağladı. Bunun
ında çok kısa//§9fede zor koşt1IJa.r altına kurulan radyo, Kıbrıs Türk
lkı'nın gözü ver.~~vunucusu olgt1~L1ndan ötürü Bayrak Radyosu ta o
ardanberidir Kıt>rıs Ttfrk Halkt'rıırıgurur kaynağı olmuştur.

ms

Yukarıda arılattığım olay zamanı ben 14 yaşındaydım,
yüklerimizin hat>er saatinde radyC>nun başına toplanıp haberleri, yok
ilmek üzere olan bir toplum için büyük bir olaydı.

Altay SAYIL
Emekli Polis
Araştırmacı Gazeteci Yazar
14
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Güner Rıfkı Anlatıyor:

1955 - 1974 tarihleri arasında anılarım çok ama yaratan Allahıma olan inancım
risindeki şu hatıramı hiç unutmam:
Birçokgörevdens()Qrr;1(,V.M.T. içerisinde) özel görev grubu içerisinde yer altında
.klı olan silah ve muhirnm.etlarımızınzaman zaman bir program dahilinde ( Lefkoşa
zas: ve köylerinde) sil§!~/¥~ rpuhimmat çıkarılır biz ekip olarak gider takviye varsa
türür ve mevcutların./l;>r;1kırnı He hep beraber yeniden gömülmeleri bakımını
ıyprduk.
1962 yılı içerisinde bir tarihte akşam üstü saat 17.10'da takviye Mühimmat ile
lah Rahmet eylesin Aşık Tagmen isimli bir arkadaşımla Yorgoz köyüne hareket
ik ( Tepe Başı) Alay köye ( Yerolakko) girişimizde polis karakolu önünde bir Rum
lis Barikatı ile karşılaşdığımızı gördük. Önümüzde 5-6.araba vardı, Arabalar bir bir
anır kimlik tesbiti yapılırdı. Kanunen üzerinde veya aracında bir tek mermi
nsa cezası idamdı.Arkadaşımla aracı o kullanırdı ne yapacağız manasında bir
ştık " O bana: "Güner, ayaklarının arkasında mermi torbasını olsun pencereden
ı at belki başka bir yere bakmazlar" dedi Orada önümüzdeki bir veya iki araç
verilmiş, biz daha da yakınlaşmıştık. Arkama baktığım zaman işten görevden
n sahşi araçı köy yolcu araçları daha da çoğalmıştı. Öyle bir hareket yaptığın
an mutlak görüleceğini söyleyip içimden "Allahım bizim kurtulmamıza yardım et
suz insanlarınızın korunması hizmetindeyiz" dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Cümle
r bitmez arkamızda araçlar o kadar çok uzadı ki bütün araçlardaki insanların
rışları, korno sesleri polisleri rahatsız ettiki bir anda polislerin önümüzdeki bir
çtan itibaren araçla geçiniz çağrısı ve işareti verdiklerini gördüğümde ve Polis
"katını geçtiğimizde, sırtımıza bir kova su dökülmüş gibi halimle ilk olarak
ahım sana şükürler olsun" diyerek rahat bir nefes aldığımı hiç unutamam.
revimizi yapıp geri evimize döndük.
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Ahmet Anlatıyor:
yılının bir sonbahar akşamıydı. Baf kasabasının sınır semptlerinden
o günlerin adıyle " Mutallas" kapısında, Ağabeyimle birlikte ucuza
sıcak odamızda oturmuş, ertesi günün ödevlerini yapıyordum.
çırağı olan Ağabeyim henüz eve gelmemişti.
akak kapısının açıldığını işittiğimde Ağabeyimin geldiğini sanmıştım. İçeri
işti fakat sokak kapısırtır)Içten kilitlendiğini duymuştum yine de aklıma kötü
gelmemişti, çünkü g9rı9üzün dut yemişi yemek için yerinden indirdiğim
ni tekrar yerine koyduğıınun tıkırtısını işitmiştim. Tam o esnada sokak kapısı
bir gürültü ile çalınıyor''/.f'tlehmet,Mehmet aç kapıyı" diye sesler geliyordu.
t Ağabeyimin adıydı, fak~tgqun avluda olduğunu sanmıştım. Sokak kapısını
ve Ağabeyinıe bakmak i<R.i.pch.şarı çıkar çıkmaz iki kurşun beni yere seriverdi.
zaman aksi/. birşey old~~upu anlayabilmiştim. Vurulduğunu sandım fakat
adan süratle.sokak kapıs.191/~<R.maya koyuldum. Baktım ki karşımda iri yarı
üniformalrjk.i mücahit rü:z~~r\hızıyla bir avlu mahallini diğeri merdivene
çatı mahaUipi karanlıktct/cl[~yıptaramağa başladı. Az önceki konuğumuzun"
ayı.Hyu tarayan M99.~~it'tenöğrenirken o esnada çatıdan bir el ateş
M08.cthit bana ."/ Ş(:}Jl içeri gir ve kilitlen" derken merdivene
Bemctrtık evde otUJı:I~.ilif miydim? Pencere'den çıkıp Ağabeyimin
koştum. E~~~i gün Türk Ppl.i.ş}ç~tıdakikan izlerini Birleşmiş Milletler Barış
gg.ştererekzabıttLJttı..ırı..ıyord u ....

