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tarihi bilinç ve o toplumun kederini etkileyen. hayatı

onların geçmiş ulusal ve toplumsal deneyimlerin canlı tutulması

ve yarınlardayaşatılmasıdır.

Bu nedenle geçmiş ölü bir tarih olarak

, insanın kendini ve geleceğini bu olaylar ile yarattığı canlı bir maize-

e olarak değerlendirmektedir. Geçmişini unutan uluslar onu yeniden ya-

şamaya mahkum olurlar. 1974'de Barış hareketma kadar özgürlük veba-

ğımsızlığına kavuşabilmek için bir çok Türk şehit olmuştur.Bazıları ise ga-

zi olmuştur. Bu savaşlar esnasında halk çok acı çekmiş, aç, susuz ve kıya-

fetsiz kalmıştır. Fakat hiç usanmadan Türkiye'nin yardımı ile zoru başar-

mışlardır. Topraklarımız bizim için savaşan şehitlerimizin kanı ile doludur.

Hiç bir zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez. Bu olaylar-

ın hepsini hazırlamış olduğum bu mezuniyet tezinde okuyacaksınız.

1

çalışmasında bana yardımcı olan canlı yaşanmış hatı-

anlatan büyüklerime teşekkür ederim. Aynca dört sene boyun-

orMmP·m~

çalışan öğretmenlerime teşekkür ederim.Me-

çalışmasında bana yardımcı olan öğretmenim ve danışmanım Doç.

Yorulmaza teşekkürlerimi sunanın.

MAZLÜME KORUÇAM

2

GİRİŞ
_ya:i?auau

1955-74 arasındaki olaylar 1955 yıllarında

kurulması ile başlamış oldu.

u.al.1'.m

kanı ve hakkı olduğu vatanımız tarihi anıla-

halkı olarak nasıl ezildiklerini, göç etmeye

· tarafından nasıl işkence çekildiklerini gör-

(¥1,J.1"'-'-'-

ENOSİS'i ilan edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a

Türk halkının kendini savunacak silahı yoktu. Türkiye'nin

halkına gönderdiği askerler , silahlar ve yiyecekler ile Kıbrıs adasının

kurtarılmasında büyük-katkı sağlamıştır.

Kıbrıs Türk halkının içinden doğan efsanesi Türk Mukavele teşkila-

tıdır. Bu teşkilatın kurulması ile birçok savaşı kazandık. Türklük dünyasın-

da en büyük başarılardan biri olarak bilinmektedir.

3

1955-58'de Yaşanan Canlı Hatıralar

4

ıibi b.atı"r\ryorom. 'l az ay\an.n.(\an.biriy(\i.Ru.m\ar
saldırmıştı. Bu saldırı çok kanlı geçmişti. Bize

karşı çok korktuk. Tarlada işleyen bütün

ı..••••.u.u.uu

tarafından katledildiğini duyduk. Bir takım Türk Galat-

geçerek ölmekten kurtuldular. Köylerini boşaltan Türkler'in ge-

kalan evlerini , tarlalarını ve ekilmiş olan bağlarını Rumlar yağmala-

başladı. Köylüler çok korkmuşlardı ne yapacaklarını şaşırmışlardı.

f.UJ..l.lfUJ.

ise saldırılarına hiç ara vermedengeceegil:ııqjiz.deın¢dembiray
devam etmişlerdi. Köylülerde R.umlarakarşı koymaya çalışıyor-

En sonunda ise Türkler'in direnişlerini kıramayan E.O.K.A'cılann

Grivas ateşkes ilan etti.

İsim: Abdülkadir Erçağ
Yaş: 75
Yer: Lefkoşa

5

ta yaşayan. Rum ve '"£ürk tol)\um\an arasın.ela
toplumun yer altı teşk11at1kurarak faHyetlenni

,ı..,Auuı..-

çok

sürdürmek durumda kalmışlardır. Bu süreç içerisinde karşılıklı

meydana gelmiştir. 1959 yılında Türkleri temsilen bir heyet Türki-

¢ gitmişlerdi. Ankara' da o zaman başbakan olan Adnan Menderesi zit etmişlerdir.Heyet Kıbrıs'taki durumu yazılı olarak Türkiye Cumhuri-

ti başkanlığına

taktim etmişlerdir. Bunun üzerine Adnan Menderes İstan-

l' da Çimen lokantasında bir basın bildirisi yayınlasyarak>bü.tündünyaya

ürkiye'nin Kıbrıs meselesine el koyduğunu ilan etmiştir.İki taraf arası ya-

ıtlan görüşmeler sonucu 1960 Ağustos ayında Zürih ve Londra anlaşmala-

ile Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bu Cumhuriyet üç yıl yürütülebil-

di. 1963 Aralık ayında Makarios tek taraflı olarak Cumhuriyetin anayasası-

nm bazı maddelerini değiştirmek isteyince Dr. Fazıl Küçük Veto hakkını

6

mış ve iki toplum arasındaki olaylar su yüzüne çıkarak fiilen olaylar
ış oldu.

İsim: Hüseyin Kırmızıoğlu
Yaş: 60
Yer: Girne

7
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t"-'-ı~ma

anlamıştı ve bana hirşey olmayacağını söyle-

ise hazırlatıldı ve bize kendimizi müdafaa edecek si-

ara'ya uçtuk ve bizi orda askeri bir araç karşıladı. Onla-

"ceviz" lafını söyledik. Bizi bölüklere götürdüler.

ampta kaldık. Bir ay orda eğitime tabi tutulduk. Daha sonra

İsim: Aytekin Mehmet
Yaş: 66
Yer: Çatalköy

9

· yılarda Junta savaşı ve İngiliz sömürgesi vard. İngilizler ile

sonra Türklere saldırırlardı ve böylece E.O.K.A başladı.

