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Simge Aksal, 1979 yilmda Lefkosa'da dogdum. Ilk ogrenimimi~~'.
Caglayan ilkokulunda, 2 yihm Sht. Ertugrul ilkokulunda bitirdim. Orta
ogrenimimi Bayraktar Ortaokulunda, liseyi Lefkosa Turk Lisesinde okudum.
Lefkosa Turk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Erciyes Universitesi'nin muzik
bolumunu kazanmama ragmen, Yakm Dogu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati
bolumunu tercih ettim. Sonra universite hayatma basladim. Su anda 4. smif
ogrencisiyim. Bu ders yilnmn ikinci doneminde pedagoji bolumu tarafmdan
edebiyat uzerine stajnm yapmam icin Lefkosa Turk Lisesi'ne gonderildim.
Burada stajmu tamamladim.
Hazirladignn bu tez cahsmasmda, 195 8-1974 yillan arasmda ki kibnsli
Turk'Ierin Anavatan Turkiye ile tam bir isbirligi ve dayanisma icersinde, Yunan
yayilmaci emellerinin etraflannda ordugu Enosis cemberini kmnak icin,
surdurulen onalti yilhk direnisin ve Kibns Turk halkmm bugun ulastigi ozgurluk
ve bagnnsizhk ortamma gelinceye kadar gecirdigi cetin mucadelenin tarihi
belgelere dayah yasanmis amlanm yansitmaktadir.
Bu cahsmarnda bana amlanm anlatarak yardimci olan kisilere tesekkur
ederim.
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Ulusal Direnis Miicadelemizin Ozeti ve Tiirk Mukavemet

Teskilatmm Bu Miicadeledeki Rolii
gecici olarak devrinden bu gune

Kibns Adasmm 1878'de ingiltere'ye

kadar gecen zaman icerisinde Kibns Rumlan adayi Yunanistan'a ilhak etmek
emellerinden hicbir zaman vazgecmemislerdir.

1950 yihnda Makarios Baspiskopos secilir secilmez ilhak kampanyasma
daha da hiz vermistir. Makarios 1951 yilmda Grivas'r Kibns'a davet ederek
Rum Genclik Teskilan PEON'un organize edilme gorevini ona vermistir. Daha
sonra EOKA'nm

bunyesini

olusturacak

olan PEON

1951 de Makarios'un

direktiflerine uygun bir sekilde kurularak faaliyete gecirilmistir.

Makarios,

Atina'ya

yapmis

oldugu ziyaretler

sonunda

adada tedhis

hareketlerine girismek konusunda basbakam ikna etmistir.

Makarios

1954 sonbahannda

Atina'ya

yapngt seyahatmda

gorusmus ve adada baslatilacak tedhis hareketlerinin idaresini ona

Grivas ile
vermistir.

Yunan ordusu mensuplanndan yer aln orgutu lideri Albay Grivas arahk 1954 'te
ilhak icin carpisma baslatmak uzere yunan ordusu personeli ve silahlan ile

Kibns'a ciknusnr.

EOKA admdaki Rum yer alti teskilan, 1 Nisan 1955'te fiilen harekete
gecmistir. Baslatilan bombalama , ateseverme, pusu kurma ve gizlice arkadan
tabanca ile adam oldurme seklindeki tedhis hareketleri adayi Yunanistan'a

baglama gayesi guduyordu.

Ada uzerinde ingiliz idaresinin devamma yakm zamanlara kadar taraftar olan
Turkiye ile Kibns Turkleri, tum bu olaylar karsismda milliyetcilik suuru ile
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uyanmis olarak Ingilizlerin dahna asilmak yerine, artik kendi kendilerini
orgutlemek ihtiyacmi hissetmislerdir.

lngiltere hukumeti bir yandan EOKA tedhis hareketlerini

durdurmak,

diger yandan Kibns meselesine siyasi bir cozum bulmak gayesiyle ilgili tllkeler
nezdinde gorusmelerde bulunurken EOKA tedhis eylemleri adada huzursuzluk
yaratmaya devam ediyor. Bunun bir sonucu olarak da Turk halkmm Rumlara
giiveni azahyordu. Kurulus amaci adayt Yunanistan'a baglamak olan bu orgutun
ingilizler'den

soma mutlaka Turkler'i

hedef alacagi artik asikar olmustur,

Adamn her yamnda Turk halkma karsi bir sindirme, yildirma harekatma
girismislerdi. Rumlar Makarios'un onderliginde Yunanistan'm da destegi ile yer
altt orgutu kurmuslar, silahlanrmslar. Orgut uyelerini egiterek her turlu eylem
icin

hazir

hale

orgutlenememis,

getirilmislerdi.

Ada

Turkleri

silahsiz ve savunmasizdi. Baslannm

ise

gerektigi

sekilde

uzerinde kara bulutlar

belirlemeye baslarmsti. Onlan artik 90k kotu giinlerin beklemekte oldugu acr bir
gercekti, Bu zamanlara kadar yalmz kendi i~ ve gucleriyle ugrasmakta olan
Kibns Turkleri, baslanna bir felaket cemberinin orulmekte oldugunu gorecekler,
savunabilmeleri

icin

orgutlenmelerinin

artik

kacimlmaz

oldugu

kamsma

varacaklardi.

Iste, 1958 yaz aylannda Turk Mukavemet Teskilati'nm
ortamda gerceklesmistir,

kurulusu bu

Kibns

Turkleri' nin can, mal ve namusu ile Ata

yadigan bu vatan topraklarmda

Turk varhgun korumak ve idame ettirmek

gayesini guden Turk Mukavemet Teskilati'nm kurulusu ; Kibns Turk Halki'run
bu ada uzerinde

bekasun

saglama yolunda

en onemli rolu oynamis

ve

dolayisiyle Enosisin gerceklesmesinden buyuk engeli olusturmustu.
Rum idaresinde yasamaktansa olmegi tercih eder Kibns Turkleri T .M. T
saflanna gonullu olarak katilrmslar kurulus islemleri buyuk bir gizlilik ve titizlik
icerisinde basan ile yurutulmus, ktsa bir zamanda T .M. T tum ada saflanna
yayilnusn.
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Kibns tarihinde, bundan boyle, yeni bir mucadele donemi baslamis ve
Kibns Turkleri bircok olanaksizhklara ragmen her turlu tehlikeyi goze alarak
camm malnu namusunu ve herseyden once vatamm korumaya baslarmslardi.
21 Arahk 1963'te uygulamaya konan ve Kibns Cumhuriyetini yikarak
adayi Yunanistan'a baglamayi hedefleyen Akritas Plam - Turkleri Imha Plam TMT'nin yer ustune cikarak direnmesi sonucunda basansizhga ugraulmrsnr.
Bunun bir sonucu olarak 1963-1974 yillan arasmdaki 11 yilhk direnis saglam
temeller iizerine oturtularak basanh bir sekilde yurutulup 20 temmuz 197 4
Mutlu Bans Harekatma ulasabilmelerinde de en buyuk etken yine Turk
Mukavemet Teskilati olmustur.
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A) 1958'DE YASANAN CANLI HATIRALAR

1956 -

1958 donemlerinde E.O.K.A.'mn

eylemleri devam ediyordu.

E.O.K.A. Kibns'i Yunanistan'a ilhak girisimi icinde olan 400 Rum'u "Enosis
davasma ihanet ettikleri" gerekmesiyle ve aynca 200 Kibns Turkunu, 100

lngiliz'i oldurtur. 6000 Kibns Turku 33 koyu terk etmek zorunda birakilir. Bu
koylerdeki ev ve mallan Rumlar tarafmdan tahrip edilir. E.O.K.A. 'run faaliyete
gelmesiyle adanm her tarafmda insanlar oldurulmeye, bombalar patlamaya,
sabotajlar yapilmaya baslandi, E.O.K.A. 'mn asil amaci yaymlanan bildirgede

soyle gecmistir: "ilci dusrnanmuz vardrr, birincisi ingilizler ikincisi Turkler once
ingilizleri

adadan

ENOSiS'tir.
aciklamaktan

kovacagiz

sonrada

Turkleri

Klerides E.O.K.A. mucadelesinin
cekinmemistir.

E.O.K.A.

yok

edecegiz.

Hedefimiz

amacmm ENOSiS

tedhis orgutunun

Turklere

oldugunu
yonelik

harekatuu onlemek amaci ile Kibnsh Turkler Volkan teskilatun kurdu. Volkan
teskilanmn cahsmalan tum cabalara ve desteklere ragmen smirh olmustur.cunku
Volkan teskilan faaliyetlerini siyasi tansiyona gore ayarhyordu.Bir

seften ve

karargahtan mahrumdu. Sonradan karargaha sahip olabilmis ve faaliyetleri daha
yararh hale gelmistir.Daha sonra Volkan teskilati tarafmdan onaylanan kara cete
teskilati kurulmustur. Bu teskilat Rum ve bazi Turk magazalanm, dukkanlanm,
evlerini yagmaladi. Y agmaladigi esyalann bir kismuu, halka, buyuk bir kisrmru
da teskilat mensuplanna dagumisnr.
Kara cete teskilatmm
semtlerinde

tek yaran taciz ve tedhis faaliyetleriyle

oturan Rum ailelerinin

bu semtlerden

aynlmalanm

Turk

saglamak

suretiyle Turk semtlerinin Rumlardan annmasim saglamisur.
Daha sonra yasanan anlasmazhklar

nedeniyle teskilatm adi 9 Eylul

cephesi olarak degistirildi.
E.O.K.A'nm

faaliyetleri karsismda bu teskilatlanma yetersiz kahyordu.

Bunun uzerine anavatamnnz Turkiye imdadnmza yetisti.
1 Agustos 1958'de Turk Mukavemet Teskilati T.M.T kumldu.
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Iste

bu

olaylar

gerceklesirken

vatandasmuz

Arif Ahmet

HASTOPRAKLA yaptigim roportajda basimdan gecen olaylann kisa bir
ozetini anlatacagim.
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AHMET ARiF HASTOPRAK'IN ANILARI
Adi: Arif Ahmet HASTOPRAK
Dogum Yeri: Guzelyurt
Ikamet Y eri: Gime
Ya~1: 59 (29.7.1941 dogumlu)
Kardesleri: Aliye Alpagut, Hayriye Barcm, Neriman Aktoprak, Destine Aziz,
Letafet Baysal, Nahit Hastoprak, Mehmet Erol (sehit) toplam 8 kardesi vardir.

1958 doneminde kardesleri Aliye ve Hayriye Lefkosa'da Neriman
Aktoprak Angolem'de, Letafet Baysal, Arif Ahmet, Nahit Hastoprak, Mehmet
Erol Omorfo'da, Destine Aziz ise Avustralya'da ikamet ediyordu.
Arif bey 1958-60 olaylanm yakmdan yasayan biriydi. Kibnsh Turkler Rumlar o
donemde savas halindeydi. Grivas kayitsiz sartsiz savas ilan etmisti. E.O.K.A.
Turklerin oldurulmesi icin emir vermisti. Turkler ellerindeki kisith imkanlarla
Rum'lara karsi koymaya cahsti. iki taraftanda pek 90k olumler oldu. Butun
koylerde bir 90k sehit verildi. Kibns kan icinde kaldi.Bu olaylar yasamrken Arif
bey Omorfo' da kahyordu. 3 Agustos gunu Omorfo' da Arif

beyin kardesi

Mehmet Erol vuruldu. 3 Agustos Pazar sabalu annesinin rahatsizhgi nedeniyle
Lefkosa'dan Omorfo'ya ziyarete gelir. Saat 11 sularmda koyun Rum doktoru
Nigologlos ile gorusmek icin disan cikti. Nigologlos ile konusurken 4 Rum
yanlanna geldi. Iclerinden biri yaklasarak Mehmet Erol'a dogru ates etti.
Mehmet Erol olay yerinde can verdi. Bu olay E.O.K.A. tarafmdan planh bir
sekilde gerceklestirildi,

Mehmet Erol istanbul tibbiyesinin son suufmda

okumaktaydi. Arkadaslan
Turkiyedcki

tarafmdan

90k sevilen, populer

birisiydi.

gazeteler Mehmet Erol'un Rumlar tarafmdan kahpece sehit

edilisini ilk sayfalarmda yaymladilar. Cok iyi ve akih bir ogrenciydi. Aydm simf
arasmda 90k iyi tanman, pek 90k profesor tarafmdan gelecek vaat
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eden biri olarak bilinen aydm bir insandi. Kibns Turk'u icin buyuk bir
kayipti. Ertesi gun gorulmemis bir kalabahk arasmda cenazesi topraga verildi.
Mehmet Erol'un oldurulmesi son olum olayiydi.

Bu olaydan sonra 5

Agustos gunu ates kes ilan edildi.
Benim teskilata

girmemin

en buyuk nedeni kardesimin

bu sekilde

oldurulmesiydi,
Grivas ateskesi ilan ettikten ve T .M. T' de ates kese uyduktan sonra
Turkiye ve Yunanistan hukumeti Amerika'nm baskasi ile da ingiltere ne olursa
olsun sivil savasi cozmeye karar verdiler.

Zurih ve Londra' da bu konuda

toplantilar yapildi. Bu toplantilardan sonra Kibns'ta bir antlasma gerceklesti. 19
Subat 1959 antlasmalann ilan edildigi gun bizler lise son suuf ogrencileri olarak
bir numayis yaptik, Lefkosa' da kiz ogrencileri de ararmza alarak bir yafta
yaptik. Terazinin bir tarafma Kibns resmi bir tarafma da dolarlar ve uzerine de
dolarlar agir basti diye bir yazi yazdik.
gelmisti,

Bu yazmuzdaki amac Kibns hafif

Biz bunlan yaparken 90k korkmustuk.

Cunku vurulma tehlikesi

olabilirdi.
15 Agustos 1960'da Kibns Cumhuriyeti kuruldu. ingiliz bayragi indirildi.
Yerine Kibns bayragi yukseldi. Halk 90k sevincliydi.

Yuruyusler yapildi.

Mesale alaylan kuruldu.
Bu bans ortanu 90k uzun surmedi. Kisa bir sure sonra Baspiskopos
Makarios E.O.K.A Mucadelesinin sona ermedigini aciklar. E.O.K.A. Liderleri
bakan olarak atamr. Kibns Turklerinin haklan dikkate almmaz, inkar edilir.
C I A

komunizme karsi mucadele edilmesi icin Makarios' a yilda bir

milyon dolar verir. Bu paramn tumu Kibns

Turklerine karsi baslatilacak

mucadele icin Kibns Rumlanm silahlandirmak ve egitmek icin harcamr.
Baspiskopos

Makarios hicbir zaman iki uluslu bir devletin "Baskam

olmayi kabul etmez. Rum toplumuna "milletler arasi" olarak davramr ve alenen
sunlan ilan eder:
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"Ulusal bir Kibns ruhu yaratilmasr isteyecegime beni tamyan hicbir Rum
asla inanmaz. Antlasmalar bir ulus degil, bir devlet yaratmisur".
Akritas plam adi altmda, Cumhuriyeti
Yunanistan'a

ortadan kaldirmak

ve adayi

ilhak etmek icin gizli bir plan hazrrlamr.

Baspiskopos ENOSIS mucadelesinin devanu icin alenen ant icer. 19611962 Kibns
guvensizlik

Rum politikasmm
artar.

bir sonucu olarak

1963 'de Baspiskopos

Makarios

iki toplum
anayasayi

arasmdaki

degistirmeye

hazirlamr.
21 Arahk 1963 'de Kibns Rum "ozel ordulan" tum adada Turklere karsi
saldmya gecer. Baspiskopos 24 saat icinde kesin zafer ister ve halkma da cifte
Noel vaadinde bulunur.
1963 olaylan baslaymca Turkiye' deki Kibnsh talebeler ayaga kalkti.
Achk grevleri ve numayisler

yapildi,

Bu olaylar hukumeti 90k rahatsiz

ediyordu. Teskilattaki ogreuciler 90k iyi egitilmislerdi.
gorusmede

Inonu ile yaptiklan

silahlamp bir an once Kibns' a gelerek halkm yamnda olmak

istediklerini belirtirler. Alman karar uzerine ogrenciler Kibns'a gelir. Ben o
zamanlar ingiltere'deydim.