/rır
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lihmet S. Emircan Anlatıyor:
R.um-Yunan ikilisinin Kıbrıslı Türklere karşı başlattığı 21-25 Aralık
kanlı Noel saldırıları günlerinde, Lefkoşa Rum bölgesinde kalan
Hastanesi'ndeki bazı Türk hastalar kurşunlanarak, ameliyat
için kanaihtiyacı olan hastalara kan verilmeyerek hastalarına
kanı vermek içirı)gelen bazı Türklerin de son damlasına kadar
çekilerek" şehit(~çJHdikleri"bilinen korkuç gerçeklerdir.
işte, Erdemli ( Tr~rl'l~şe) köyünden iki Türkün, ameliyat olabilmek
Devlet Hastanesi'ncf~)Yatmakta olan hasta oğul Ahmet Yusuf Pekri
oğluna kan vermeyer~~.l~nbaba Yusuf Pekri ( Mahalleli Yusuf uzun
şuf'un) öyküsü ise şöyl~:
Ahmet )Yusuf köyürı~~j~~hit edilmedi vücudunu kurşunla kabura
ğpdüren EQf<.t\'cıRumlar7;~~.rl'let'ihasta yattığı Devlet Hastanesi'nden
ilar. Bir poiiSi(landroverin~~\/Ayvasıl ovasına götürüp hiç acımadan
dular. Son~9>da delik d§Şİ.~ plan cesedi, bir Rum askeri paltosuna
ıp, Ayvasıt'cl.a~i köyün J"~.[~.l~rini gömdükleri Toplu Mezara attılar,
fkoşa'daki T§.~~e Bahçesi ~~hi.tliği, Kıbrıs Adasındaki 33 şehitlikten
lnızca bindir. m~kke Bahç~six;~~hitliği'nde155 mezar var. Bunların 44
rnaralısında .~f~emlili köyQmd~.ITT<.Ahmet Yusuf Peksi yatıyor. Soyadı
bile. )~~met Yusuf ~~Q..rniş, geçilmiş. Doğum tarihi, hangi
8yden
mıyor·@eldiğii.m~rede nasıl//~~~itedildiği kayıtlara bile işlenmemiş.
fterdeki düşQJ"\§~ler hanesip§/'t l:>ilinmez" manasında yatay bir çizgi
ilmiş."
Erdemlili YsHtl Ahmet ya.ni/~~rçek adıyla Ahmet Pekri aniden
staland ı. 18 Ar~llk 1963 geces.i./.~§fkoşaHastanesinde görevli Türk
ôl<torlar Pekri'Mit~örür görm§:Z\}~şhisi koydular: " Ahmet ameliyat
malı. Kana ihtiy9x\olacak . K9y9ne haber gönderilsin. Ahmet'e kim
~n verecekse dentıc:11 pevlet_Hastc:1.nesi'ne
gelsin" dediler.
"

. ·... ·.··.· ..· ...•. ·.·.

(l'f(

Baba Pekri. .oğluna kan vermek için 19 Aralık gecesi hastaneye
eldi. Rum görevi§ baba Pekri'yi hastaneye almadı. " Yarın gel" dedi.
rdemlili Ahmet Pekri babasının kanıyla ameliyat edilmeyi beklerken,
kmelerle açılan kapıdan 4 Rum girdi. Bu EOKA'cı Rumlar Erdemlili
hmet Pekri'nin vücudunu kurşunlarla kalbura çevirdiler.
21 Aralık sabahı baba Pekri rum görevliyi görünce sevinir ve
ğluna kan verdiğini düşünür. Ameliyathanede Baba Pekri'den şişelerce
kan aldılar ve baba Pekri ruhunu teslim etti.
19
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Hilmi Işık Anlatıyor

Yılı Mart ayı başlarındaydı Aydın İlkokulu sıralarında otururken,
an ge\en bornpa sesleri öğretmenin dersini engelleyecek
.eydL Öğretmen öğrenci\erden gerçeği giz\emeğe, panik
amağa azami ga.¥ret gösteriyormuş. Ansızın bir te\siz haberi
. " Oku\ boşa\tı\şl('l} ka\aba\ık o\uşturu\masm"\ Zi\ çatmış, baş
en bizi sahada tp~l~yarak şu bi\giyi vermiş. " Rumlar Saf Türk
.basını ağ\r bombarg1fl"a..na tutmuş, çok büyük ö\çüde hasar, zayiat
iş. Türk\er ev\erind.ij("Ne işyer\erinden kovu\muş, terör, aç\\k ve
~te terkedjlrniştir. " Hi~ırhk\ı o\un size de sa\dırabi\ir\er" diye uyarı
~ımız için. s.izi evlerinif;~8nderiyorum. Okulun ne zaman açılacağı
i>değil; ail~l~rinizin y~nt('l9.a..n ayrılmayınız. Allaha emanet olunuz!"
f~l"llba sesleri>.9ij.vam edi¥~.~~~t f~ncak ne yal.cın söyleyeyim, Allah bilir
\f,n korkudan i~i?ade biraz{:~l;l"Jl>/ve macera· · olarak bakıyordum olaya.
,~il"llba teriminJn}ne olduğl.lnt.ın.>)tlilincinde değildim tabi ki ! Ta ki iki
tı)Qçcıhidimizinp.cışına gelenl~r.i/gpr.düğümzamana kadar.

I(\

Üç beş g()pisonra idi;.J~.a.f/ Sancağından gelen bir mesaj'la iki
ı,qcahi~imizin >pilrpedeğim . ~ifŞ.~"Y'l.eri 40 kilometre uzaklıktaki Saf
lil'lçagına teslil"llin;tmek üzer;,¥a.¥cı.olarak yola koyulduktan yirmi dört
ivla.tsonra acı ha.~;rıerini Birl~~l"lli~/ifYlilletleraskerleri getirmişti. " Kimliği
;;ııi olmayan iK.i;;ijrkek, "Ce.lp~a.ra.'' Rum köyü mevkiinde baltalarla
;~rçalanmış; kil'l'lli~\ tespiti içiOi tl.iliJkişi gerekir" denilmiştir. Bilmediğim
l:irişi, Barış GüC(.)i\¥~tki\i\eri i\e ~.8ni9~ri\miştir, üç saat sonra kahraman
:r·~icahit\erimiz p~rç.cı\ar ha\ind~ .~~¥~(getirilmişti. Edep yerleri kesilerek
r~}i\arına soku\11'l\.1Şil e\ ve baca~\cırı/pirbir\erii\e karıştırılmıştı. işte o an
,;~mba\c;1rın ne an\.~l"lla geldiğini.; l3.ql'l'l\arın Türklere ne\er yaptıklarını ve
:9aha neler yapabi\~9e~\erinipaha/iyLan\amıştım.
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1970

Canlı Olaylar
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AN ERSAN ANLATIYOR:
cin, 1970'1i yıllarda.t:>aşından geçen bir olayı şöyle anlattı.
Lefkoşa'da oturan.~şimin

ailesini ziyaret edip, onların yanında bir

(£IQ kalmak amacıylcih.ij~fkoşa'ya geldim.

O günler Türk,Rui/ı~~~şmalarının en sakin olduğu dönemdi. Hatta,
f~ aileleri gidip Rum!l;~~v~lm.inde alışveriş bile yapabiliyordu. Bunun

!!\lda müzjşy.enlerimi~~ı:ı:ı:ııııvl<esimindeki bar ve diskoteklerde müzik
abiliyorlard.ı.> Ben de . ;pvtdQn~mlerde Rum kesimindeki bir diskotekte
··.zik yapıyordqm.

Ben eşim\!i)J.ailesinitj~fjjf~da• kaldıktan sonra geriye ( Larnaka'ya)
omek için y.q!a' çıkmay~llllll'fılanırken, bacanağım Ali Ağa, Boğaz
r;ıcağ ı na bağ\ı!ı.!;lilelle' deı,ıv~,ııJnitlikgörevinkyapnnaktaydıt Benim izinli
~ğum döne~~e, görüş~~li~~anımız olmamıştı; benim izinden, geri
r;ıeceğim gür]J\~1,1 kez izi~!,~,,ıl~Ffk o Lefkoşırya geldi, ona dedim ki
adem" izind~::+t>.uluştuk 1<.al.~W<.§~.ninle biraz dolşmaya

çıkalım.

izinin

~ın ı .çıkara I ı m''jift~.ed im.

I

O gün ak~~~i üzeri biFli~!~\1~vden çıktık, iş Bankası'nın

yanına

~kiiğimizde, OlliJ:fi~kmacı b~~\~i\1~,~~n Rum tarafına geçip, orada biraz
ğlenmeyi teklif\\tJr, " tam~~,!~,i~'7tim" dedi. Lokmacı Barikatı'ndan
çerken orada'(\~J,evli olamf!+~~Ji!Olisteri bize hiçbirşey sormadılar.
ünkü o dönel\\l:il\Jtdemin de'r:t~~~!,r~iğim gibi Rum tarafına geçmek
erb~ştti. Barika;,~}l!il/!ı?çip yakl~~ı',~ifi~ıııp metre kadarRum kesiminde
ı:ırledikten sonr~~l/l,~ın Barika\ır;ııııı1aı;ıgayet rahat bir şekilde geçtik ve
prada da bize kimş~.t>irşey sorm.adı.
/
Rum barik~tıhl da,, geçip ycıklaşık 50 metre geçtikten sonra
arşrmıza yedi tan~isilahlı Rum. aşKeri çıktı. Ve bize yanlarına gitmemiz
için işaret ettiler, /.bacanağım gitıııek istemedi, ancak ben yanlarına
gitmemizde bir pro.t>lem olmayacağını söyleyip yanlarına gittik. Onlara
ne istediklerini sqrdum, bize "Türkmüsünüz" diye bir soru sordular ve
Kimlik Kartımızı görmek istediklerini Söylediler. Ben Türk olduğumuzu
kabul ettim ama Kimlik Kartımızı göstermeyeceğimizi söyledim. Benim bu
tutumum karşısında onlar, Kimlik Kartımızı görmek için ısrar ettiler. Artık
· yapabileceğimiz başka birşey olmadığı için Kimlik Kartımızı
vermek
zorunda kaldık. Türk olduğumuzu gördükten sonra "size birşey
söyleyeceğiz" diyerek bizi ıssız bir köşeye çektiler. Biz o ıssız yere
23