Turkiyedeki ogrencilerin Kibns'a gidecegi haberini

ahnca Mart aymm sonlanna dogru Ankara'ya geldim. Nisan'm 19'unda Kibns'a
ciktik. Bir mangayla beraber Sirilanka tepesine ciktik. Sartlann zor olmasma
karsm devamh gece gunduz demeden cahsiyorduk. Komutannmz Larnaka asilh
bir yarbaydi.
Sicagm altmda nobet tutuyor, uyku uyumuyorduk. Herhangi bir carpisma
anmda hazir olmak icin elbiselerimizle

yatiyorduk. Ayakkabilannnzi

ancak

haftada bir crkarabiliyorduk. Ayaklanmda kabarlar cikrmsn. Bu yuzden rahmetli
Dr. Burhan Nalbantoglu beni hastaneye yatmmstr. Agustos'a kadar carpismalar
devam etti.
1964 'un Agustos aymda Rumlar yaptiklan

sigmaklara on bin asker yigdi.

Kibns'ta toplam asker sayisi 537 kisiydi. 60 kadan Limnidi'deydi. 80 tanesini
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son anda cikardilar. 50-60 kiside hasta yarah ve sehit olarak Lefkosa'ya
gonderildi.

Kibns'a gelen talebeler arasmda su andaki bakanlanmiz ve meclis
bakanlanmiz vardi, Ilkay Kamil, Ertugrul Hasipoglu, Irsen Kucuk, Tuncer
Arifoglu, Gunay Caymaz, Esber Serakmci, Erdal Onurhan, Ozker Ozgur, Recep
Gurler,
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FEDAi, Harid

GAYRI
- Kar~1 Sahildekilere Hani, "ya taksim, ya oluml" demistik ...
Gelin sozumuzde durahm gayn.
On bir yunan kusatrmstir her yam,
Allah'a signup vurahm gayn.

Okullar, haneler yandi, yikildi.
Cami duvanna putlar cakildi,
Kundakta yavruya kursun sikildi,
Mazlumun alu var.. Gorelim gayn.

Kasaba' da, Dillirga' da, Malya' da,
Vurustuk Turklugu getirip yada.
Tek de kalsak su koca dunyada,
Hakhya hakkim , verelim gayn.

Birlesmis Milletler, Genel Sekreter,
Oturmus uzaktan uzaga oter,
Mehmet'in vurdugu yerde gul biter,
Gaflet zincirini kirahm gayn.

Mucahitler nobet tutar imanla,
Dusman yikrnak ister bizi zamanla,
Turk'e oyun donen kahbe Yunan'la,
Dostluk defterini durelim gayn.
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"9 Agustos'tun ardi gelmedi,
Bunca firsatlan ordu bilmedi,
Aglayan gozleri kimse silmedi,
Kibns goklerini gorelim gayn,

Elimle uzansam Toros tutulur,
Bu hakaret ne yenir, ne yutulur,
Yavrular burada kinle uytulur,
Dagh gogsumuzu gerelim gayn.

15

ERENKOY'DE BiR A VUC TURK

Bir ordu kesildi bir avuc Turk Erenkoy' de,
Savasti gavur surulerine karsi kahramanca;
Her zorluga gogns gererek gunlerce, gecelerle,
Kan kusturdu bir avuc Turk, yunan palikaryalanna.

Kursun mu, bomba rru ne gelirse gelsin,
Gerdi gogsunu yurudu ileri yilmadan,
isterse kahpe kursunlar bagnm delsin,
Korudu topragim hucuma karsi denizde, karadan.

Bu bir avuc Turk, bu kahraman cocuklar,
Kalemi, kitabi bir tarafa atarak,
Vatan mudafaasi icin silaha sanldilar.
Ve vatanlastilar kanlanm bu topraga katarak.

A9hk rm, yokluk mu, tesir etmez ona,
Geri donmez bomba dussse yanma,
Bunu bilsin gavurlar, "Turk" derler adma,
Hizmet icin dogurdu anasi, onu vatamna.

Bir ordu kesildi bir avuc Turk Erenkoy' de,
Destanlar ekledi Turk'un sanh destanlarma;
Bir degil, on degil yuzlere karsi savasti birle,
Ne mutlu onlan doguran Turk analarma.
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KUBiLA Y CAGKAN'IN ANILARI

Dogum Tarihi: 1941
Esim : Naciye Cagkan.
Cocuklarmun isimleri: Suna Yilmaz, Seziye Ozalci

1958 Y1h Kibns Turkunun bagrmsizhga ve Rum zulmune karsi fiilen
mukavemet etme yihdir. Planh ve programh bir mucadele bir teskilatla olur.
Kibns Turkude 1958 Y1h 1 Agustosta Turk Mukavemet Teskilatim kurdu.
(T.M.T.). Bu teskilat Rum zulum ve barbarligma karsi kurulmus bir teskilatnr,
Vatamm seven

her Kibnsh

Turk

gibi ben de teskilatta yeminli uye

oldum. (1 Ocak 1959). 0 gunden sonra verilen gorevleri ifa etmeye basladim.
Gorevimiz adam takip etme, silah tasnna, silahlan catma, silah egitimi gormek
ve o greudiklerimizi aramiza katilan yeni arkadaslara o gretmek. Kasun 1960
Yihnda silahlar ve savas teknigi uzerine egitim gormek icin Turkiye'ye
gonderildik. Orada bir ay kadar egitim gordukten sonra Kibns'a geri geldik ve
Turkiye'de gorduklerimizi diger T.M.T mensuplarma ogretmeye basladik. Bu
durum bu sekilde 1960 Yih Agustos ayma kadar devam etti.
Agustos 1960'dan sonra Lefkosa'ya yerlestim. 1963 Arahk ayma kadar
Lefkosa' da cesitli gorevlerde bulundum.
21 Arahk 1963'den sonra Rum'lar, Turk'Ier uzerinde hakimiyet kurmak
19m Turk'Iere gelisi guzel saldmlara basladilar. Bu saldmlarda sehitler ve
yarahlar verildi. Okullanrmza gelisi guzel ates acilmaya baslandi, Bunun
uzerine yer altmda faaliyet gosteren teskilatnmz, yer ustunde faaliyet
gostermeye basladi. Kendimizi mudafaa edebilmek icin bolgemizde barikatlar
kurmaya basladik.
Rum saldmlan gun gectikce artmaya basladi ve

Kucuk Kaymakhya

saldmya gectiler, Silahlanmiz yetersiz kaldigi icin karsi cikamadik ve
Mandrez' e go9 ettik. Mandrez de 10 gun kadar kaldiktan sonra Baf ta mahsur
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kalan ailenin yanma gitmeye karar verdim. Fakat yollar Rum barikatlan

ile

kesilmis durum da idi ve seyahat etmekte olan Turk'Ieri esir ahp hastaneye
goturulerek kanlan ahmyordu. Ailenin yanma gidebilmek icin her turlu tehlikeyi
goze aldim ve Baf a gittim.
Baf ta eski birligim olan Kara Petek'te

go rev aldim. Gore vim takim

komutan yarduncihgi idi. Nobet tutma, egitim, istihbarat gibi gorevleri 1964
Mart ayma kadar devam ettirdim. Mart 1964' de Rumlar Mescit bolgesine
saldmya gecti. Orada dayanabildigimiz kadar dayandik, fakat Rum silahlanna
daha fazla dayanamayip Muttallaya sigindik. Muttalla Turk bolgesidir. Rumlar
bu bolgeyi abluka altma ahp giris ve 9ik1~1 yasakladiklan

gibi, su, elektrik ve

yiyecek ambargosu uygulamaya basladilar. Bu durum 1967 Kofunye hadisesine
kadar boyle devam etti. Kofunye hadisesinde Turkiye bir ultimatom verdi ve
ambargo kismen kaldmldi. 1968 yilmdan sonra yollar acildi ve kismen seyahat
edilmeye baslandi. Fakat barikatlarda Turk halkma yapilmadik iskence ve zulum
kalmazdi.
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MUSTAFA MURAT'IN POLi' DEKi
HARP ANILARI

Adi : Mustafa Murat
Soyadr : Cimener
Ya~: 72
Cocuklarr : 10 kisi
Meslejii : Market isletmecisi

Esi : Oznever Cimener
Ya~: 65
Meslegi : Ev hanmn

1958 Yihnda Poli'de olan cocuklan Gozen Cimener, Mehmet Cimener,
Akm Cimener ve Akile Cimener 1975'in 2 Agustos'unda Guzelyurt'a
yerlestiler.

Mustafa Murat Cimener, 1958'den 1963'e kadar ailesi ile birlikte Poli
koyunde yasiyordu. 1963 olaylan baslaymca Mustafa bey ailesini ahp Pelatusa
koyune gidiyor. Mustafa bey Poli koyunde komur fabrikasmda cahsiyordu.
Gunlerden Pazar gunuydu. Poli' den Pelatusa koyune dogru giderken Rum
polisi arabayla, bizi geciyor. Pelatusa'dan gelen sofor Vedat Arap'r Rum
polisleri durduruyor. Esimin kardesi Taner' de durdurulan arabanm icindeydi.
Vedat Arap ve Taner'i Rum polisler arabadan indirdiler. Esim ve hen Taner'in
silahh oldugunu bildigimiz icin panige kapildik. Esimi birakarak Rum
polislerinin yanma yanastnn.

Rum polislerini tarudignn icin,

Taner'i

yakalamalanru onlemek istedim. Rum polisi bana akrabahk, arkadashk bir yana
vazife baskadir dedi. Sen geri kal yoluma gelme diyerek benim mudahale
etmemi engelledi. Taner'i ve Vedat Arap'i Rum polisler arabayla ahp gittiler.
Taner'in hannm Ayten'i ahp koye geldim. Salih Sucuoglu O donemin
sorumlusu idi. Taner ve Vedat Arap'r kurtarmak icin Salih Sucuoglu'ndan
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misilleme

olarak Rumlardan

polis aracmm

onunu kesip polisleri rehine

almamizi istedigimizi soyledik. Bu istegimizi Sucuoglu kabul etmedi. Bunun
uzerine amcam Poli'li Hirsofu koyunde yolu keserek icerisinde bes kisi olan
arabayi rehin ahr, Biri Yunanh asker diger dort kisisi Rum askeriydi. Amcamm
anlattigma gore bes kisilik aracta bir tomson, bir kasa mermi buldular. Amcam
rehinelerden birinin yavas yavas arkaya ilerledigini gorur ve ona dipcik vurarak
geri iter ve arabanm icerisinde silah oldugunu anlar ve arabayi yoklayip tomson
ve mermileri bulur.
Rum rehineleri Poli okulunun icerisine hapsediyorlar. Bu olaym gecesi
Rum'lar rehineleri kurtarmak

icin faaliyete gecer. Butun gece carpismalar

devam ediyor ama rehineleri kurtarmayi basaranuyorlar. Ertesi gun okula Bans
Gucunu gonderiyorlar. Poli okuluna gelen Bans Gucleri

bizleri suclayarak

Rum'larm elinde rehin tutulan Taner ve Vedat'm Rum'lann elinde olmadiguu
soyluyorlar. Bans Gucunun bu tek tarafh tutumlanna karsi, o kadar sinirlendim
ki iskemleyi (sandalyeyi) savurmak istedim. Fakat arkadaslanm

bana engel

oldu. Bans Gucune Vedat Arap'm ve Taner'in benim onumde rehin ahndignu
anlamasma ragmen bizden bes dakika izin isteyip biraz asagiya gittiler ve geri
geldiklerinde

esir almadiklanm Yayla polisinin esir aldigmi soylediler. Tabi ki

bize yalan soyluyorlardi,

Bans

Gucune,

Taner ve Vedat't

Poli'li Rum

polislerinin aldigim ve Rum polislerini daha onceden tarudigmu soyledim. Bana
bans Giicii ne yapilmasi gerektigini sordu. Ben de Bans Gucunun Taner'i ahp
Iumeni fabrikasi mudurunun evine teslim edilmesini istedim. Bunlar yapildigi
taktirde rehineleri birakacagmuzi
vermeyecegimizi

soyledik. Bans Gucu bizim rehineleri geri

anlaymca Vedat ve Taner'i mudurun evine goturduler. Ben

Taner'le konusmak istedim. Bans Gucunun dogru soylediginden emin olmak
icin Taner ve mudurle konusmak istedim. Bans Gucu beni koye goturup onlarla
konusmami sagladi. Emin olduktan sonra biz de Rum rehineleri serbest biraktik.
Taner gelir gelmez esi Ayten'i sordu ben de hammuun koy de oldugunu
soyledim. Taner, hemen hanummn yanma gitmek istedi. Benona gunduz gozu
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ile gideriz dedim. Taner yollann bos oldugunu ve hemen yola cikmarmzi istedi.
Yol asfalt olmadigmdan dolayi yagmur yagmca cukurlann ici gol olmustu,
Araba su dolu cukurlann icine girince sondu, Taner' e tarladan okula gitmesini
soyledim, cunku Rum'lar gelirse onu gorup oldureceklerdi. Butun israrlanma
1,

ragmen yolundan aynlmadi, Hemen arabasmm makinesini bir bez bulup sildi ve
arabayi cahsnrdi ve yola devam ettik. Pelatusa'nm yakmlarma geldigimiz de
parola olarak isik yakip sondurmeye basladik. Bizim parolamiz bes defa selektor
yakmakti. Oysa karsidaki araba uc defa selektor yaktigt halde arabanm yanma
yaklasmca karsi arabadan bir tienti bomba onumuzde patladi. Bizi kurtaran,
bombamn arabamn altmda degil de onumuzde patlamasidir. Bombanm etkisi
90k siddetli olmustur. Buna ragmen sans eseri yara almadan kurtulduk. Bu
olaydan sonra butun cahsanlar ise gitmemeye basladi, cunkt; korkuyorlardi. Bu
hadise iki ay kadar surdu. Herkes gecimini oradan sagladigr icin, sonucta
korksak bile gitmek zorunda kaldik,
1958 olaylarmda iki polis i~ yerinde vuruluyor. Bu polislerin gorevi
maden de patlamanns dinamitleri toplayip onlara teslim etmekti. Polisleri
olduren E.O.K.A'c1lar oldugu halde Rum polisi Turk cahsanlanm sorguya
cektiler ve gece de iceri cekip hirpalayip, sorguladilar. Bunun gibi olaylar sik sik
tekrarlandi. Turk halki bu kadar zulum ve eziyetten sonra 1964' de Erenkoy
cansmalannda Turk ucaklan geldi. Rum tarafun epeyce bombaladilar.
Turk ucaklan Poli' deki maden tasiyan dubalan Rum askerlerinin
kullandigi gemileri zannederek bombaladi. 1974 yilma gelene kadar Rum
halkiyla Turk halki arasmda ciddi surtusmeler yasandi. Rum'lar 22 Temmuz
causmalannda birbirleriyle savasmaya basladilar. Makarios'u indirip Grivas
yonetimi devir aldi. Rum'lar arasmda bu olaylar yasamrken Turk'Ier tedirgindi.
Cunku siramn kendilerine gelecegini biliyorlardi. Olaylar devam ederken,
Poli' de ogretmen olarak gorevli Ozdemir Bey Rum'larm oldugu bolgeye bilgi
almak icin gonderilir. Rum'lardan ogrendiklerini Turk halkma duyurdu. Rum'lar
Turk'Ierin gece 12'ye kadar silahlanm teslim etmelerini, etmedikleri taktirde
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Poli'yi yakacaklanm,

isgal edeceklerini

soyluyorlardi.

Ozdemir Bey benim

bulundugum tepeye gelerek bana durumu bildirdi. ilk anda Rum'lann blof
yaptiguu dusundu fakat Ozdemir Bey Rum'larm cok ciddi oldugunu soyledi.saat
12'ye 20 kala Turkiyeli komutanla birlikte 1 gumruk memuru ve bizler bir araya
toplandik. Elimizde sadece 1 bren vardi. 12 'de baslayan cansmalar aksam 8'e
kadar

devam

etti.