sonra başka bir askerin elindeki sonra başka bir askerin elindeki
atik silahı gördük ve pusuya düşüldüğümüzü anladık, ancak
gbilecek birşey yoktu.
Bize Rum tarafına ne yapmaya geldiğimizi sordular, ben de Rum
fına geçmek s~rt:>~st değilmi diye sordum ve Rum tarafında bir
otekte müzik çallşrııc:ı.sı yaptığımı söyledim, ve hatta Rum tarafında
anan futbol maçlc:1.f•ım1 izlemek için sürekli olarak Rum tarafına
tiğimi söyledim. 1-\m?~k bunu kabul etmediler ve içlerinde bulunan
uş bizi tutuklaması .içir,:yanındakiaskerlere emir verdi.
Askerlerden birtanesi beni kolumdan tuttu, öteki de arkamdan
larıma yapıştı bu esnada karşımda duran asker bir anda yüzüme
ört tane yumruk vurdu. Ağzımdan kan geldiğini farkettim. Onlar
aya devam edince bu kez acıdan bağırmaya başladım. Tüm bunlar
ken ben, bacanağıma ne yaptıklarının farkında değildim. Çünkü tüm
lar olurken elinde otomatik silahla duran asker de silahını kurup
im üzerime doğru yöneltti ve yapacağım herhangi bir harekette beni
acağını belli etti. Bir ara bana vurmakta vazgeçip benimle konuşmaya
şladılar. Ancak onlar konuşurken içlerinden birtanesi ayağındaki
tlarla ayağıma vurmaya başladı. Onların bir anlık dalgınlığından
rarlanıp ani bir çıkışla koşmaya başladım. Ben koşarken içlerinden üç
nesinin koşarak beni takip ettiğini farketim ancak beni yakalayamadan,
girişteki Rum barikatını da geçerken, bacanağım aklıma geldi.
kama dönüp baktığımda benim o ilk çıkışımda bacanağım da onlara
ldırıp koşarak kaçmaya başladığını gördüm. Rum barikatından
rtulup Türk Polislerinin olduğu barikata geldiğimizde elimi başıma
türüp kontrol ettim, başım çok ağrıyordu ve yer yer saçlarımın
·ıkülmüş olduğunu farkettim, bu olaydan sonra beni hemen
astahaneye
götürdüler
ve
vücudumun
çeşitli
yerlerindeki
erelenmelerden dolayı on sekiz gün müşahade altına alındım.
Bu anımı ve/~µrnlardaıı çektilsJerimizihiç unutmayacağım.

Ertan ERSAN
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler
Derneği Genel Başkanı
Lefkoşa
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Canlı Olaylar

Fikriye Emin Anlatıyor

1973 yılının pir ?gpbahar akşamıydı. Baf kasabasının sınır
semptlerinden birinci~,/\ ii q . günlerin adıyle " Mutallas" kapısında,
Ağabeyimle birlikte uq~i·i•~•if~ladığımız sıcak odamızda oturmuş, ertesi
günün ödevlerini yapıy9r.ğ~n,. Marangoz çırağı olan Ağabeyim henüz
eve gelmemişti.
Sokak kapısının açıldığını işittiğimde
Ağabeyimin geldiğini
sanmıştım. içeri girmemişti fakat sokak kapısının içten kilitlendiğini
duymuştum yine de aklıma kötü birşey gelmemişti, çünkü gündüzün dut
yemişi yemek için yerinden indirdiğim merdiveni tekrar yerine
koyduğunun tıkırtısını işitmiştim. Tam o esnada sokak kapısı büyük bir
gürültü ile çalınıyor " Mehmet,Mehmet aç kapıyı" diye sesler geliyordu.
Mehmet Ağabeyimin adıydı, fakat onun avluda olduğunu sanmıştım.
Sokak kapısını açmak ve Ağabeyime bakmak için dışarı çıkar çıkmaz iki
kurşun
beni yere seriverdi. İşte o zaman aksi birşey olduğunu
anlayabilmiştim. Vurulduğunu sandım fakat aldırmadan süratle sokak
kapısını açmaya koyuldum. Baktım ki karşımda iri yarı silahlı üniformalı
iki mücahit rüzgar hızıyla bir avlu mahallini diğeri merdivene tırmanıp
çatı mahallini
karanlıkta arayıp taramağa başladı. Az önceki
konuğumuzun " Rum" olduğunu avluyu tarayan Mücahit'ten öğrenirken o
esnada çatıdan bir el ateş geldi. Avludaki Mücahit bana " sen içeri gir ve
kilitlen" derken merdivene tırmanıyordu. Ben artık
evde oturabilir
miydim? Pencere'den çıkıp Ağabeyimin yanına koştum. Ertesi gün Türk
Polisi çatıdaki kan izlerini Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerine
göstererek zabıt tuttun..ıyordu~...
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Güner Rıfkı Anlatıyor:
-

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı tarihinde Çağlayan Bölgesinde görevde idim.
Hatırladığım kadarı ile Barış Harekatından üç dört gün sonra Yenikapı
Bölgesinde Gençlik Gücü Spor Kulübü yanındaki Magosa çıkış kapısı
Bölgesinde devriye de idim. İki Bölge arasında atışlar sürekli devam ediyordu,
ama dört yol ortasına geldiğim zaman Rum kesiminden bize doğru hızlı bir
aracın geldiğimi Rum tarafının çok sidetli ve yogun atışları anında gördüm
ileri mevzilerimizinde ateş açtığını fark ettim iki ateş arasında çok eski ön
kapıları öne acılan içi insan dolu bir aracın geçip tam ikinci menzilerimizin yani
Gençlik Gücü Kulübü önündeki hısar duvarlarının önünde duran araçtan
Türküz diye seslenerek aşağıya atlamalarını yeri seçte yaparak toprağı nasıl
öptüklerini özgürlüğe kavuşturan tanrıya "Allahım sana şükürler olsun" diyerek
nasıl dua ettikleri gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
- Yıllarca Halkım ve Mücahitlerimle beraber cefa çeken bir Mücahit Komutanı
olarak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı başlangıcı olan 05.10'da
jetlerimizin korkunç sesleri ile üzerimizden uçuşları ve Rum mevzilerine vuruş
sortileri arasında havadan çiçekler gibi bir bulut
kümesi gibi
Mehmetciklerimizin helikopterlerden atlayışlarını ve paraşütlerin açılarak yere
süzüldüklerini gördüğüm anı hiç amma hiç unutamam.
On bir yıl tasarruf maksadı ile bir tek merminin hesabı içerisinde devamlı ateş
üstünlüğü ile bizi başkı altında tutan Rum palıkaryalarının, emir gereği Barış
Harekatının başlangıcı 05.5'de Mücahitlerimizin ateşi karşısında yarı çıplak
mevzilerinden kaçışları hiç gözümün önünden gitmiyor.
- Agustos 1974 içerisinde ateşkeş uygulaması var iken Çağlayan Bölgesi
Kaymaklı yolu karşısında Bakkal Menteş Beyin torunu yine Bakkal olan
Ahmet Mentesin 12 yaşlarındaki oğlan çocuğu daima tenbih etmemize
ası kötülük düşünmemesi ile Barikat yanında olan evlerinin
önüne, Rum· mevzisinin karsısında yola
çıktığı an
Gaddar Rum
Palikaryalarının açtığı ateş ile öldürülmesini hala hazmedemiyorum.
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Özden Yener Anlatıyor:
Yıllarca halkım ve mücahitlerimle beraber cefa çeken bir mücahit
komutanı olarak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı başlangıcı olan
05.1 O'da jetlerimizin korkunç sesleri ile üzerimizden uçuşları ve Rum
mevzilerine vuruş sortileri arasında havadan çiçekler gibi, bir bulut
kümesi gibi, Mehmetçiklerimizin helikopterlerden atlayışlarını ve
paraşütlerin açılarak yere süzüldüklerini gördüğüm anı hiç ama hiç
unutmam.
On bir yıl tasarruf maksadı, ile bir tek merminin hesabı içerisinde
devamlı ateş üstünlüğü ile bizi baskı altında tutan Rum palıkaryalarının,
emir gereği Barış Harekatının başlangıcı 05.05'de mücahitlerimizin ateşi
karşısında yarı çıplak mevzilerinden kaçışları hiç gözümün önünden
gitmiyor.
Ağustos 1974 içerisinde ateşkeş uygulaması var iken Çağlayan
Bölgesi Kaymaklı yolu karşısında Bakkal Menteş Beyin torunu yine
Bakkal olan Ahmet Menteş'in 12 yaşlarındaki oğlan çocuğu daima tenbih
etmemize rağmen, çocuk olması, kötülük düsünmemesi ile Barikat
yanında olan evlerinin önüne, Rum mevzisinin karşısında yola çıktığı an
Gaddar Rum Palikaryalarının açtığı ateş ile öldürülmesini hala
hazmedemiyorum.
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vlehmet Erki

sabahı, Türkiye'den çıkarma için gemiyle
dağlarında mükemmel mevzilenmiş,
ı. Türk askeri ilerliyordu. Türk
çıkmaya başlayınca Rum askerleri
daha 40 günlük yeni evli bir arkadaşım
de ateş ediyorlardı ve işte bu sırada
kan kaybından kucağımda öldü. "
halen kulağımdadır.