Halkm

Platusa

yolundan

kacabilmesi

icin

bizim

bulundugumuz nokta cok onemli idi. Bu yuzden bulundugumuz yeri birakip
kacarmyorduk. Halk sag salim Platusa yolundan kactiktan sonra benimle birlikte
Dervis Bey kaldi.Ben Koyumu terk etmek istemedim. Dervis Bey de bana koyu
terk etmezsem seni oldururum diye tehdit etti.Dervis Beyle birlikte bende
Platusa'ya sigmdik. Platusa' da Tiirkiyeli komutanla bulustuk. Platusa koyunde
bir sene cadirlarda ve zor sartlar altmda kaldiktan sonra kurtanlrms bolgeye
gecebildik.
Koyumu

cok

yasayamayacagumzi

ozledigim
anlanustim.

hatiralanmda yasatiyorum .
•

halde

Rum'larla

Koyume

aym

duydugum

can

altmda

ozlemi

ancak
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VUR MEHMEDiM

Vur Mehmedim sanli hilal ugruna
Vur Mehmedim kudsi cidal ugruna
Vur Mehmedim ask-i visal ugruna
Cihan sana kurban olsun Mehmedim.

Ezanla birlikte basladi savas
Dusmarun gozunden akti kanh yas
Mucahitle Mehmet oldu bir "gardas"
Cihan Sana kurban olsun Mehmedim.

Girne daglanna san, seref verdin
Degil Yunan, dunya gelse yenerdin
Guney Turku bugun en buyuk derdin
Cihan Sana kurban olsun Mehmedim.

Dip Karpaz'dan Erenkoy'e yol actm
Gectigin yerlere hurriyet sactm
Atilla hattmca kus gibi uctun
Cihan Sana kurban olsun Mehmedim.

Vur Mehmedim Baf, Limasol askma
Donsun gavur Larnaka' da saskma
Silah cevirmezsin, malum, duskune
Cihan Sana kurban olsun Mehmedim.

iSLAMi
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SiNASi TEKMAN'IN ANILARI

Adi - Soyadi : M. SiNASi TEKMAN
Dogum Yeri Ve Tarihi: YiGiTLER (AR<;OZ) 10.12.1933
Meslegi : OGRETMEN (1 EYLUL 1954'DEN itibaren)
Go rev Y erleri Ve Gorevleri (Yillara Gore)
1954 - 1956 : iLKOKUL OGRETMENi:
SULEYMANiYE KASABA (BAF)
LEFKE
1956-1958: DEVLET BURSLUSU: iNGiLTERE
1958 - 1959 : TEKNiK OKUL OGRETMENi : LEFKE

L

1959 - 1967 : a. b~~~MEN

b. MUDUR YARDIMCISlf

LEFKE
GAZi

c. MUDDR LiSESi
1968 - 1990 : a. ~~

YARDIMCIS}

TURKMAARiF
KOLEJi

b.MUDUR
22 OCAK 1990 : DEVLETTEN EMEKLi
1995 - 2000 : MUDUR

: ZEL ULUSLAR ARASI

AMERiKAN KOLEJi
OZEL iLGi ve UGRASLAR:

1. HEYKELTRASLIK
2. FOTOGRAF<;ILIK
3. SARAPCILIK

Ogretmenlige, 1954 - 1955 Egitim ve Ogretim Yilmda, 1 Eylul 1954
tarihinde basladim. ilk gorev yerim, Yesilirmak koyunun 6 - 7 kilometre
batismda, kucuk bir koy olan Suleymaniye (Selemani) idi. Koyun otobusu yoktu
ve ulasun 90k guctu. Ancak Poli veya Baf otobusleriyle Pirgo koyune kadar
gidebilir ve koy dismdaki toprak bir yoldan yaya, hayvan sirtmda veya sansnuz
varsa , Yagmuralan ( Uroisa ) koyunden odun tasiyan kamyonlar koye geri
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donerken size otostop yapabilirdi. Bu nedenle, ilk i~ olarak "Ariel" marka bir
motosiklet

satm alarak ulasim

motosikletimle,

sorununa

care buldum.

Her hafta

sonu,

koyume (Yigitler' e) gider; Pazar gunu ogleden soma geri

donerdim.
1 Nisan 1955 Cumartesi gunu de, diger hafta sonlan oldugu gibi, koyune
gitmek uzere Suleymaniye'den,

motosikletimle hareket ettim. Lefkosa yolumun

uzerindeydi. Genel hastane civarmdaki kopruden sehre girerken bir sis bulutu ile
karsilastun. Ogleden soma saat 2 - 3 gibiydi. Gunun bu saatinde, bu mevsimde
sis olamazdi.

Ustelik

normal bir sise benzemiyordu.

Gozlerim yakmaya ve

yasarmaya baslarmsti. Bir anormallik vardi. Sehir iclerine dogru ilerleyince bir
takim hareketlilik gozlemlemeye basladim. Y ollarda polisler vardi, A11~Ilmam1~,
olaganustu

bir durum oldugu anlasilabiliyordu;

ama ne oluyordu?

Dump

sormaya karar verdim. Bir polise "ne oluyor ?" diye sorunca, Rum'larm o sabah
Kibns

Radyosuna

bomba koyduklanm,

ardmdan

sehirde Ingiliz aleyhtan

mumayisler yapildigun ve polisin goz yasartici bomba kullandiguu ogrendim.
Demek ki benim gozumu yasartan da buymus.
19 yil surecek ve yuzlerce,

binlerce

Iste ENOSiS ugruna, Rum'larm,

Turk, Ingiliz ve Rum'un

hunharca

oldurulmelerine neden olan kanh mucadelenin baslangici olan gundu bu.
E.O.K.A Teror Orgutu'nun

silahh eylemlere basladigi 1 Nisan 1955,

toplumlararasi catismalann basladigi 1957 ve 21 Arahk 1963 tarihlerinde Mutlu
Bans Harekati' na kadar suren zaman icinde Kibns Turk Halki 90k zor ve aci
dolu gunler, yillar yasadi. Bu acr olaylardan herkes nasibini aldi. Kimi camm ve
en sevdiklerini, kimi mahm kaybetti. Yuzlerce cocuk oksuz ve yetim kaldi.
Binlerce insan evini, barkun ve koyunu terk etti; gocmen oldu.
Diyebilirim ki bu olaylardan en 90k etkilenen bizim neslimiz oldu.
Yukanda, ozgecmisimi verirken 1933 dogumlu oldugumu belirttim. 1 Nisan
1955'de E.O.K.A silahh eylemlerine baslarken ben 21 yasmda idim ve meslek
hayatimm da ilk yih idi. 1974 Mutlu Bans Harekatr'nda 40 yasmda idim. 21 ile
40 yas arasmda ki 20 yd, yani genclik yillanm olaylar icinde gecti. 1964 - 1967
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yillan arasmda 4 yil, Letke'de, mucahit olarak gorev yaptim. 15 Temmuz
1974'de, saat 8.30'da Makarios'a karsi darbe yapildrgi gun hemen birligime,
Kucuk Kaymakhda ki 44. boluge katildun.
1. Harekatm sonuna, hatta 31 Temmuza kadar orada gorev yaptnn. Bu yillar
icinde pek 90k amlanm var. Bu amlardan bir tanesi Turk imsanmm savasta bile
ne kadar insancil oldugunu, kin tasunadignu

gostermesi

bakimmdan

90k

ilginctir.
I.

Harekat sirasmda, 44. Boluk Karargahmda

Karargahmuz

Kucuk

Kaymakhda,

gorev yapiyordum.

Poliklinik yanmda eski tren istasyonu

binasiydi, Bizim Mucahit cocuklar, evinde mahsur kalan yash bir Rum'u
yakalayip karargaha getirdiler. Boluk komutam dahil, karargahta Rum' ca bilen
galiba yoktu. Komutan beni cagirdr ve tercumanhk yapmarm rica etti.
Odaya girdigim zaman Rum, korkuda tir tir titriyordu. Once cepleri
arandi. Cuzdanmda epeyce Kibns lirasi vardi. Bir cebinde de bir izci dudugu.
Ona ne yapacagnu

sordugumuz

zaman, hastalanmca

komsulardan

yardun

istemek icin caldigmr soyledi. Turk komsulan oldugunu, onlan 90k sevdigini
anlatti. Komutanla 70 - 75 yaslannda bir insana zarar gelmesini istemedigimiz
konusunda mutabik kaldik.
Karargahtan cikmca, 21 Arahk 1963 Ayvasil katliammda, Rum teroristler,
Mehmet Daymm

Haydar Pasa Ticaret Lisesi son simf ogrencisi oglunu, bir

kizmi ve kansmi oldurdugunu Mehmet Dayiyla karsilasmca ogrendim. Bizim
bolukte gorevli damadmi ziyarete gelmisti, Kendisine, iceride tutsak bir Rum
oldugunu

soyledim ve onu oldurmek

isteyip istemedigini

kendini? " dedi. "Verin onu parcalayun

sordum. "Rani

da intikarmmi alayun",

"Yapma

Mehmet Dayi" dedim. "70 - 75 yasmda bir ihtiyardan ne istiyorsun? "Hemen
yumusadi. "Oyle mi? "dedi. "Cok da yash ... Gunah". Bir Mehmet Daymm
insancil, merhametli davramsma bakm, bir de, Murataga, Athlar ve sandallarda
ayhktan 10 yasma kadar Turk oldugu icin onunde buldugu savunmasiz herkesi
olduren Rum barbarlarmm yaptigina.
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TURGUT CEMAL HASEKOGLU'NUN ANILARI

Adi: Turgut Hasekoglu

Ya~: 69
Degum Y eri: Pergama

Medeni Durumu: Evli ve dort cocuk babasi
Cocuklarr'nm isimleri Ve Yaslarn
Ersinin yasi 45, Ali'nin yasi 44, Azizin yasi 41, Ozkulun yasr 38
Butun cocuklan ingiltere'de ikamet etmektedirler.
Esinin Adi: Naime Hasekoglu
Esinin Y ast: 68

Meslegi: Kuru temizleyici

1955 veya 56 seneleri icerisinde ben ingiliz polisiydim. Bir gun sabah
polis cavusu ile birlikte Pergama'ya kontrole gittik. Pergama'ya gittigimizde,
sirkete ait bir kahveye gidip oturduk. Bu kahveyi yegenim Ozkan cahstmyordu.
Saat 9:00 siralannda,

bir panik icerisinde koyluler gunesin dogusuna

dogru (doguya dogru), ellerinde demirler, sisler ve sungulerle kosturuyorlardi.
Bir patlama duymuslar ve o yone dogru kosmaya baslarmslardi,
ingiliz

cavusu

bana

halkm

neden

panik

icinde kostugunu

sordu.

Bilmiyorum dedim. Bana, biz de oraya gidelim dedi. Land-Rovere binip, halkm
Fahri Bey'in bahcesine dogru ilerlediklerini gorunce biz de o yone gittik. Yolda
giderken halk Land-Rover'in yan tarafmda kosuyordu, Bazi koyluler bizden
daha once arabalarla oraya gittiler. Oraya gittiklerinde Fahri Bey'in motor evinin
onunde, bir adamm yerde bagirdignu, agladigun gorduler. Biz yaklastigumzda
kimin oldugunu anlanustik. Y erde yatan kisinin Ali Arnavut oldugunu gorduk.
Ayagi kanlar icerisinde yatiyordu. Motor evinin kapisma bomba konuldugunu
anladik, Ali Arnavut'u hemen oradan ahp arabaya koydular. Korku icerisinde
hemen Ali Arnavut'u ahp Lefkosa hastanesine goturduler. Biz orada kalrmsnk.
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Fahri Bey'in bahcesinin guney tarafmda bir kisi gorduk. Gordugunuz kisi
yerde olu vaziyette yatiyordu . Ingiliz cavusu ile birlikte olunun oldugu yere
yuruduk. Koyun destebam da bizimle birlikteydi. Olay yerine bizden baskasmm
gelmesini engelledik. Biz olunun yanma giderken beraberimizde olan kopek bir
mayma basn ve buyuk bir patlama oldu. Olen kisinin Rum oldugunu anladik ve
olum

sebebininde

yanhshkla

yerlestirdigi

bombalann

patlamasi

sonucu

oldugunu anladik. Ingiliz cavusu bomba uzmanmm gelmesi icin haber vermemi
istedi. Haber verdim ve hemen olay yerine bomba uzmam geldi. 0 bolgenin her
tarafim kontrol ettiler. Olen adamm koydugu bombalarm birkac tanesini bulup
ele gecirdiler.
Rum'un koydugu bomba gece yansi patlannsn, Ses duyulmasma ragmen
halk nazan

itibare almanusn.

Halk Dikelya uzerinden

gelen bir patlama

oldugunu zannetmisti, Bombayi koyan kisinin E.O.K.A.'c1 bir Ahnah oldugunu
tespit ettiler. Rum'u bulundugu yerden iple baglayarak baska bir tarlaya cektiler.
Baska bir yere cekmelerinin

sebebi Rum'un bulundugu bolgede bombamn

bulunmasiydi.
Olen Rum'u polis arabasmm icine koyup Larnaka hastanesinin morguna
kaldirdilar. Daha soma ben ve ingiliz cavusu oradan aynldik.
55-56 yillanndan soma ingiltere'ye gittim. 1998'e kadar orada cahstim. iki
yildir Kibns'ta Pergama koyunde ikamet etmekteyim.
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B)1963'TE YASANAN CANLI HATIRALAR
AHMET CED'iN ANILARI

Adi: Ah.met
Soyadi: CED
Dogum Yeri: AKDENiZ

Ikamet Yeri: Gemikonagi evli ve dort cocuk babasidir.

1964- 77 yillan arasmda fiilen vatan mudafaasma on bes yasmda iken
basladim ve bir cok zorluklardan gectim, Halen Lefke Avrupa Universitesi'nde
Yurtlar ve Guvenlik amiri olarak gorev yapmaktaynn.
1964 yilmda unutamadigun amlanm sunlardir:
Arahk 1963 'te annem, ekmek yap1ID1 icin koy otobusu ile Lefkosa'ya
simdiki Lefke'de oturan DT.Salih Cakmak'm babasi Ali Cakmak dayi, kardesi
Hasan dayi, annesi Nezire Ced, Hulus Hasan isimli bu dort kisi Akdeniz'den un
satm almak icin Lefkosa'ya
Kordemende)

giderken simdiki adi Kihcaslan olan (Eski ismi

Rum capulcular

tarafmdan

tutuklamp

Besparmak

daglanna

cikanhp orada iskencelere tabi tutulduktan sonra Kormacit (Livera simdiki adt
Sadrazam

koy)

Asomato

koylerini

dolastmp

oradan

da Lefkosa

Rum

hapishanesine goturup bir bucuk ay tutuklu kalmalan ve ondan sonra serbest
birakilmalanm hie; unutamadnn. Su anda bu insanlardan
kavusmustur.