Biz 20
adaya geldik.
gemiden çı
askerleri
kaçmaya
vardı.
arkadaşım
Kurtarın

(ff{
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Kezban Erki Anlatıyor:

1974 yılı
saldırı
desteğe
denilen
şekilde
uçakları
Lefkoşa'ya
Rumlar

biz Akıncılarda idik. Gece Rumlar bize
Lefkoşa'ya yaklaştı için yani Lefkoşa'ya
ncılar'a saldıramadılar. Ama " Goçi"
halkı bütün gece akın akın, çıplak bir
geçerek Akıncılara geldiler,3. gün Türk
Rum sınırlarını bombaladılar ve bize
Akıncılar'dan Lefkoşa'ya gittik.
silahla daralıyorlardı. O gün Türk
görülmeye değerdi. Askerler bile
, sallamaya başlamışlardı. Halbuki
uçağı da olabilirdi ve mevzinin yerini
Lefkoşa'ya yol açmasaydı hepimiz
3 kere tur atmışlardı. Birisi eksoz
kaçmaya başlamıştı.
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~hmet Hüseyin Anl~tıyor:

1974 Y\1![1~.~.

Aydın İlkokulu sıralrında otururken,uzaktan
Jelen bomba se~ı,~~j:;,S9r~tmenin dersini engelleyecek nitelikteydi.
~ğretmen öğrencileç~liltı,~~r~ği gizlemeğe, panik yaratmamağa azami
gayret gösteriyormı,ış,,,t/ll~,l:ZIP bir telsiz haberi gelmiş. " Okul boşaltılsın;
kalabalık olu,şt9rulmşŞJıJi)ı!,;
ZU çalmış, baş öğretmen bizi sahada
toplayarak şu,. bilgiyi, ;:ffl\fıl11iş. " Rumlar Baf Türk
Kasabasını ağır
bombardıma~.Jt~t~tmuşı,,,ıılf;:b,PYük ölçüde hasar, zayiat verilmiş. Türkler
evlerinden
\şyerl~~İ!;'j~J:).
kovulmuş, terör, açlık ve esarete
terkedilmiştir -i~~.ızırlı~~~-rı
de saidırabilirler" diye uyarı aldığımız
1~i~e
için sizi evlefj~~l;lön~,~İiı~L!Jil'l· Okulun ne zaman açılacağı belli değil;
ailelerinizin ~ııııı;:ıdiın•c1i!;*l\1i!,!aYın ız. Allaha emanet olunuz!" Bomba
sesleri devam,~\yordu,;~~f,ıık · ne yalan söyleyeyim, Allah bilir ben
korkudan ziy~~t~iraz .?~1r;~~e macera olarak bakıyordum olaya.
Bomba terimir,,L~~ıt ol~~.8,~ı~l?:!,~ilincinde değildim tabi ki ! Ta ki iki
mücahidimizin başına gelenleri gördüğüm zamana kadar.

Y,f;;:

Üç beş ,g~tııı,~ııonra i9ijiıi~fı. Sancağından gelen bir mesaj'la iki
mücahidimizim.1jl~Jııııı7değin:ıt: :ı:ıPl~ieyleri 40 kilometre uzaklıktaki Baf
Sancağına tesl(\!iJ!Ii}mek ü~~{:!;'i(~~*a olarak yola koyulduktan yirmi dört
saat sonra acı h~~li[Jerini Bi!;,~T~ıl1ıl!l>iMilletler askerleri getirmişti." Kimliği
belli olmayan i-ı£5ek, "G~Jı?~a" Rum köyü mevkiinde baltalarla
parçalanmış; ki"ı~W tespiti için rtpWrkişi gerekir" denilmiştir. Bilmediğim
birisi, Barış Güç;iMjeI~ilileri ile ,gğ~cJeı:ilmiştir, üç saat sonra kahraman
mücahitlerimiz , ~~;\«§illar halincj~'.&k.~y~ı getirilmişti. Edep yerleri kesilerek
ağızlarına sokulı;ııı,~!lfel ve bacakl.awbirbirleri ile karıştırılmıştı. işte o an
bombaların ne aı;ılifa geldiğini ; Rumların Türklere neler yaptıklarını ve
daha neler yapabileceklerini daha iyi anlamıştım.

32

Sevgi Artemel anlatıyQr:

15 Temmuz 1974 yılında Makarios'a büyük bir darbe yapılmıştı. Bizim Küçük
Kaymaklı'daki evimizin arkasında Rum askerleri, önünde Türk askerleri vardı. Evimiz
Yeşil Hatta idi. (Yeşil Hat Runla Türk'ün arasında) Bütün gece can korkusuyla hiç
uyumamıştık. Yanımda sadece iki kızım vardı. Biri onbir diğeride altı yaşındaydı.
Eşim sivil mücahit komutanıydı ve göreve çağrılmıştı. O akşam yalnızdık. Rumlar
devamlı silah atuyorlardı. Silah seslerinden çocuklarım çok korkmuştu ve " anne
Rumlar, bizi öldürecek, çok korkuyoruz, ölmek istemiyoruz" diyerek, boynuma sarılıp
ağlıyorlardı. Onları nasıl sakinleştireceğimi şaşırıyordum. Beş gün boyunca,
komşularla birlikte bir evde toplanıp, orada kaldık, evden dışarıya hiç çıkmadık.
Kocalarımız cephede vatan için savaşıyordu. Evde sadece kadınlar ve çocuklar
vardı. 20 Temmuz 1974 sabahı saat 2:00 de eşim eve geldi ve evlerin üzerine Türk
bayrakları çekerek " hazırlanın, Türk askeri çıkarma yapıyor" dedi. O anda duyduğum
sevinci, gökyüzünden inen paraşütleri ömrüm boyunca hiç unutmayacağım.
Türk asker
ordusuyla karşı!
yapamadılar. \/,
başladık. Arkartıı
düşüyordu. Ekini.
elinde kornşumü
Küçük Kaymaklıf
gittim. GiderkeD<P
hepimiz Allah'a<ç
hiçbirimize mermF.i

ğ~lmiştioFakat karşısında saldıran bir Rum
ki+aşkerleri, adaya geldikleri ilk gün çıkarma
için>Hamitköy'e tarların içinden kaçmaya
eqiyorlardı. Mermiler sağımıza, solumuza
~nıyordu. Ben, bir elinde iki çocuğum, bir
~(~ taşıdım. Yaya olarak bir saata süren
~f!t.9cıkikada çocuklarım ve Emine Nineyle
~l;.\r.l'l.~.rmiler arasında koşuyordu. Koşarken
EıYük. kuvvetiyle Hamitköy'e sağsalim,

·z

Mermiler altında Hamitköy'e kaçı
hayatım boyunca unutmayacağım. Çok ş
Bir daha geriye dönüp aynı olayları
istemiyorum.

izı.\~e Türk askerlerinin adaya gelişini,
(:)lştm Rumların zulmlerinden kurtulduk.
mamak için Rumlarla barış olmasını

Sevgi ARTEMEL
Ev Hanımı
Lefkoşa
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>zdemir Özkurtuluş Anlatıyor:

15 Temmuz 1974 'de 18 yaşında Liseyi yeni bitirmiş bir gençtim. Aydın'dan
>iskopu köyüne üzüm toplamaya gitmiştik.
Öğle üzeri Makarios'un ( sözde
;umhurbaşkanı) darbe ile öldürüldüğü haberi alındı. Şirket hemen işi durdurup işçileri
ıvlerine gönderdi bizim otobüs köyümüz Aydın'a gidebilmek için bir saatlik yolu tam
lört saatte gidebildik, tüm vollar silahlı sivil ve askeri birliklerle dolup taşıyordu.
16 Temmuz'da
ıazırlanmaya başladık,
~ngellemeye kalkıştı. Ta
:>ölgemizdi, kimse karışanı
20 Tem
mevzide şafak
duyayım. Türk
haykırdık bayra
havan topları bi
ateşi yarım saat
bize mesaj iletnı.
ben yürütüyord.µ
isteyendi. Bize R.
Komutanının yan
ve bir daha gelm
güçlü hissediyord
kokusu burnumaik
saldırdı ama buse·
daha atış bile yap

giriş barikatında savunma mevzilerimizi
at sonra Birleşmiş Millletler • (UN)
gelip bizi
9yguk çünkü orası bizim topraklarımız bizim

siişabah saat 04.00 sularıydı. Kendi yaptığım
b.ı:ıh radyolarının açılısını beklerdim. Bir de ne
~&2~arış Harekatı'na 8-10 saat sevindik, coştuk
i~w;öğle üzeriydi adeta göktenyağargibi düşen
nctan cehennem azabına çevirdb Cehennem
ın;:0~~şilmişti, meğer U.N. askerinin elçi olarak
işfi. U.N. askerleri ile tercümanlık işlerini de
ijDcl önce mevzi kazmamızı engellemek
~:~~rmişti. Ben hiç beklememiştim Mücahit
~ij.r~a otomatik tüfeğini üzerlerine çevirdim
gJl~ripkşikayetedeceğimi söyledim. Kendimi
i~eyakın hissediyordum. Türk askerinin
clcltmoladan sonra Rum çapurular tekrar
ları Baf'tan. ~8m;mc~~rk• jetleri susturdu. Birkaç manevra ile,
çil yavruşu gibj.<:lc1ğ1Jgılar! ...