Iclerinden

yalmz

annem

hayatta

olup

uc;u hakkm

rahmetine

Akdenizde

ikamet

etmektedir. Milli Mucadelede kendimi nasil buldum. Daha henuz on bes yasmda
orta okul talebesiydim. Beni kucuk yasta, dul kalan rahmetli ninem almis ve
ilkokulu bitirince rahmetli ninem

bohcarm hazirlayip beni Akdeniz' den o

zaman Gemikonagm da madende cahsan enistem ve ablamm yanma sirf tahsil
yapayim diye getirmis ve o giinden bu gune halen Lefke'de koyu bir Lefke'li
olarak yasamuru surdurmekteyim.
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27 Arahk aksann Gemikonagi'ndaki

Rumlar bizleri el bombalan ve

tabancalarla Lefke'ye kovmuslar ve butun maden evlerinde bizlere ait ne varsa
toplanuslardir. Bizde Gemikonagi'ndan Lefke'ye kacarak enistem, kardesi
ailesiyle birlikte, iki aile rahmetli, Nanuk ustanm evinde alti ay kaldik. Daha
sonra Lefke Karadag maden evlerine yerlestik.
0 gunlerde Lefke' de sigara krthgi vardi. Enistemin kardesi olan Sarni
Arap "Gardas ben sigarasizliga dayanamayacagim" diyerek motorunu ahp
Camhkoy Doganci istikametinden oradan da simdiki Aydmkoy bahcelerini
kullanarak deniz yolunu takip edip Akdenize, sigara almaya 9Ikm1~. Ancak bu
gune kadar nerde oldugu bilinmemektedir. Yaptignmz arastmnalarda Rumlar
tarafmdan olduruldugunu saptadik. Buda unutulmasi gu9 bir amdir.
Butun bu olaylardan sonra yasnn kucuk olmasma ragmen gonullu
Mucahit olarak

Lefke sancagmda Mucahitlik gorevine baslayip, Mucahit

komutam olarak askerlik gorevimi 1977 yihna kadar yap1p yeni yapilanma
nedeniyle devlet tarafmdan sivil dairelere nakil edildim.
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Aziz FEDAi'NiN oz GE<;MiSi
1993 Yilmda Lefke'de dogdum. Ilkogretimini Lefke'de, ortaogretimini
tse Lefkosa Turk Lisesinde tamamladnn. Ogretmen egitim kolejinden mezun

olduktan sonra 7 yil cesitli ilkokullarda gorev yaptim.
1960 - 1961 ogretim yilmda Lefke Gazi Lisesine ingilizce lisan ogretmeni
olarak atandun. Burslu olarak gonderildigi Edinburg universitesinden "egitim
yonetimi" uzerinde postgraduate diploma aldiktan sonra Lefke Gazi Lisesine
once Mudur Muavini, 1979-1980 ogretim hizmet yilmda ise Mudur olarak
gorevine devam ettim. Meslekte 37 fiili hizmet yilmda sonra 22 Subat, 1990
tarihinde Lise Mudurlugunden emekliye aynldim. Ogretmenligimin yam sira
Ulusal direnis savasmuzda da Lefke Sancak Serdan olarak uzun yillar on
saflarda etkin rol oynadim. Bu arada dogup buyudugum Lefke kasabasmm
Sportif, Sosyal ve Kulturel etkinliklerine katilmaktan da geri kalmadim. Uzun
yillar Lefke Turk Spor Kulubu, Lefke Mucahitler Dernegi, Lefke Turk Kulubu
yonetim kurulu baskanhklanm da yuruttum.
1994-1997 doneminde vakiflar idaresi ve din isleri dairesi yonetim kurulu
baskanhgmi da yuruttum. Bir donem de Lefke Avrupa Universitesi Mutevelli
heyeti baskam olarak gorev yaptim.
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Aziz FEDAiNiN GAZiVEREN ANILARI

19 Mart 1964 gunu top ve makineli tufek sesleri sabahm erken saatlerinin
sessizligi icerisinde tum dehseti ile yankilar uyandmrken Gaziveren koyumuzun
Rum saldmsma ugramis oldugu ogrcuilrnistir.
Kibns Turklerini silah zoruyla yok ederek adayi Yunanistan ile
birlestirmeyi amaclayan Akritas plamnm bir bolumunu olusturan bu saldmnm
uygulamaya konus nedeni ; Lefkosa - Tilliriya asfalt yolu uzerinde ve Turk
silahh kuvvetleri cikarmasma uygun bir sahile sahip bulunan zengin Turk
koylerimizden Gaziveren'i isgal etmekti.
Rumlar 500 kisi kadar bir kuvvetle saldmya baslarmslar. Pd. Tf. Mak.
Tab. Bren Ot. Tf. 2.36'hk roketatar, 60 havan ve zirhh haline getirilmis buldozer
kullanmislardi.
Gaziveren koyumuz ise savunmasmi; 150 mucahit, 14 Pd. Tf. 4 Sten 3
Bren ve 30 adet av tufegi ile yapiyordu. Gaziveren dengesiz kuvvetlerin
carpismasma sahne olmustu.
Rumlar katii sonuca ulasabilmek gayesiyle saldmya 90k siddetli
baslarruslardi. Gaziveren'in 1 avuc mucahidi ellerindeki simrh sayida eski
silahlarla, silah muhimmat ve personel baknnmdan kendilerinden 90k ustun
Rum kuvvetlerine karsi takdire deger buyuk bir cesaret omegi gostermek
suretiyle savunmalanru yapiyorlardi.
Rumlar hoparlorlerle Gaziveren' e yapmis olduklan "Teslim olunuz"
cagnlan koy komutanhgi tarafmdan ret edilince; devamh suretle takviye
almakta olan Rumlar saldmlanm daha da siddetlendirmislerdi. Durum 90k
endise vericiydi.
Gaziveren carpismalanrun tum siddetiyle devam ettigi saat 11 :00
raddelerinde B.M. helikopteriyle o zamanki Turk cemaat meclisi as baskam Dr.
Semsi Kazim ile beraber Lefke Sancaktarlarmm "Gaziveren her ne pahasma
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olursa olsun teslim olmayacaktir"

emrini koy komutanhgma

bildirmek uzere

Gaziveren' e gonderilmistim.
Helikopterle Gaziveren uzerine geldigimiz zaman, Gaziveren' in icerisinde
bulundugu vahim durum tum dehsetiyle gorulebiliyordu. Atilmakta olan sayrsiz
makineli tufek, roketatar ve havan mermilerinin yankilan ve yapmakta olduklan
tahribat dehset verici bir gorunum arz ediyordu.
Bu ates cemberi icerisine inemeyen helikopter bizi Cengiz Topel hastanesi
yakmmdaki ingiliz askeri kampma goturdu. Bizi kampa indikten biraz sonra bir
Turk, bir yunan ve ingiliz subaymdan olusan uclu karargah heyeti bir askeri jip
ile oraya gelmislerdi. Uc;lii karargah heyetinde gorevli Turk subayi Abdullah
Ybs. Aydmkoy
yntilrms,

Ingiliz

yol kavsagmda
ve

Yunan

Rumlar tarafmdan
subaylarmm

hupalannus

mudahaleleri

ile

uniformasi
canuu

zor

kurtarabilmisti. Gaziveren'in icinde bulundugu feci durumu da yakmdan gormus
olan Abdullah Ybs. kampta bizimle bulustugu zaman "Ben serefli bir Turk
subayiyim. Bu zillete dayanamam. Elimden bir sey yapmak da gelmiyor. Bu
gorevimden istifa edecegim" diyerek derin uzuntusunu dile getirmek zorunda
kalnusti.
Ogle saatlerine dogru o zamanki B.M. Genel Sekreteri U'Thant'm
Kibns'taki temsilcisi Spynellis ile o zamanki Rum Temsilcileri Meclis Baskam
Glatkos Clerides Turk tarafi ile

gorusmelerde bulunmak uzere helikopterle

bizim bulundugumuz ingiliz askeri kampma gelmislerdi. Clerides Dr. Semsi
Kazimla ailevi gorustukleri halde kendisini tanunamazhktan
suratla masaya oturmustu,
Gaziveren' de carpismalar
deyisiyle Gaziveren'de

Gorusmeler
tum siddetiyle

gelmis, asik bir

Spynellis baskanligmda
devam ediyordu.

baslarmsti.

Clerides kendi

Turk asiler asfalt yolu kapatmak suretiyle Kibns'm

ekonomik cikarlanna buyuk darbe indirmisler. Soz konusu yolun acilmasi icin
Gaziveren' e yapilnns olan basvuru ret edildigi icin hukumet kendi gucunu
kullanarak yolu acmak zorunda kalmis. Gaziveren' e bu nedenle saldmmslar.
Clerides Gaziveren' de atesin durdurulmasi icin koylulerin silahlanm teslim
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etmelerini

ve koyun

icerisine

Rum Polis Karakolu'nun

kurulmasim

sart

kosuyordu. Bu itham ve ileri surulen sartlar Turk heyeti tarafmdan siddetle ret
edildi. Clerides dupeduz yalan soyluyordu cunku soz konusu Gaziveren yolu
Rum saldmlan baslamadan 15 saat once Lefke Sancaktarlan' nm emri ile acilmis
ve bu durum bans gucunde gorevli binbasi Clesby araciligi ile Guzelyurt polis
karakolu komutam Rigas'a resmen bildirilmisti,
heyeti tarafmdan
cikislardaki

aciklannus

Toplantida bu gercek Turk

ve bu durumda ancak Gaziveren'in

Rum topraklannda

karakol kurabilecekleri

giris ve

bildirilmistir,

Turk

heyetince ortaya konmus olan gercekler toplantida hazir bulunan Bnb. Clesby
tarafmdan dogrulamnca Clerides'in iddialannm gercek d1~1 oldugu anlasilnustir.
Bunun uzerine soz alan Spynellis'in

ateskes kararmm derhal almmasmi aksi

halde

merkeze

Lefkosa'ya

gidip

durumu

bildirecegini;

aym

zamanda

Turkiye'nin Kibns'a askeri mudahalede bulunacagma inandignu ve bu atesin
tum Ortadogu ulkelerine yayilabilecegini

endiseli ve heyecanh

bir sekilde

belirtmesi ve Lefke sancaktarlarmm bir saate kadar Gemikonagi' na saldmda
bulunacagma <lair Bans Gucune verdigi ultimatom Clerides'i endiselendirmisti,
Saat 16:00 da atesin kesilmesini kabul etmek zorunda kaldi.
Gaziveren carpismalan Kibns Turk halkmm Rum katliamlanna karsi bir
olum kahm savasi niteliginde olan direnislerinin bir sembolu Rumlann Turklere
yasama hakki bile tammak istemediklerinin en canh bir kamtidir.
Bugun bu topraklarda hur olarak yasayabiliyorsak,
teneffiis edebiliyorsak

ve gelecegimize

ozgurluk havasim

guvenle bakabiliyorsak

tum bunlar;

imanlara yerlesmis sarsilmaz bir direnisin ve bunun sonucunda sanh Turk
ordulan ile kahraman mucahitlerimizin

sungusuyle gerceklesmis parlak bir

zaferin sayesinde olmustur,
Gelecegimiz; Anavatammizla fikir, ruh ve hareket birligi icerisinde suurlu
bir sekilde mucadeleye devammuzla elde edilenleri halk olarak degerlendirme
yetenegimize baghdir.
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Suphesiz ki Kibns Turkunun ozgurluk mucadelesi kolay olmarmstir, Bu
ugurda sehitler verilmis, ocaklar sonmustur,
Cok cefa cekmis bir halk olarak gelecegimiz icin karar verirken, tum bu
gercekleri unutmamamiz gerekmektedir.

Aziz FEDAi
(Lefke Eski Sancak Serdari)
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ERDOGAN TUNA(:'IN ANILARI

Adi: Erdogan
Soyadn TUNA<;

Ya~1: 53
Ikamet Y eri: Karaoglanoglu I GiRNE
Esinin Adi: Havva TUNA<;

Ya~1: 45

iki cocugu vardir. isimleri sunlardir: Ebru ve Ziya. Ebru 21 yasmda ve su
anda Telefon Dairesinde cahsmaktadir. Lefkosa'da ikamet etmektedir. Ziya ise
23 yasmdadir. B.R.T' de cahsmaktadir. Girne'de ikamet ediyor.
Aslen Limasol dogumluyum.
gezmekteydim

. Baf yolundan

1965 yihnda Limasol'

da motosikletimle

Limasol' a gelmekte iken Rum polisi beni

durdurdu. Rum polisi Beni durdurdugunda uzerimde tabanca bulunmakta idi .
Polis, ehliyetimi, sigortami ve motorun kocanlanm istedi. Motorun sigortasnu
polise gosterdim, sigortami istemedigini motorun kocamn istedigini soyledi.
Bende kocammm olmadigmi soyledim. Polis bunun uzerine "Motoru burada
birak git, kocamm getir" dedi. Bende Turk semtine gidip motorun kocanmi ve
ehliyetini ahp geldim. Polislerin yamna geldigimde bir seyler konustuklanni
fark ettim. Bu konusmalardan

anladnn ki Polislerin

Yuzbasisr beni wen

goturmelerini emretmis. Beni oradan bir yere kacntmalanm,

beni ahp teen

goturmelerini

kurtulup

onlara

emretmis

bende

polislerin

yamndan

Turk

kesimine tekrar kacmak istedim. Nasil kacacagnm bilmedigim icin kafamda
plan kurmaya basladim. Bes, on dakika icerisinde polis merkezinden oldugum
yere, 5-6 tane C.I.D polisi gelip etrafinu sardilar, Polislere benim bu meyanda
cezamm ne oldugunu sordum. Polislerde bana senin cezan yoktur dediler. Yalmz
YZB'm1z seni iceri goturmemizi soyledi. Ben de polislere 30 Kibns lirasi alm
ve beni serbest birakm dedim. Polisler yok dediler. Seni Yuzbasi iceri
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goturmemizi ister. Bizim mahallede Rum Tenekeci isminde bir bakkal vardi.
Onun Anderea

isminde

polis

oglu vardi.

Rumca'yi

iyi bilmedigini

ve

anlamadiguu soyledi. Beni Rum polisi iyi bilirdi ve diger polislere bu ana lisam
gibi Rumca'yi iyi bilir, inanmaymiz bunun icin kendisine kacmasi icin hie sans
vermeyiniz dedi. Polise Anderea'yi tamdignn icin beni serbest birakmalanm
soyledim. Polis Anderea bana ben burada polisim neyse gorevim onu yapacagim
dedi. Bana 5dk musaade

edin dedim, karsidaki

bakkaldan

kola alayim,

yanmdaki polis bana hicbir yere gitmememi soyledi. Bende bu esnada biraz
evvel bana musaade ettiniz, motorumun evraklanm gittim getirdim. istesem bu
esnada kacmaz nuydnn

motorum buradadir, ben hie malmu birakirmiyun

dedim. Polis ikna olup bana tamam git al dedi. Karsismdaki bakkaldan bir buyuk
kola ahp 1 Kibns lirasi verdim. Bakkala bir Kibns lirasi vennemin sebebi ise
biraz oyalamp oradan kacma firsati bulayun. Bakkalda bunu anlamayip kola
benden olsun dedi nihayet kolayi ahp 5-6 metre kala durdum ve 30 Kibns
lirasnu alm beni serbest birakm dedim. Y olun diger kismmda oldugumdan bana
polisler bize dogru yaklas dediler. Bende gelmem dedim ve geri geri gitmeye
basladnn.
Polisler gel buraya yoksa seni vuracagiz dedi. Bende elimdeki kolayi
uzerilerine savurarak olay yerinden kacmaya basladnn. Kacmaya cahstiguru
anladiklan an bana tabanca ile bir el ates ettiler. Fakat bana isabet ettiremediler.
Bende yaya olarak Turk tarafma dogru arkama bakmadan kacmaya devam ettim.
Rum polisi arkamdan u9 el daha ates etmeye basladi, Bana siknklan kursunlar
isabet etmedi. Diger iki Rum polisi piyade ve sten tipi silahla arkamdan bana
dogru kosmaya basladilar. Ben bu meyanda Rum polislerinden epey uzaklasnm.
Beni 250 metre kadar arkamdan kovaladilar. Ben Turk semtine girdim. Rum
polisleri arkamdan bana 40-45 el ates actilar. Turk semtinin girisini

patlak

kamyon lastikleri ile kapatiyorlardi. Herhangi bir zirhh Rum sizma yapmasm
diye. Ben Turk semtine oyle bir suratle gittim ki hie farkmda degildim.
Kamyonun altmdan yatarak gectim ve gomleklerim delindigini fark ettim.
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Vuruldugumu zannetmistim. ilk buldugum Turk mevzisine gidip, silah ve
el bombalanm ahp Rum polislerinin gelmelerini bekledim. Rumlar beni silah ve
bombalarla gorunce geri cekilmeye basladilar. Bu arada bizim komutanmnz
olayi duyup yamma geldi. Bu arada muhtarda yanmuza geldi ve bana yakacan
Turk semtini nedir yaptigm? Dedi: Bende bir sey yapmadigum kendimi
savundugumu soyledim. Benim hie sucum yoktur dedim. Benim motorum ile
geceleyin mevzileri komutan gezer ve denetleme yapardi. Bunu Rum polisleri
ogrendi bu sebepten dolayi beni tutuklayip, vurup oldurmek istediler. Benim
hicbir sucum olmadigmi muhtara anlattim ve bu olaydan kurtuldum.
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GUREL OZGUREL'iN ANILARI

Konu: Erenkoy savaslaruu konu alan bir am.
Anlatan: Gurel Ozgurel
Gorevi: O.T End. Meslek Lisesi Muduru

Y1l 1964 Ankara'da bir universitenin 3'uncti simf cgrencisiyim. 1963
yilmm Arahk aymda baslayan Kibns hadiselerinden herkes gibi ben de
etkilendim. Okulumdaki derslerimle mi ilgileneyim, yoksa Kibns 'ta yasanan
olaylan, katledilen insanlan ve ailemi dusuneyim bilemiyordum. Kisaca
huzursuz ve tedirgindim.
Ankara'da bir araya gelen diger ogrencilerle bir seyler tasarhyor, Kibns'a
gitmenin yollanm arastmyoruz. Neticede sik sik protesto gosterileri yapmaya ve
Ankara hukumetini harekete gecirmege cahsiyorsak da pek etki alamiyoruz.
Ancak bu hareketler dalga dalga butun Turkiyc'ye yayilmca, zamamn genel
kurmayi karar ahyor ve Kibns' a bizleri gonullu askerler olarak gondermek
istiyor.
Gruplar halinde bizleri once kisa sureli bir egitimden gecirip, yine gruplar
halinde bizleri Tasucu'ndan sandallarla, hucum botlarla geceleyin Kibns guney

ban sahillerinden Turk koyu olan Erenkoy' e cikartiyorlar. Nisan aymda
baslayan bu hareket 5 Agustosa kadar suruyor. Yaklasik 450 universite ogrencisi
Erenkoy' e bu sekilde cikartihyor.
Cikan gruplar sirasi ile Erenkoy cevresindeki kucuk Turk koyleri olan
Mansura, Selcuklu, Alevkaya gibi yerlesim yerlerinin savunmasmi ve
korunmasmi ustleniyor.
Ben de Erenkoy'un guneyinde ve Erenkoy' den yaklasik 12 mil uzagmdaki
Alevkaya koyunun savunmasmda gorev aldun. Cam agaclan icerisinde ve 90k
yuksek bir dagda kahyorduk. Su ve yiyecek ihtiyaclannuzi hayvanlar yardum
ile karsihyorduk. Camlann altmda yatip kalkiyor , gunde 6 saat nobet
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tutuyorduk. Piyade, sten ve bren gibi silahlara sahiptik. Ve bu dagm tepesinde
20 kisi kadardik.
Erenkoy ve cevre koylerde mevzilesmemiz Runi'un dikkatini cekmis
olacak ki, 5 Agustos 1964 aksarm sabaha karsi bulundugumuz mevzilere dogru
topluca agir silahlarla hucuma gectiler. Neye ugradrgumzr sasmrns gibiydik.
Bulundugumuz tepeye top mermileri dusuyordu. Yagmur yagar gibi mermiler
ard arda patlarken, basmuzm uzerinden de kursunlar ucusuyordu. Bir ara
saatime baktnn, tam bir dakika icersinde 26 top mermisinin bulundugumuz yere
dustugunu saydnn. Etraf cayir cayir yamyordu. Bir taraftan Rurri'un actigi
atesten komnurken , bir yandan da yanan 9am ormanlannm atesinden
komnuyorduk.
Kimsenin kimseye konusacak bakacak hali yoktu. Bir ara yammdan
surukleyerek cekilen 2 arkadasm yarah halini bir digerinin de kanlar icerisinde
birileri tarafmdan tasman cesedini gordum.
Bu olay beni ve diger arkadaslanmi kamciladi. Savasmak zomnda
kaldignmzi anladik. Ya savasacak ve kurtulacaktik, veya sehit olup olecektik.
Olanca gucumuzle direnmeye basladik. Sabahm 05.00'inden gecenin
23.00' tine kadar Rum'a gecit vermedik ve yilmadik. Hem Rum atesi ile hem de
orman yangnn ile ugrastik. Tum dag alev alev yamyordu, Daha fazla direnecek
gucumuz kalmamisn. Yorgun, uykusuz ve susuzduk.
Ates cemberi icerisinde kalrmstik. Gece yansma dogru bulundugumuz
yerlerden geri cekilmeye basladik. Koye indigimizde koy coktan bosalnlmisn.
Sadece biz yani 14 kisi kalnustik. Sabah oluyordu, gun agarmadan koyun
cesitli yerlerine tuzaklar kurduk. Ve hizla sabahm karanhgmda koyden aynldik.
Ertesi gun Rum'Iar

zafer sarhoslugu icinde koye girdi. Ancak

kurdugumuz tuzaklara takilarak o bolgede 45 olu birakti. Bir onceki gunku
kayiplan ise 36 kisiydi. Bu bilgiler bize Bans Gucu tarafmdan bildirilmisti.
7 Agustos 1964 Alevkaya koyunu terk edip Erenkoy' e sigmdigumzda burada
gordugumuz manzara dehsetti, Megerse , sadece Alevkaya koyu terk
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edilmemisti, Selcuklu, Mansura, koyleri de geri cekilmis, Erenkoy ce
mevzilesmislerdi.
Rum bu kez verdigi kayiplann hmci ile hem dogudan, hem bandan, hem
giineyden agir silahlarla karadan saldmrken, denizden de 3 adet hucumbot ile
bulundugumuz bolge top atesine tutuluyordu.
Herkes can havli ile silaha sanlmis, herkes son mermisme kadar
carpisacakn. Belki de son mermiyi de kendisine saklamak istiyordu.
Gun boyu carpismalar butun siddeti ile devam etti. Artik her seyin sonu
geliyordu. Rum zirhh araclarla koye girmek uzereydi ki, aksam uzeri takriben
saat 18.00 civannda 3 adet F: 100 jet ucagi denizin uzerinde goruldu. Rum
mevzileri uzerinden alcalarak buyuk bir sesle art arda gectiler.
Bu davrams bizlere buyuk bir moral verdi. Bir kez daha herkes silaha
sanldi. Ancak jetler ucup gitmisti. Herhangi bir saldm yapmamislar, sadece bir
ihtar ucusu ile yetinmislerdi.
Bu ise Rum'Ian cesaretlendirmis olacak ki ellerindeki tum silahlan
ateslemislerdi. Artik etrafta silah sesinden baska bir sey duyulmaz olmustu.
Tam yanm saat sonra 6 tane jet tekrar havada goruldu, Bu kez Rum
mevzileri uzerine, Rum hucum botlan, Rum

askeri konvoylan ve Rum

koylerine kursun ve napalim bombalan yagdirmaya basladilar.
Yer gok toz duman ve alevler icerisinde idi. Az sonra diger fertler geldi.
Onlan digerleri izledi. Sanki kiyamet kopmustu. Cikan dumanlardan etraf
, gorulmez olmustu. Karst taraftan insan sesleri, cighklan kulaklan tirmahyordu.
Bu bombardiman 2 saate yakm surdu. Bu bizler icin unutulmaz bir gundu.
Birbirimizi kucakhyor, birbirimize sanlarak aglasiyorduk. Bu yeniden hayata
donusun sevinci, coskusu idi. Bu mutlu am yasadigim ve gordugum icin
mutluyum. Ve bu ammi asla unutamam.
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KIBRIS FATiHi KAHRAMANLARA

By!.
Fatihler, Yavuzlar, Barbaroslar torunu:
Bir hamlede yere serdin o Yunanh kuduzu.
Nere gitti o kustah ENOSiS'li kuruntu?
Nere gitti O santajh, havlamah kuruntu? ..

Kartal yuvasmdan ucurdun karga
Bin dusmana bedel oldu, bir manga
Butun dunya hayran oldu, bak, sana.
Kuyruk taktm Yunanhya, 90k yasal

Onbinleri sehit verip aldigm,
Asrrlarca devlet kurup kaldigm,
Soyler mi ki? yesil gozlu KIBRIS'm,
Ka9 damlacik kam vardrr Yunan'm? ..

Bir kiraci bizden almis avanta
Kahbe dosta peskes cekmis Halay'la.
Utanmazlar simdi gecmis karsisma
Sahip cikar yesil gozlu KIBRIS 'a ..

0 diyarlar bizimdir, topragiyla, tasiyla.
Bizimdir O diyarlar, tarihiyle, samyla,
Sehitler yadigan, sulannusnr kamyla
Soz duser mi? Yunan'a, urup havlamasiyla ..
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Biz biliriz Yunan ile tutam,
Frrsat uman pusudaki yatam.
Turk sungusu siler bir gun pasim
Kahbe dostluk kurtarmaz Yunan' 1.

Veysi Akdur
Tarsus-Ulas-Koyunden
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HASAN OZTOPRAK'IN GAZiVEREN ANILARI

isim: Hasan Oztoprak
Ya~1: 65
Dogum Y eri: Gaziveren
Medeni Durumu: Evli, iki cocuk babasidir.

Oglu: Abdullah Oztoprak, Dogu Akdeniz Universitesi Kimya Bolumunden
mezun. 1967 dogumlu, evli, bir cocuk babasi ve Ankara'da yasiyor.
K1z1: Esref Oztoprak, Dogu Akdeniz Universitesi Ekonomi ve Isletme mezunu.
Girne'de ikamet ediyor.
i~i: V akiflar idaresinde Isletme ve Arastirma.
Hasan Bey'in esinin adn Sidika Oztoprak
Dogum Y eri: Akmcilar

i~: Ev hamrm
Ya~: 59

Hasan Bey ve Sidika Hamm 2 Ocak 1966'da evlendiler. 1963 olaylannda
nikahhydilar.
E.O.K.A. 1 Nisan 1958 tedhis faaliyetine baslanusti. 1958'de Turk Rum
carpismalanna donustu. 1 Agustos 1958'de Turk Mukavemet Teskilati kuruldu
(T .M. T) ve bende bu teskilatm icerisinde Gaziveren koyunun orgut baskam
oldum.
T .M. T, herhangi bir Rum saldmsma,

katliamma

karsi Turk halkmi

savunmak amaciyla kurulmustu.
Bize verilen silahlan iyi yerde muhafaza ettik. Rumlar 21 Arahk 1963 'te
Turklere

karsi saldmya gectiler. Bize verilen

emir uzerine

silahlannuzi

halkirmza dagitip, koyumuzun savunmasim yaptik,
Koyumuz, Lefkosa Baf anayolu uzerinde ve deniz cephesi olan stratejik
bir yerdeydi. Ve devamh olarak Rumlar, koyumuzu buradan kaldirmak icin,

44

taciz atislan yapiyorlardi. Koylu topraklanm kurtarmak icin siki sikiya
sanlmisti. Gunlerce, aylarca, etraf koylerden, tepelerden, Rum mevzilerinden
koyumuze ates acihyordu. Bize gelen emir uzerine koyumuzun anayolunu
Rum'lann gecisine kapattik. Emir bize Lefke sancagmdan geldi. Keye
saldiracaklanm daha onceden de anlanustik. Cunku, daha once yoldan gecip,
yolun kenarma burning tuzagi hazirlarmslardi ve uzerine de by Hasan Abdullah
yazrmslardi. Baska bir arkadas bulup bana getirdi. Dikkatli bir sekilde acmaya
cahstik. Fakat actiktan sonra da yaralandim. Devamh bu taciz olaylan oldugu
icin bu yolu Rum'lann gecisine kapattik. Yol yirmi gun kadar kapah kaldi. Daha
sonra yolu acnk ve Rum'lar koyun etrafmi sardilar, Rum'lar iki bin kisiydiler,
Koy halki dort yuz kisiydi, Otuz da askerimiz bulunuyordu.
Mart 1964'te, Rum'lar koyumuzun etrafmi sardilar ve o yolun kapah
oldugunu sandilar, oysa ki o yol acilnusn. Saat 4:00'de etraf tepelerden
projektorlerle

koyu

taramaktaydilar.

Koyumuz

gunduz

gibi

olmustu.

Cagmyorlardi. Teslim olun, etrafuuz sanli, 90k buyuk bir kuvvet vardir. Teslim
olmazsamz 90k zayiat vereceksiniz. Kanlannizi, kizlanmzi, silahlarmizr teslim
edin, korkmaym. Bir gorusmeci istediler. Niyazi Oztoprak, Salih Halil
bulunduklan noktaya gorusmeci olarak gittiler. Amac; teslim olmamak, yolun
acik oldugunu, isterlerse yoldan gecebileceklerini soylemekti. Bunun uzerine
Rum'lar ihtar atisi yaptilar. Ihtar atismdan sonra her tarafnmzdan sanki yagmur
yagar gibi havan topu mermileri geliyordu. Bu atislar butun gun devam etti ve
bes sehit verdik. 0 yarahlann, sehitlerin oldugu bir sirada bir ingiliz askeri koye
geldi. Yollar kesik oldugu icin ingiliz askeri ova yollarmdan gelmeye mecbur
oldu. Ingiliz askeri gelip beni buldu. Bana su soruyu sordu: "Ne
dusunuyorsunuz?" dedi. Ben de savastan baska bir sey dusunmedigimi
soyledim. Ingiliz askeri de aym seyleri yani sanldignmzr, 90k buyuk kuvvetleri
oldugunu teslim olmarmzi soyledi. Ingiliz'e teslim ohnak yoktur, savasacagiz
dedim. ingiliz kizardi ve yannmzdan aynhp gitti.
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Rum'lar Gaziveren'i aldiklanm, burada karargah kuracaklanm yaymaya
basladilar. Ingiliz askeri geri gidip Rum askerlerine cekilmezseniz Turk askerleri
gelip sizi vuracak demis. Rum askerleri koye giremedi ve koyun disma bir polis
karakolu kurdular.
1963 yillan arasmda Turkiyeden Kizilay yardnnlan gelmekteydi. Bu
gelen yardnnlan depolayip, esit sekilde koyluye dagitihrdi. Turkiye'nin
sayesinde hicbir sikmti cekmedik. Daha sonra Rum askerleri koyun etrafmdan
sabaha yakm aynldilar. Sabahleyin koyun etrafmdan yarah ve sehitleri toplayip
Lefke'ye goturerek sehitlerimizi defnettiler.
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ANI2:
Hasan Beyin Kardesi ibrahim

Oz Topragi ve Ozden hocayi, Erenkoy' e

giderken Pirgo kasabasmda esir aldilar. Hasan Beyin haberi olmarmsti, Yine
Lefke'den gelen telefon emriyle yollar kesildi. 150 kadar Rum esir ahndi.
Birkac saat soma gelen ikinci bir emirle, kadmlan, eslerini, cocuklan ve yashlan
bir otobuse koyarak koyun disma kadar emniyetli bir sekilde yolladilar. Daha
soma Rum'lar etrafnmzi sardilar ve esirleri istediler. Koyu, yakip yikacaklanm
soylediler, Bu sozleri bazi aracilarla haber verdiler. Bu sozler uzerine esirleri
birakma emri gelmedi. Lefke Sancagiyla gorusun bu konuyu dediler. Gece yansi
tekrar haber geliyor ve esir mubadelesi yapihr. DOGANCI' da ki Rum'lar koye
getirildi. Esir mubadelesi yapildiktan soma herkes arabalarnu alarak oradan
aynhyor ve olaylar kapamyor. Hasan Bey kardesinin esir oldugunu olay
bittikten soma ogreniyor. Bunlar arasmda daha Turk'Ier de vardi. Turkler
arasmda Birlik Gazetesinde yazi yazan Lutfi Ozter Bey de vardi.
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iRFAN AKMAN'IN ANILARI

Adi: Irfan
Soyadi: AK.MAN
Ya~1: 54
Meslegi: Reklamci
Esinin Adi: Asliye AK.MAN
Ya~1: 49
Cocuklaru iki erkek, iki kiz
Ikamet Y eri: GUZELYURT
1963 yilmda Limasol'a Bafm Engindere koyunden geldim. Burada

gunduzun boyacihk geceleyin ise mucahitlik yapmakta idim. Bazi aylar
icerisinde bos oldugum gunlerde restoranda cahsryordum. Seneler boylece akrp
gidiyordu. 1967-68 yillannda Limasol'da carpismalar basladi. Biz o donemde
mevzilerde nobet tutar ve Rum askerlerine karsi Turk tarafnn korumaktaydik.
Rumlarla bu carpismalar esnasmda bir 90k arkadasnmz yaralandi ve sehit oldu.
Yaralilannuzi Hastanelere tasidik. Imkansizhklar neticesinde arkadaslannuzm
bazilanm kurtarabildik, bazilanm ise kurtaramadik. 1974 yilmda Limasol' da
ikamet ediyorduk. Turkiye'nin Kibns'a cikarma yaptigmi ve yalmz kuzey
tarafma yapngnu, guney tarafma hicbir mudahalede bulunmadignu ogrendik.
Biz bu meyanda, silahlanmiza sanldik, Rum'a karsi ilk mucadelemizi vermistik.
Savastik, direndik, esir dusunceye kadar mucadelemizi surdurduk. Esir kampma
gitmezden evvel, Limasol' da carpismalar 19 arahk gunu basladi. Limasol'un
bircok yeri dusmustu, yalmz "A YANDON" denilen bir bolgesi vardi ki bu yer
dusmemisti. Bunun sebebi Ayandonun kucuk bir bolge olmasi ve atilan havan
toplannm mermilerinin denize dusmesiydi. Bu carpismalar gece basladi.
Rumlann dusuncesi, Turkler nasil olsa hicbir yere ne karadan ne de denizden
kacabilirdi ertesi gun olunca Rumlar bolgeyi kusanp hepimizi esir ahp ,
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Limasol'un hemen yamnda bulunan bir dere kenanna goturduler. Niyetleri bizi
silahlarla tarayip oldurmekti. Fakat Turkiye'nin