14 Ağustos 1974. II Harekat başlamıştı, fakat bundan önce bizim teslim
olmamız için üç kez" teslim ol" mesajlarına sert yanıt vermiştim.

b~~.,~~~~n

iL Harekat
tekwr ~~l~lf~ijJırsatım bulgular, iki .gün dayanabildik.
Yanımdaki öğretmerıa;~~~\lı:lff··l:>6mb9şı.¥1~/ ;parçalara•·ayrıldı. Şehit olmuştu Osman
Ahmet ilkokul öğr~tm~nL Diğer cephj:;19~/Şavaşarkadaşım kurşunu tam alnından
yemiştir. Halil arkad.c1şırn. şarapmel • parçc1ı.c1r.r ile iki gözünü birden kaybetti Hüseyin
bey, Zeli Salih ö~r~tmen, Elmaz < .Çcl\lUŞ diğer şehitlerimizdi. Fakat Rum
palikanalarının gözü/b~ndeydi. Çünkü kqrrıutanları EOKACI " Stefany" benim
direndiğimi UN ask~rlerinden öğrenmişti. Didik didik köyü aradılar. Tüm halkı
iskenceyle İlkokul avlusuna topladılar. Fakat aralarında ben yoktum: bu sefer
kadınlara yöneldiler!... Tabii ben boş durur muydum? Köy düşerkenden hemen yanı
başımdaki Türk Köyü olan Dağaşana geçtim ve durumumuzu onlarla birlikte
Lefkoşa'ya Bayraktarlığa bildirmek istedim, Oradaki telsis de etkisiz kalmıştı. Tam o
esnada iki " Land-rover" UN askeri gelmez mi? Teslim olmamızı istediler. 16 Ağustos
saat 14.00 sularıydı. Onlara şartlı teslim olacağımızı, zorluk çıkarmayacağımızı
söyledim. Hemen şartımı sordular " Önce gidip Aydın Köyünün ırzını, canını
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ıamusunu ve güvenliğini Birleşmiş Milletler Savaş Esirleri Evrensel Beyannamesi'ne
ıöre koruyacak, sonra gelip bizden Dağaşan köyünün teslimini isteyecekti. Bunu
[ernal Rumlarla kendLyetkililerine teslim ettiler ve iki Land-rover Aydın köyüne doğru
r.ola çıktı. İki. Land+r.ov~rAydm köyüne gidene kadar telsizle başka istikametten üç
nhrlı ve birkaç j~~Pı9BP·Bi~yçiınköyüne ulaşıp sivil halkı Rum Palikarların elinden
:eslim aldı. Rum. ·B~~~ılgi; •.~ayqen çıkartıp sadece Rum Polisinin giriş-çıkısına izin
zerdi Köyde daimi'. kçırop;kı,ı~yp, güvenliği alabildiğince korumağa çalıştı!...
Saat 19.00 sularıydı. Baktık ki ayni iki Land-rover Dağaşana geri dönmez mi?
Biz de o esnada ateşkesin olduğunu yetkililerle konuşup yeni strateji hedefler
belirliyorduk, U'.N. askeri sözümüzü yerine getirmemizi istedi. Yani köyü Rumlara
teslim etmeyi. Hiç olur mu bu.? Ateşkes her iki tarafca imzalandıktan sonra, köyümüz
teslim edilirmi? Ateşkesi ca9la başla bekleyen Rumların bu ateşkesi ihlal etmeleri ve
üzerimize saldırmaları kolay mıydı? Tabi Dağaşan köyü Troroş dağının eteğinde bir
Türk köyü. Diğer eteğindeki Lefke kasabasında cirit atanTürk Tanklarının namluları
üzerimize çevrilse görülecek kadar yakında. Bu gerçekleri U.N. yetkililerine büyük bir
cesaret ve kararlılıkla anlattım ve "ateşkes" esnasındaki görevlerini hatırlattım. Gidiş
o gidişti, bir dahageri gelm
Özgür Bölgey~
Ağustos,
Üniversite sınav
artık ne U.N. >a.
Kararımı verdim
ederek muhtel"
Radyo'sundan
emniyetli , gizli
bir günde aşıp l..
çarpışmalardan bi
askeri arasında k
birlikte. Rum bizi
aid ı. Biz de iki ate

i~ti. Başta da dedim ya, Liseyi o yaz bitirmiş,
y9.dan Üniversiteyi kazandığımı isittim. Zaten
ITTc:tları Dağaşan köyünü taciz edemezdi! ....
ll<ıŞiJçin yola koyuldum. Köy yetkilileri ile istişare
çırı.>. kodlayıp şifreledik. Benden Bayrak
kpc:Uarı çözecekler Özgür Bölgeye salim,
ri si
~ yı~ oldu. Yaklaşık 40 km'lik yolu iki gece
nmiş
ıkrı,ağa muvaffak oldum. Tabi en siddetli
radağ
ınır üstünde Türk Askeri ile Rum- Yunan
tam o esna
~j~ine gidiyorduk sekiz kisilik kafilemle
an yaşad
ır~~ aldı; Türk bizi Rum sandı ateş altına
skeri sandı
alıverdik.
ında çapraz a

eçti,
atılmış
e Ru
ür Böl

Nihayet üzerimizdeki elbiselerden kırmızı-beyaz, bayrağa benzer flama yapıp
Türk askerine sallayınca bizim Türk olabileceğimizi veya teslim olmak istediğimizi
anlayıverdi.
O akşam Türk askerinin komutanı ile yemiş olduğumuz yemek hayatımın en
tatlı en huzurlu en mükemmel ,yemeğiydi. Özgür bölgede, özgürlük yemeğiydi.
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