Kibnsa

cikarma yaptigim

ogrenince emellerinden vazgecip bizi esir kampma goturduler. Burasi Rumlara
ait bir kilise idi. Kadm ve cocuklan ayn yerlere koydular. Biz ayn yerlerdeydik.
Bize her cesit yiyecegi, icecegi veriyorlardi, Fakat verdikleri yiyecekler 90k az
denecek kadardi. Yani olmeyecek kadar azdi, Bizi, kaldignmz kiliseden ahp
futbol sahasma goturduler. Burada 20 gun kadar kaldik. Burada esir miydik,
tutuklu muyduk belli degildi. Bizden hie kimse haberdar degildi. Yanmuza
yabanci gazeteciler geliyor ve bizde onlara cesitli kufurlerde bulunuyorduk.
Takriben esir ve tutuklulann sayilan 1000-1500 kadardi, Gece olunca, sahanm
icerisinde toprak uzerinde kisa kollu elbiselerle basumz gok yuzune cevrilmis
sekilde uyumaya cahsiyorduk. ilk gecemiz 90k kotu gecmisti. Cunku o gece
Cafer arkadasmnz orada sehit edildi. Cafer geceleyin saat 24 :00 da ayaga kalktp
dag basnu duman alnns yuruyelim arkadaslar marsnn, yiiksek sesle soylemeye
basladi. Rumlar sahamn icerisindeki isiklan acinca onu gorup hemen uzerine
ates acip Caferi orada sehit ettiler hepimizi bir muddet sonra buradan toplayip,
sum

halinde

gotururken

siraya

yolda

dizip

cesitli

ilkokulun

kufurler

avlusuna

hareketler

goturduler,

yaparlar

Bizleri

oraya

ve sizin hepsinizi

oldurecegiz, pis Turkler diye sovuyorlardi. Bizi okula goturdukten sonra elliser
guruplar halinde ayirdilar okul binalan u9 kath idi. iki hafta sonra bir gece yansi
okul binasi icerisine 150 kisi getirdiler gece oldugundan ve isik olmadigmdan,
kimler oldugunu bilmiyorduk. Getirdikleri sahislan yediser, yediser her odaya
dagitmaya basladilar. Benim cocuklanm

bana haftada iki defa olmak iizere

evden yiyecek icecek gonderiyorlardi. Rumlar bize 90k iskence yapmaktaydilar.
Bizleri oglen sicagmda 12:00 da gunesin icerisine cikanrlar ve 2-3 saat gunesin
altmda tutarlardi.
abdestimizi

Her odada bir kova bulunmakta

yapiyorduk.

Kafalanrmzi

ve kovalann

abdest yapngnmz

kovalann

icensme
icensme

sokarlardi, 1974 Bans Harekannda esir dusen Rumlarla bizi mubadele oluna
basladilar. Bizi Limasol' dan otobuslerle ahp, Rum, Turk smmnda bulunan ismi
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"Ledra-palace" olan yere getirdiler ve Rumlarla mubadele yapildi. Bizi
buradan ahp Turk tarafma, oradan da Turk okullarmda bulunan binalarm
icerisine
bolgesine

yerlestirdiler.
gotureceklerini

Burada

bir muddet

kaldtlctan sonra bizleri

ve burada ikamet edecegimizi

soylediler.

Girne
Fakat

carpismalar butun hiziyla devam etmekteydi. Nihayet bizi Gime bolgesine degil
de Guzelyurt bolgesine goturup burada iskan ettirdiler ve yasamnm burada
surdurmeye basladun.
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MUHAMMED TAARAZi'NiN ANILARI
Adi : Muhammed TARAZi

Ya~: 61
Dogum Tarihi : 5/1/1939
Dogum Y eri : YAFA-'-- FiLiS TiN
Cocuklarr : Cemal, Safak, Gulsun, Munur Taarazi
Anne Adi: Sefika Suyulcu
Baba Adi : Rasit TARAZi
( 1963'de anne ve babasi hayatta degildi).
(Filistin'den Kibns'a geldigi tarih 1952 idi. 63 - 64 olaylannda iksero'da ikamet
etmekteydim. Lefke'ye gocmen olarak:gittim.)

Ben 24 - 25 Arahk 1963 tarihlerinde Lefke'ye gocmen olarak: gittim.
Lefke halki bizi bagnna basti. 1 ay sonra iksero'ya esyalannnzi almak: icin
cagnldik. Ondan sonra Mucahit olduk. Mucahitligimi Letke smirlannda yaptun.
1964'de Kurban Bayrammda sabahleyin nobetten ciktnn.kucuk Kaymakhda
ikamet eden akrabalannu merak: ediyordum. Cunku onlardan hicbir haber
alanuyordum. Onlarm hayatlanndan endiseliydim. Lefke sancaktarlanndan izin
aldim ve bana gitmememi soylediler. Ben yine de onlan dinlemeyip otobusle
yola ciknm. Otobuste 28 - 30 civarlarmda yolcu vardi. Lefkosa'ya gelene kadar
9 koy vardi, Peristerona' dan sonrak:ikoyde Rum'lar yolumuzu kesmislerdi. Bizi
yoklamak:amaciyla arabadan asagiya indirdiler. Yoklamayi yaptiktan sonra bize
gorev karti vererek yolumuza devam etmemizi sagladilar ve Lefkosa'ya vardik.
Simdi Ortakoy olarak: bildigimiz eski adiyla at kosulannm yapildigi Aydimet
koyde ki barikatta bizi durdurdular. Otobusten asagiya indirilerek siralandik,
Uzerimde Suriye pasaportu vardi. Capulcu E.O.K.A' er sivil Rum'lar bizi
yoklamaya basladi. Yammdak:ipasaportu Rum'lardan biri alarak nereye ait
oldugunu sordu , ardmdan uzerindeki Arapca
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yazilann

ne oldugunu sordu. Ben sessiz kaldnn, yammda bir kisi vardi.

Dogancih yash bir adamdi, Adam bu Arapnr dedi. Ve Rum'lar hemen beni
siradan cikardilar. Yolcular otobuse girdi.
Kucuk oglum Cemal yammdaydi. Henuz 3 - 4 yasmdaydi ve korkup
aglamaya basladi. Cocugumu da otobuse bindirerek yollattilar. Benim gozlerimi
baglayarak Rum polis karakoluna goturduler, Beni goturup bir odaya koydular.
Yuzme gozlerime baknlar, Rumlann biri girip biri cikiyordu ve yuzume sert bir
tavirla bakiyorlardt. Rum'lardan bir tanesi iceri girip bana sigara verdi. Her an
beni oldurmelerini bekliyordum.
Bir gun once Letke'de iki kisi kaybolmustu, Bu iki kisi coca cola fabrikasma
limon gotureceklerdi fakat geri donmediler. Bir anda akhma onlar geldi. Sonra
bir Rum daha gelip bana bir sigara ikram etti ve karsnna oturdu. Merak etme
sana bir ~ey olmayacak dedi. Orada yanm saat kadar kaldun. Sonra gelip
gozumu tekrar baglayip beni aldilar, Ve kendimi Baf kapisi karakolunda
buldum. Beni asagiya indirip hemen bir odaya aldilar. Odada 3 - 4 tane Rum
vardi. Beni oturttular ve Turk'Ierin icinde ne aradignm sordular. Bende onlara
kanmm

Turk oldugunu soyledim. Turk'Ierle

buyudum

ve yasiyorum ben

Musluman'rm dedim. Bir sessizlik hakim oldu ve bir kisi geldi. Bana kemerimle
ayakkabi baglanrm cikartmarm soyledi, Ben de dedigini yaptnn. Beni tutuklayip
nezarethaneye koydular. 0 gun yemek yememistim actun ve

bayramm 1.

gunuydu. Kucuk bir hucreydi, kapida bir delik vardi. Baktim polisler yine
geldiler. Kapiyi actilar ve Rum'larla birlikte sakalh bir adam da vardi. Onu
iceriye koydular.

Sen kimsin diye sordu. Ben de Letke'liyim,

Letke' den

geliyorum dedim. Arna ona karsi itimadun yoktu. Acaba beni denemek icin mi
bunlan soruyordu. Ondan sonra bana donup sunlan soyledi "beni de Rum'lar
tutu. Cunku Turk'Iere silah sanyorum", Aciktim dedim. Bana zeytin ve ekmek
verdi. Ondan sonra yine polis geldi ve benim yammda olan arkadasi, baska
birisini serbest birakarak arkadasmu

onun odasma yerlestirdiler. Orada 6 oda

vardi. Birbirimizi sadece delikten gorebilirdik. Y anuna baska bir sakalh adam
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geldi ve bana nerelisin dedi. Tabi bu adamlar Rumca konusuyorlardi. Ona
Lefke'li oldugumu soyledim, o da bana Baf'h oldugunu soyledi. Arkadaslan ile
ambulansta gelirken onlan durdurmuslar, ve arkadasuu merkezi hapishaneye
gonderip onu da buraya benim yamma getirdiler. Ona aduu sordum, Yusuf
Hakki dedi. Bayram nedeni ile yeni ayakkabi giymistim. Adun unutmamak icin
ayakkabmm altma Y ve H harflerini yazrmstnn. Bana merak etme dedi. Sonra
beni disan cikartip onu koydular. Yusuf Hakki Kibnsh bir polisti. Rum polisler
bana yuru be Turk dediler, ben de yurudum. Beni ahp tuvalete goturduler. Ben
soguk ter dokuyordum, Simdi beni infa edecekler diye dusunuyordum.
Tuvaletten sag salim ciktnn. Ve polis beni ahp hucreye goturdu.
Yanhsim yoksa saat on civannda kaldirdilar, bir de saat aksam sekizde
beni aldilar ve beni nobet yerine goturduler. Bana bir kagit imzalatmak istediler.
Bu kagit ne diye sordum. Bu kagit bizden hicbir sikayetin olmadigma <lair bir
kagitnr dedi. Mecburen imzaladim. Bana kemerim ile ayakkabi baglannu iade
ettiler. Beni ahp Menzis isminde ii9 yildrzh bir adamm karsisma oturttular.
Lokmaci barikatmdan Baf Kapisma gitmem icin israr ettiler. Ben yok dedim.
Beni ya kendileri gotureceklerdi ya da Bans Gucu vasitasiyla geri vereceklerdi.
Yanhsim yoksa Finlandiyah bir bayan geldi. Bans Gucundendi. Finlandiyah
bayana tercumanhk yaptilar. Bana ingilizce bilip bilmedigimi sordu. Ben de
bilmedigimi soyledim. Ben ve Finlandiyah bayanla birlikte Ledra Palacea
geldik. Finlandiyah bayanla birlikte Saray onundeki polis karakoluna geldik.
Herkes oradaydi. Serbest kaldiguna <lair haberleri alnuslardi. Beni hemen Turk
polisi sorguya cekti. Turk polisine basimdan gecenleri anlattnn. Daha sonra beni
serbest biraknlar. Disanya ciktignnda butun kadmlar aghyorlardi. Iceride kimi
gorup gormedigimi sordular.
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Kahpe Yunan bu dunyada durdukca
Bu kin benden vallahi de gidemez
Dump dump kopek gibi ordukce
Bu kin benden vallahi de gidemez
Bin gavur kellesi bir kin odemez,

09 almaktir ye gane tasam
Sira gelse savas meydanma ugrasam.
Bir gunde bin gavur basi dograsam.
Bu kin benden vallahi de gidemez
Bin gavur kellesi bir kin odemez.

Otuz bininin tasla ezsem basuu
On bininin pensle soksem disini
Yuz bininin caya doksem lesini
Bu kin benden vallahi de gidemez
Bin gavur kellesi bir kin odemez.

Butun dunya bilir turkun farknu
Yunanm basma yikar carkuu
Kiilhanlarda yaksam bes bin kirknu
Bu kin benden vallahi de gideme
Bin gavur kellesi bir kin odemez.
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Kirk binini sungu ile pullasam
Seksen binini cehenneme yollasam
Yuz binini ipe ceksem sallasam
Bu kin benden vallahi de gidemez
Bin gavur kellesi bir kin odemez.

Damanrm bu intikam sardikca
Gogsum Turkluk icin her an varsa
Gavur sozu lugatlarda durdukca
Bu kin benden vallahi de gidemez
Bin gavur kellesi bir kin odemez.
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MUSA NAMIK SORAKIN'IN ANILARI

Adi: Musa Narmk
Soyadu SORAKIN
Ya~1: 62

Meslegi: Sofor
Esinin Adi: Yasemin SORAKIN
Cocuklaru 6' st kiz 3 erkek olmak uzere toplam 9 cocugu vardir. isimleri sirasi
ile sunlardir: Gillen , Jale , Yetkin , Yesim , Ayse , Emine , Erdogan , Ertem,
Ersen
1963'te B.G ile 3 aracla Gemikonagi'na geldik. Gemikonagm da Rumlar
araci durdurdu. Aractaki sofor olarak Musa Namik yolcu olarak Salahi Sekerali,
Ismet Karafistan bulunuyordu. Rumlar Lefkosa'ya gitmemize izin vermiyordu.
B.G ise Lefkosa'ya gitmemiz icin israr ediyordu. Polis kumandam bana
"Babanm ekmegini 90k yedim sana bir sey olmamasi icin geri don" 1 LandRover polis gondererek bizi Bademlikoye kadar geri goturduler . Araclan meyve
yuklu idi. Bana git 15 gun sonra gel dediler. 15 gun sonra Polis karakoluna
gittim. Lefkosa'ya gidebilir miyim diye sordum. Bana Lefkosa'ya gitmem icin
izin verdiler yolda giderken 7 tane barikata rastladik. Her barikatta en az bir saat
yoklamyorduk, Yesihrmaktan saat 06.00'da cikiyor, aksamustu 16.00'da
Lefkosa'ya gidiyorduk.
Bir hafta sonra Lefkosa'ya gittik gece Lefkosa' da kaldik. Ertesi sabah
08.00'de geri donus icin harekete gectik. Kermiya bolgesindeki Rum barikatma
gelince yoklama yapildr. Arkamdaki aracta Enver Husnu vardi. Lefke' de bu
kisiye ekmekci Rifat deniyordu. Araclar bostu. Goccinotremitya koyune kadar
arkamdan takip ediyordu. Koyu ciktiktan sonra arkamdan kayboldu ve hala
bulunamadi.
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1963'te Pirgo ya gittik Fikret Huseyin'le birlikte benzin almak icin. Rum
benzincisi bize yag ve benzin verdi. Ancak Rum Polisi onu engelledi.
istasyonun yanmda Rum Polis barikati vardi, Fakat yinede benzin aldik,
Erenkoylu Lutfi Celal' de oraya geldi otobusuyle Rum Polisi geri koyune
donmesini ve bir daha geri gelmemesini soyledi. Ancak kendisi Erenkoy' e gidip
otobusu birakn ve baska aracla geri geldi. Rum Polisi bu kez onu tutukladi ve bu
olaydan sonra bulunamadi.
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MUSA NAMIK SORAKIN'IN ANISI

1974 yilmda 15 Temmuz'da Lefkosa'ya gittik. Ben geri koye donup
iscileri alacaktnn. Geriye donerken eski havaalamna gelmeden once Rumlar
kendi aralannda catismaya basladi.
Yolda olan butun araclar durdu. Gerek Rum, gerekse Turk soforler
araclardan inerek araclann altma girdi. Catisma bir saat kadar surdu, Catisma
durduktan sonra Lefkosa'mn Turk kesimine geri donduk, Baf kapisma gittik.
Giderken 20-25 kadar Rum benim otobuse bindi. Baf kapisma gidince Rumlar
beni cemberde durdurdular. Durdum Rumlar aractan inerken beni silah almaya
davet ettiler, cunku benim Turk oldugumu bilmiyorlardi. Ben Ledra Palace' dan Turk tarafma gectim. Turk tarafma gecince gidip Rum tarafmda
gorduklerimi yetkililere anlattim. Gece Lefkosa' da kaldnn.ertesi
Yesihrmak'a

gunde

dondum ve iscileri alarak Lefkosa'ya goturmek icin harekete

gectim. Guzelyurt'ta

By-Pass yolundan gecmemize izin verilmedi ve

Guzelyurt'un icine yonetildik. Cypruvex yoluna geldigimizde agaclar kesilerek
yola devrilmisti, Bizi buradan da ciftlik yoluna cevirdiler ve ciftligin icinden
gecerek koye ulastim.
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EMEKLi YUZBASI OZKAN MAViOGLU'NUN ANILARI

Ozkan Mavioglu: Emekli Yuzbasi
Dogum Tarihi: 1944 Cakirla-Baf

1964 yilmda mucahit komutan olarak Lefke kasabasmda

gorev

yapiyordum. 0 donemde bekardun. Pilot Yuzbasi Cengiz Topel'in ucagmm
dustugu yer olan Gemikonagi kasabasi, Lefke'nin kuzeyinde olup, yaklasik iki
bucuk kilometre mesafededir. 0

zaman ki Turk Rava Kuvvetlerinin

gerceklestirmis oldugu harekat, Lefke kasabasi halki tarafmdan kolayca
izlenebiliyordu. 2000'li yillara geldigimiz bu gunde o gunu yasamis Lefke
halkmdan kime sorarsamz Cengiz Topel'in komutasmdaki harekati, ucagm
dususunu, pilotun ucaktan parasutle atlayisuu ve daha sonrada Rumlar
tarafmdan ahnarak iskenceyle olduruldugunu bir filmi izler gibi yasanan olaylan
anlatiyorlardi.

Emekli Yuzbasi Ozkan Mavioglu 1987 yihnda, Guvenlik Kuvvetlerinden
aynldiktan sonra, Lefke Mucahitler Dernegi baskanhgma getirilmis ve 28 Arahk
1988 yihnda Cengiz Topel'in amtnu yapmak uzere Cumhurbaskam Sn. Rauf
Raif Denktas'm katildigi bir torenle amta harci koymustur. Amt yaklasik iki
yilhk bir cahsmadan sonra 22 Agustos 1990 tarihinde bitirilmistir.
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Krtasr : 1 'inci Rava Ustu Komutanhgi

Riitbesi: PL.Yzb.
Adi ve Soyadi : CENGiZ TOPEL
Memleketi : izmit
Dogum Tarihi : 1934

Sicili : 1955 - 19
Sahadet Tarihi : 8 Agustos 1964
Sahadet Y eri : Kibns Adasi

Sehidin Gomiildiigii Yer : istanbul
Baba Adi : Hakki
Anne Adi : Mebuse

BiYOGRAFiSi
1934 Yilmda izmit'te dogmustur,
bitirerek, Yel Degirmeni Ortaokuluna

1946 yilmda Kadikoy ilkokulunu

girmis ve 1949 yihnda mezun olmustur.

Bu tarihten sonra 20 ay sureli pilotaj tahsili icin Kanada'ya gitmis, 1957 yilmda
tahsili, ikmalden sonra Rava Egt. Kor. K.hg1 emrine izmir'e atanmisnr. 1958'de
Jet Av pilotu olarak 4 Hu. -Os Merzifon'a atannusnr. 1961 yilmda 1.inci Av. -Os
Eskisehir'e

tayin olmustur, 8 Agustos 1964 gunu Kibns'ta yapilan harekata

istirak etmis ve tayyaresinin

isabet almasi uzerine parasutle atlamis ise de

Rum'lar tarafmdan esir ahnarak Lefke kasabasmm kuzey dogusundaki Yesilyurt
koyundeki manastirda iskence yapilarak sehit edilmistir.Merasimle

istanbul

Sehitligine defnedilmistir.Bekardi.
Cengiz TOPEL Turk Rava Kuvvetlerinin Kibns 'ta vermis oldugu ilk
Rava sehididir. Cengiz TOPEL'i olurnsuzlestirmek, unutmamak, unutturmamak
ve sonsuza dek yasatmak amaciyla Lefke Kasabasma bagh Gemikonagi sahil
seridinde ucagmm dustugu ve

esir ahndigi yerde Cengiz TOPEL Amti insa

edilmistir. 22 Agustos 1990 tarihinde de, Kibns Turk'unun coskuyla katildigi
acih toreni yapilnustir. A91h~a Sehit Pilot Yzb. Cengiz TOPEL'in Ailesinden
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Kardesi Necdet TOPEL, Harekata istirak eden pilotlar ve turn Rava
Kuvvetlerini ternsilen Tuggeneral Burhan TUNA'h istirak etmistir.Amt, her biri
ayn anlarn ifade eden

uc kaideden ibaret olup 10 metre capmdaki beton bir

zernin uzerine oturtulmus olup 8 m yuksekligindedir.
Kibns'm gecirdigi safhalan, Turkiye'nin gucunu ve mucahidi sirngeleyen
kaideler uzerinde Cengiz TOPEL'iN bustu, parasutle atlamis vaziyette bir
kabartrna ile Turk Rava Kuvvetlerini sirngeleyen arnblernler vardir. Cengiz
TOPEL Amti'nm yapurum Ozkan MAViOGLU'nun

(Gemikonagi-Lefke)

/

onculugunde ve parasiz olarak insa edilmistir. Heykeltirasi Kibnsh Turk Saym
Ahrnet Uzun AHMET'TiR. 350 krn2 cevre duzeni icerisinde Cengiz TOPEL'in
ucagim sirngeleyen 28 m uzunlugunda F I 00 model bir ucak , zernin uzerine
betondan dokulmus olup uzerinde Cengiz Topel'in ucagindan kalan parcalar
bulunmaktadir.Ucagm sagmda ve solunda bulunan ikiser kucuk ucak ile
harekata istirak eden diger ucaklan ternsil etrnektedir.
Amt alamna giriste ise bir dinlenrne ve arac park yeri bulunmaktadir.
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SEHiT PiLOT Yzb. CENGiZ TOPEL

Kibns Turku Sehit Pilot Yzb. Cengiz TOPEL'i Erenkoy carpismalan ile
birlikte tarurmstir. Rumlar oteden beri Erenkoy'u isgal etmek en azmdan
kontrollerinde bulundurmak istiyorlardi. Bunun bashca nedeni Erenkoy'un 5
km'lik bir deniz seridine sahip olusu idi. Bu sahilden Kibns Turk'Ierine, silah,
cephane ve personel ikmali yapilabilir; Turkiye'nin askeri cikarma hareketi bu
sahilden gerceklesebilirdi.
Nitekim 30 Mart'ta, 1 Nisan' da ve 30 Haziran 1964 tarihleri arasmda
deniz yoluyla 'silah ve cephane ikmali yapilmis, aynca Turkiye' de yuksek
ogrenimde bulunan 100 kadar ogrencimiz bolgeyi takviye icin gelmisti. Ogrenci
kafilesiyle birlikte, Kibns Turk'unun siyasi ve askeri iki onderi simdiki
Cumhurbaskani Rauf Raif DENKTAS ve Riza VURUSKAN' da gelmisti,
Erenkoy harekatmm baslangic noktasmi teskil eden ilk olay 6 Agustos 1964
gunu yer alnustir. Rumlar ortada hicbir sebep yokken General Grivas
komutasmda Erenkoy, Bozdag, Mansura, Alevkaya Turk koylerini agir
silahlarla ates yagmuruna tuttular. Rum'lar denizden hucumbotlarla, karadan
zirhh birlikleri ve sahra toplan ile destekliyorlardi.
Turk mucahidi essiz bir cesaret ornegi gostererek direniyor, her karts
topragi temiz kam ile sulamyordu. 7 Agustos gecesi dayamlmaz boyutlara ulasn.
Mansura, Bozdag ve Alevkaya'yi savunan mucahitlerimiz geri almarak
Erenkoy'un

cevre savunmasmda gorevlendirildiler. Savasm

durdurulmasi

yolunda Bans Gucu kanahyla yapilan butun ikazlara ragmen Makarios yonetimi
basvurulan cevapsiz birakiyordu.
7 Agustos Cuma gunu Turk Rava Kuvvetleri'ne bagh 4 jet ucagi Erenkoy
bolgesi uzerinde alcak irtifadan bir uyan ucusu yapti. Ucaklar ates acmadan
uslerine donduler.

Bu

arada

Ankara' daki

diplomatik

temaslar

da

yogunlastmldi.

Yunanistan'm Ankara Buyukelcisine carpismalann durdurulmasi hususunda
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ihtarda bulunuldu. Fakat Kibns'ta bulunan Rum ve Yunan ceteleri "Turk'Ieri

1,

Akdeniz'e dokecegi, onlan artik kimse kurtaramaz" diyerek saldmlanm daha da
artirdilar.
8 Agustos 1964 Cumartesi gunu ogleden sonra 34 Ayyildiz'h jet ucagi
Erenkoy semalarmda gorundu. Gok adeta ikiye bolunuyormus

gibi her taraf

korkunc bir ugultu icinde kaldi. Palikaryalar Turk jet ucaklan karsismda saskma
donduler. Olaylara sahit olan yabanci muhabirlerin ifadelerine gore Rum'lar
silahlanm birakarak cil yavrusu gibi dagilmaya baslanuslardir.
Turk ucaklan Rum ve Yunan Palikaryalanna

kan kusturdu ve Rum

mevzilerini altust etti. Bu hava harekati sirasmda Rum kuvvetlerinin o/o 40'1 saf
d1~1 edildi.
Bugun yer alan carpismalarda,

Gemikonagi limanmda yabanci ticaret

gemileri arasmda bulunan iki Yunan hucumbotu, diger gemilere hicbir zaman
vermeden Yzb. Cengiz TOPEL'in komutasmi yaptigr filo tarafmdan vurularak
batmldi.

Bu arada maden yukleme tesislerinden

acilan ucaksavar

atesiyle

Cengiz TOPEL'in ucagi dusurulmus, pilot ise parasutle atlayarak kurtulmussa
da daha sonra Rum cetecileri tarafmdan yakalanarak esir almrmstir. Pilotun
dustugu yer Rum mevzilerinin icerisinde olmasi nedeniyle Lefke' deki Turk
mucahitleri tarafmdan kurtanlmasi imkansizdi. Rum radyosu 19.00 haberlerin

I! I

de, esir alman Turk pilotunun isminin Cengiz TOPEL, rutbesinin Yzb. oldugunu
ve atlama esnasmda 90k hafif yaralar aldigim duyurmustu. Turk makamlannm
Bans Gucu vasitasiyla pilotun iadesi icin yapmis oldugu cagnlar ise olumsuz
karsilanrmsti. Aym gece Yesilyurt kasabasm da iskenceye tabi tutularak sehit
edilmistir, (Ayak bilekleri kmlmis, edep yerleri ezilmis, sag omzuna sungu
sokulmus, sag gozu sungu ile delinerek kor edilmis ve beynine sungu sokularak
sehit edilmistir). Yesilyurt'ta bulunan Pendaya hastanesi (simdiki Cengiz Topel
hastanesi) bas doktorundan normal olum belgesi istenmis ancak isminin Taylor
oldugunu ogrendigim Amerikah doktor boyle bir belgeyi vermeyince 24 saat
icerisinde Kibns'tan surulmustu.
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9 Agustos sabahi 07.30'da Rum radyosu Cengiz TOPEL'in aldigi agir
yaralar neticesinde kurtanlamayarak oldugunu bildirdi. Turk makamlanmn tum
israrlanna ragmen sehit pilotumuzun cesedini vermeye yanasmiyordu,
8 Agustos gunu aksanu tekrar toparlanan Rum'lar 9 Agustos'ta daha
buyuk capta bir saldmya gectiler. Carpismalar butun siddetiyle devam ederken
bir anda Erenkoy goklerini bir onceki gunden daha korkunc bir ugultu kapladi.
Bu gunku harekata 64 savas ucagi katilrmsn. Rava harekati Poli ve Alevkaya
bolgesindeki Rum istihkamlan tamamen tahrip edilmis Mansura yoresinde
ilerleyen Rum tanklan tahrip edilmis, Turk mevzilerine denizden actigi top
atesiyle goz actmnayan 3 Rum hucumbotu batmlrms, Rum ve Yunan birlikleri
buyuk bir darbe yiyerek saf d1~1 birakilnusti. 10 Agustos 1964 gunu Makarios,
yaymladigi bir bildiri ile Turkiyenin kosullannm tumunu kabule hazir oldugunu
belirtiyordu.
Boylece hicbir sart kabul etmeyen Rum ve Yunanhlarm ezilip imha
edilmesiyle Dillirga (Erenkoy) savaslan sona ermis oldu.
Turk hava kuvvetlerinin 8 Agustos 1964 tarihinde Kibns'ta vermis oldugu
ilk hava sehidi Cengiz TOPEL'in cenazesi 11 Agustos 1964 gunu Lefkosa'mn
Rum kesiminden Turk kesimine (Lefkosa) getirilmistir.
Yapilan otopside iskence ile olduruldugu ve ic organlarmm tamamen
ahndigi tespit edilmistir.
13 Agustos 1964 gunu ise duzenlenen 90k hazin bir toreni muteakip
Turkiye' den gelen askeri bir helikopterle cenazesi Anavatana gonderilmistir.
Cengiz TOPEL'i unutturmamak ve sonsuza dek yasatmak amaciyla Lefke
kasabasma bagh Gemikonagi kiyi seridinde ucagmm yaralanmasim muteakip
1,

parasutle atladigi ve esir almdigi yerde, amsma Cengiz TOPEL An1tI insa
edilmis ve 22 Agustos 1990 tarihinde Kibns Turk'unun coskuyla katildigr acihs
toreni yapilrmstir.
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Cengiz TOPEL Amtmm 2'inci asarnasmda yapilmasi planlanan "a" Muze
I:

"b" 1 Kimlik Gezi Alam "c" Amt Cevre duzeninin rsiklandmlmasr cahsmalanna
bashyorum,
Amtm insaatmda oldugu gibi bu projelerin de yapunmda gonullu olarak
cahsmalanm devam ettirip 8 Agustos 1993'e kadar ihtiyaclanm tamamlamak ve
Muzenin acihsuu gerceklestirmek istiyomm.

Saym Ozkan Mavioglu,
Beraber oldugumuz gunlerin amsi olarak bu resmmuzi sunuyorum.
Yapilmasmda buyuk emegi olan amt ve cevresi icin ilerideki projelerinizde
muvaffakiyetler diler selam, sevgilerimi sunanm.
Turgut TOPEL

Saym Yonetici,
Elinizdeki belgeler ayn zarflarda toplanmistir. Kucuk zarftaki fotograflar,
kucuklukten itibaren kronolojik siraya gore srralamp numaralannustir.

Buyuk zarftaki belgeler ise, hazirlarus sirasma gore duzenlenerek
numaralannustir. istenen sekilde ve istenen yerde numara gozetmeksizin
degerlendirilebilir.

Basanlar diler, selam ve sevgilerimi sunanm.

Turgut TOPEL
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Saym Mudur Bey,
Tespit edebildigim Cengiz Topel Okullari' nm yerlerini ve telefon
numaralanm bilgilerinize sunuyoruz.
Selamlar
Turgut TOPEL

Adana

Yureyir :

322 3224634

Adana

Ceyhan:

322 6131574

Afyon

Dinar:

272 3536137

Agn

Eleskirt :

472 7114065

Agn

Patnos:

472 6161705

Ankara

Esenboga Rava Alam:

312 3980000/1145

Antal ya

Merkez:

242 3220091

Antal ya

Finike:

242 8551110

Aydm

Kuyucak:

256 3714037

Batman

Merkezi:

488 2132725

Bilecik

Golpazan :

228 4113051

Elaz1g_

Karakocan :

424 7113011

Erzincan

Y ogurtlu Beldesi :

446 2237642

Eski~ehir

Merkez:

222 2393798

Gazianten

Merkez:

342 2251532

Hakkari

Merkez:

438 2116615

Hatay

Merkez:

326 2237076

Isnarta

Merkez:

246 2182725

icel

Merkez:

324 3365874

icel

Tarsus C. Topel Lisesi:

324 6136039
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Anamur:

324 8141140

icel

Silifke :

324 7122401

Istanbul

Bakirkoy :

212 5833854

Izmir

Torbah:

232 8561616

Izmir

Buca-Sirinyer :

232 4871564

Izmir

Dikili-Deliktas :

232 6725348

Izmir

Odemis- Y enikoy :

232 5484104

K. Mara~

Pazarcik :

344 3114039

Kayseri

Kocasinan:

352 3380821

Kayseri

Ozvacan : (Okul gecici olarak kapah)

Kocaeli

Degirmendere :

262 4263018

Konya

Merkez:

332 2331355

KODY!..

Beysehir-Uzumlu Beld.

332 5246026

Kirklareli

Luleburgaz :

228 4555283

Mala!Ya

Merkez:

422 3212095

Manisa

Demirci:

236 4621343

Mogla

Ortaca:

252 2825013

Osmaniye

Kadirli:

323 7181173

Sakarva

Merkez:

264 2773736

Samson

Merkez:

362 2332524

Samson

Merkez:

362 2332524

Sinon

Boyabat:

368 3151107

[anborfa

Merkez:

414 3131935

Tekirdag_

Saray:

282 7681044

Tokat

Turhal:

356 2754202

Trabzon

Merkez:

462 3264206

Zonguldak

Kozlu:

372 2661996
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A VSAROGLU, Mustafa
- YZB TOPEL'E iTHAF -

Kaldir da Basini
Makberden biraz
Dinle Ey Aziz Sehit

Bak nasil tasiyoruz
Ruhumuzda Kutsal Ahit.

Gencler sasmadan
Izinden yfuiiyorlar
Biz de birer
"Cengiz Topel"
olacagiz diyorlar.

Ne canlar Dogururmus
Meger Turk Analan
Bugun Aglamasmlar
Y aksmlar kmalan

Seninle Turk Milleti

Iftihar etsin, ogunsun

Senden mahrum kalanlar
Mahsere kadar uzulsun

l
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Sarsilmaz bir inancla
Inandim bir daha
Y aklasamaz hie bir kul
Senin kadar Allaha.

lsleyerek admi kalbimin uzerine
Sunuyorum siirimi
Bir fatiha yerine.
Ruhun sad olsun
Sehit oglu sehit.
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C) 1974'DE YASANAN CANLI HATIRALAR
AHMET CED'iN 1974 ANISI

Hayatrmda hie unutamayacagim en onemli olay, Lefke'ye 1974'de teslim
olduktan sonra, Lefke' de simdiki Turk bankasi onunde yol uzerinde sabaha
kadar tutuklu kalmanuz ve ertesi gun evimize gonderildikten iki gece sonra
Rumlar tarafmdan esir ahmp Limasol daglannda Ayafila kampi diye bilinen bir
yere esir olarak goturulduk. Orada bir hafta tutuklu kahp Rumlar tarafmdan
iskenceye tabi tutulduk. 0 korkulan asla unutmadim, unutamam. Bu kamptan
sonra Agustos aymm kavurucu sicagmda ustu branda ile kapah bir kamyona
koyunlar gibi doldurulup Limasol polisine aktanlmamayi, bu kapah kamyonda
I,

alum komasma girmemizi ve daha soma Limasol polisinde sabah ondan ertesi
gun ona kadar uc adet zeytin bir dilim ekmek ve bir kucuk domatesle bir bucuk
ayi gecirmemizi, bir bucuk ay hie banyo yuzu gormedigimiz gunleri hie
I·

unutmadik. S0nu9 olarak yillarca mucadele eden bu insanlar guzel gun
gormemislerdir. Hi9 olmazsa onlarm cocuklarma Devletimizin is imkanlan
saglayan bu genclerin goc etmemelerini Devletimizden umut ediyoruz.
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HASAN PELiK'iN ANILARI

Hasan PELiK Bey:

1958-1975'e kadar Mucahitlik yapip, emekliye aynldi.

Degum Tarihi 20 Ocak 1928'dir.

Nebile PELiK Hamm: Ya~ 66 olup Hasan Pelik Bey'in hanumdir. Be~
cocuklannm ucu kiz ikisi o glandir.

Kizlar:
1) Seniha Pelik =Lefkosa'da ikamet etmektedir.
2) Ayse Pelik -- Lefkosa'da ikamet etmektedir.
3) Julide Pelik-- Yeni iskelede ikamet etmektedir.

Erkeler:
l)Ozkan Pelik-Yedi Dalga'da ikamet etmektedir.
2)Sakir Pelik-ingiltere'de ikamet etmektedir.

1964 yihmn Mart aymdan itibaren Suleymaniye

koyunde yasamaya

basladun. 1964 Agustos aymdan itibaren ise Gunebakan koyune gectim. Yedi
sene Gunebakan'da ikamet ettim. 1971 yilmda ise Yoruk koye yerlesip, burada
bes sene yani, 1975 yilma kadar kaldim. 1975 yilmda Yedidalga'da yasamaya
basladim.
1974 yihnda savasta tepedeydim. Gece yansi bir telefon geldi. Telefonda
Rum'larm Zafer Tepe'ye geldigini ogrendik. Bu sebepten dolayi Rum'larla
Tepe'de

catismaya

girdik. Burada

5-6 Rum'un

olduruldugunu

gozlerimle

gordum, Catismadan sonra, Kartal Tepe'yi ele gecirmek istiyorlardi. Rum'larm
baskisun geri puskurterek Kartal Tepe'yi ele gecirmelerine

mani olduk. 30

Arahk 1974 yilmda askerlikten terhis oldum.
Ekrem Namik diye bir arkadasim vardi. Bu arkadas bahcesini sulamaya
gitti.

Suleymaniye'de

carpisma

oldugunu

bize

bildirdiler.

Bu arkadasnn

Yesihrmak Koyu'nde oturmakta idi. Hemen koyluler toplamp Suleymaniye'ye
gittiler (Horafukya'da). Burada catisma basladi. Ben de tufegimi ahp catismarun
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oldugu bolgeye gittim. Fakat Rum'lar orada fazla kalmadan bolgeyi terk ettiler.
Arkadasim Ekrem Bey'in silahmi ahp onu bahcesinin icerisinde oldurduler.
Birlesmis Milletler catismanm oldugu yere geldi ve catisma esnasmda
Ekrem Bey diye birisini oldurduklerini soylediler. Daha sonra Ekrem bey
olduruldugu yerden ahnarak, koydeki mezarhga defnedildi.
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KUBiLAY <;AGKAN'IN 1974 ANILARI

15 Temmuz 1974'de Rumlar Makarios'a karsi darbe yapip Makarios'u
Cumhurbaskanhgmdan

uzaklastirmak

istediler

ve

muvaffak

oldular.

Cumhurbaskam Samson ilan edildi. Rum'lar kendi aralarmda carpismaya
basladilar. Bu Tiirk'ler icin 90k tehlikeli bir durumdu. Turkiye nota verdi,
dinlemediler. Garantor devlet olma hesabi ile 20 Temmuz gunu adaya Turk
askeri cikmaya basladi. Turk askerlerinin adaya cikmasi ile birlikte Rumlar bans
istemeye basladilar.
Turk'Ier planladiklan gibi almak istedikleri yerleri alana kadar harbe
devam ettiler. istediklerini aldiktan sonra ateskes gorusmelerine basladilar.
Fakat Rum'lar her zaman oldugu gibi sozlerinde durmadilar ve ateskesi ihlal
ettiler. 16 Agustos 1974' de ikinci harekat yapildi, Ve su andaki Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyet'i simrlan cizildi.
Fakat bizler Baf'ta mahsur kahp Rum'a teslim olmak mecburiyetinde
kaldik. Rum' lar daracik bolgemizi havan atesine ve denizden gemi ile
bombalamaya basladilar. Karst koyamadik ve teslim olduk. Askeri Komutanlan
ve Emniyet Kuvvetlerini (Polisleri) esir ahp Yerosibu Kampma kapattilar. Orada
bizlere yapmadiklan zulum kalmadi, Bu durumlar tam 42 gun butun siddeti ise
devam etti. 42 gun sonra mubadele usulu ile esirlikten kurtulup kurtanlnus bolge
Lefkosa'ya goturulduk. Hammlanrmzdan.cocuklarmuzdan ayn kaldik, bin bir
ugrastan sonra hammlanrmza ve cocuklanmtza kavustuk. Tum sikmtilar bu
sekilde sona erdi ve bu gunku ozgurlugumuze ve bagnnsiz Cumhuriyetimize
kavustuk.
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MUSA NAMIK SORAKIN'IN 1974 ANISI

1974 yilmda 15 Temmuz'da Lefkosa'ya gittik. Ben geri koye donup
iscileri alacaktnn. Geriye donerken eski havaalanma gelmeden once Rumlar
kendi aralannda catismaya basladi.
Yolda olan butun araclar durdu. Gerek Rum, gerekse Turk soforler
araclardan inerek araclann altma girdi. Catisma bir saat kadar surdu, Catisma
durduktan sonra Lefkosa'mn Turk kesimine geri donduk, Baf kapisma gittik.
Giderken 20-25 kadar Rum benim otobuse bindi. Baf kapisma gidince Rumlar
beni cemberde durdurdular. Durdum Rumlar aractan inerken beni silah almaya
davet ettiler, cunku benim Turk oldugumu bilmiyorlardi. Ben Ledra Palace' dan Turk tarafma gectim. Turk tarafma gecince gidip Rum tarafmda
gorduklerimi yetkililere anlattim. Gece Lefkosa' da kaldim, ertesi gunde
Yesihrmak'a

dondum ve iscileri alarak Lefkosa'ya goturmek icin harekete

gectim. Guzelyurt'ta

By-Pass yolundan gecmemize izin verilmedi ve

Giizelyurt'un icine yonetildik. Cypruvex yoluna geldigimizde agaclar kesilerek
yola devrilmisti. Bizi buradan da ciftlik yoluna cevirdiler ve ciftligin icinden
gecerek koye ulastim.

I,
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NEVZAT MEHMET OZSERGEN'iN

1974 ANISI

Mesleg] : Kola satrcisi
Dogum Tarihi: 1.1.1947
Ayten Ozsergen : 2 Cocuk, 1 kiz - 1 erkek
NESE ERGO<;L-0
ASIK OZSERGEN
C - 12 YEDiDALGA

15 Temmuz 1974'te kola satisi yapmak icin arkadaslarla Limasol'a gittik.
(Lamaka yolu uzerinden), Turk Rum kesimini ayiran isiklarda Rum polisi LandRoverin uzerine A-4 silahi koydu. Ben isiklara geldigimde,

kmmzi

1~1k

yamyordu, durdum. Rum polisi gecmem icin bagirdi, Ben de bu uyan uzerine
gectim.

Haci

Yahya'nm

yerinde

park

ettim.

Leymosun

icinde

normal

. sevkiyaurmzi yaptik, Otelde bize oda aynhyordu, ancak bu kez mahsur kalanlar
odarruzi isgal etmisti. Bizde araclarda yatmaya basladik. Aym l S'inde Kamil
Dayi Lefkosa' dan kola satmak icin geldi ve tehlike olmadiguu bildirdi. Bizde
Lefkosa'ya gittik. 19'nda kola satmak icin tekrar geri gittik. 20 Temmuz sabahi
oranm inzibat subayi bizi araclarda uyandirdi ve araclan kopruye barikat olarak
koyacagmi, T.C. 'nin harekata basladigmi soyledi. Bir baska arac bulmasim
soyledik, cunku bizim araclar damgah idi. Bize Turk ordusunun adaya ayak
basngnn,

Leymosu'na

havam Leymosu'nun

da cikabilecegini

soyledi. Ancak 13.30'da

ilk Rum

Turk kesimine dustu. Postacmm evinin uzerinden, alarm

verildi. Herkes mevzilere gitsin dendi. Biz silah almak icin inzibatliga gittik.
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Bize silah olmadignu

ve saklanmarmzi

soylediler. Biz de bir evm

bodrumuna saklandik. Bir saat sonra ingiliz ustlerinden komutan geldi. Ve
Turk'Ierin silahlanm vermelerini istedi. Bizleri kendileri savunacakti. Ancak
Turk'Ier silahlanm vermeyip, kendilerini savunacaklanm soylediler. Saat 15.00
sulannda sancaktar geldi ve teslim olun diyerek zirhh araci ile gitti. Bundan
soma herkes hastanede beyaz bayraklarla

toplanmaya

basladi. Rumlar sis

bombast attilar. Saat 16:00-17:00 olmasma ragmen hava kararnus gibi koyulasti,
bu bombalardan. Herkesi hastaneden topladiktan sonra, gece 21 :00' de Y esifis
klinigine, kucuk, buyuk, yash, gene herkes buraya goturuldu. Geceyi herkes
klinigin

cimleri uzerinde

dismdaki

Arnavut

gecirdi.

mahallesi

Sabah safakla beraber

karsismdaki

bos

araziye

herkesi klinigin

topladilar.

Burada

mahalleyi seyredin, gelsin Turkiye sizi kurtarsm dediler. Bir manga asker
getirdiler ve Turk tarafma taaruza gecerek yeni binalan temelden bombaladilar.
Oradan bizleri alarak bir ilkokula goturduler. Kadm, cocuk ve yashlan ayirdilar,
Kimisine yemek verdiler, kimisine vermediler. Turk kesimine goturduler. Daha
soma geriye kalan 1800 kisiyi stadyuma goturduler. Stadyuma giderken bizi
mezarhktan

gecirdiler.

Burada

5

cenaze

vardi,

bizi

de oldureceklerini

zannederek arkadaslarla helallestik. Bizi Gasio stadyumunda 12 gun tuttular.
Daha sonra bizi okullara aktardilar. Burada da 8 gun kaldik. Burada bize bircok
eziyetler yaptilar ve toprak icerisinde yanrdilar.
24 Kasun gunu bizi Ledra-Palas'a

getirerek, burada Rum esirlerle degis

tokus yaptilar. Boylece ozgurlugumuze kavustuk.
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OLUMSUZLER II

Bir subat gunu
Kara yazisi yazihrken
Limasol kasabasmm
Dort er
And icti birlikte
Dusman buradan gecmiyecek diye
Biz dururken cephede

Olduler goctuler
Fakat dusmam birakmadilar

Geldi piyade
Geldi suvari
Geldi zirhh
Dort er
Kale gibi
Klinik uzerinde

Olduler, goctuler
Fakat dusmam birakmadilar

Sunnetci korkusu ornegi
Once istendi silahlar
Arna dart er
Dedi ki gelsinler
Gelsinler de kendileri alsmlar
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Olduler, goctuler
Fakat dusmam birakmadilar

Les kargalan
Agir silahlarla,
Tanklarla, roketlerle
Saldirdilar suruyle
Arna ote yandan
Kukreyiverdi bu dort arslan

Olduler, goctuler
Fakat dusmam birakmadilar

Dort er,
Sehitlik surubundan icerken
Teker teker
Patlatrverdi cepheyi hemen
Tum dusman iceriye girerken
Geriye kalan son er

Olduler, goctuler
Fakat dusmam birakmadilar
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SALiH GORGU'NUN ANISI

Salih Gorgu, evli uc cocuk babasi, emekli polis cavusuyum, Subat
197 4 'de polis teskilatma girdim. Boyum kisa oldugu icin itfaiye gorevine
almdim. 16 yil Lefkosa itfaiye mudurlugunde hizmet verdim. Askerlik
gorevimle birlikte 30 yil uzerindcn 1990'da emekli oldum.
Goreve basladigun ilk aylarda mutlu Bans Harekati baslannsti. Bu
munasebetle basnmzdan 90k heyecanh ve tehlikeli gunler gecti, Ilginc bir
hatirarm sizin icin hatirlayip, sizlere anlatayim.
1974 Temmuz ayi idi. Gece saat on sulannda, Arasta bolgesinde
buyuk yangm oldugu ihban geldi. Hemen olay yerine vardik ve mudahale
ettik. Yanan buyuk bir boya deposu idi. Tinerler patladigi zaman, alevler
bir minare boyu yukseliyordu. Turk'Ierin

ates actiguu sanan Rum

askerleri otomatik silahlarla etrafa ates saciyorlardi. Yuzumde oksijen
tupu ile beni gordukleri zaman, silahlanm birakip bize yardunci olmaya
basladilar. Rum askerlerinin bu hareketi beni 90k duygulandrrdi.
Amirlerimden sonradan ogrendigime gore dogal afetlerde, Rum Turk
beraber cahsip zaran en kucuk duruma dusurmeliydiler. Iste o gunleri hie
unutamiyorum.
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