çıkına yasağı başladı. İngilizler yollara tel örgü çektiler. Bunu

aşpiskopos Makarios ayağa kalktı. Grivas ile Yorgacis bir EOKA

:!(urdular.Bunun üzerine Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş

bir odanın içerisinde akülerle bir radyo yayını kurdular ve.konuşu-

ı. Türkler hastalarını dışarı çıkaramazdı.Ben hasta olmuştum ama

Adalet hanım beni dışarı çıkarıp hastahaneye götüremiyordu. Çünkü

adet yasağı vardı. İngilizlerden.birinisbnlnp olayıanlatırlar ve onları

hastahaneye götürdü. Doktorda bir kağıt yazdı ve Rauf Raif Denktaş' a

derdiler. Denktaş'daonlara

para verip Eczacı Münür beyden ilaçlan

dılar.Bczacı Münür beyin oğlu gizlice evimize gelip ilaçlarıgetiriyordu.

\,,J.J.n..ı.«..,

o zamanlar da avukatlık yapıyordu. 1959 yılında İngilizler

10

Bunun üzerine İsmet İnönü Türkiyeden

1;:.1£.11'-'~

asker gönderdi ve teşkilat kurdular. Bu teşkilatın başkanı

karısı Süheyla hanımdı. Süheyla hanım kendi evinin

boşaltıp odayı mevzi haline getirdi.Bu arada Rum milli muhafız

silahlandı. Makarios adaya Larnaka' dan gizlice Yunan askeri

ordu. İlk E.O;K.A davaları Larnaka'da başlamıştı. Lisi {Akdoğan)

.O.K.A 'cıların merkeziydi. E.O.K.A teşkilat başkanları Grivas ve

· idi. 1957 yıllarında Türk mukavemetTeşkilatıkuruldu.iTürkiye'

uzman Albay Rıza Vuruşkan T.M.T idaresini devraldt.T'M.T'

lideri Kemal Ahiskal idi.
İsim: Konce Sözüdoğru
Yaş: 47
Yer: Esentepe
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E.O.K.A'cılar saldırmışlardı.Önlerine çı-

ediyorlardı.Yardım istemeye giden bir Türk gencini

öldürmüşlerdi.Lefkoşa' da Küçükkaymaklı' da toplanan ,

~.u.a..ı.ua..ı.m ,

sopalarla Kaymaklı da oturanlara karşı saldı-

ı·. Polis evlerinin önünde çatışmalar başlamıştı.İki hafta korku
i:rrla savaştık. Daha sonraE.O.K.A'cılar Türk evlerini yakmaya

:Herkes kaçmaya başladı , ortalığı bir telaş aldı. Kaçabileıt'I'ürk ..

Idu ama kaçamayanları ise E.O.K.A' cılar öldürdü.)Kiınileriise

· hiç bir şeye karşı koruyamadı ve korkularından hayatlarını kay-

İsim...:. Hüseyin.Karaliasan
Yaş: 65
Yer: Paşaköy
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"""~JU.lata

girdim. Teşkilatta onbir kişi idik. Fakat

1960'a kadar eğitim yaparak günlerimizi geçir-

..l,\;aua:)

sadece silahların saklı olduğu yeri bilirdi. Bir

ı:>aıuamauu.u

istediler. Bizde silahları

.ç.. dört gün sonra iki silah kaybolmuştu.

Komutanımız silah-

olduğunu fark etti. Komutan.bize çağrıda bulundu.ya silahlan bu-

~da bizi öldüreceğini söyledi. Hepimiz silahları aradık amabµbıına-

. Bizi mahkemeye çağırdılar ve bize ya bu silahların parasını ödeyin

yerine başka yerden silay alarakkoyı:ııamızısöylediler. Hiç.birimiz

kabul etmedik , buna karşı çıkınıştık. Çünkü biz silahları almamıştık.

bir hafta müddet vermişlerdi. Silahları yerine koymamız için. Biz.sibulamdığımızı komutana bildirdik. Komutan madem bu silahları
ulamadınız gereken cezayı çekeceksiniz. Bir hafta sonra :Raifadlı bir ço-

13

başka bir çoban Ulus dayının dağda silah attığı-

da silahı olmadığını biliyorduk. Silahları onun alabileceği-

uı.;;;uıı;,u

Ulus adlı çobanın mandırasına gittik. Ona sen si-

silahı nereden buldun diye sorduk. Ulus bey hemen kaç-

Onu tehdit ettik.Ulus bey korktuğu için silahları kendisinin

ve silahları bize geri verdi. Komutanlara silahları Ulus'un

'-""""""· Komutanlar Ulus'la konuşmak istedi. Ulus'a silahları ne-

sordular, birine söyleyip söylemediğini sordular .. Ulıısid.abi-

emediğini söyledi ama biz ve komutanlar inanmadık. Komutanlar
karargaha aldılar. Komutanın emri üzerine teşkilatada bağlandı.

İsim: Cemali Numan
. Yaş: 68
Yer: Çatalköy
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1963'de Yaşanan Canlı Hatıralar

15

~~~~~--~.~~~~~~~~~~

vaktinde silah sesleri ile

canlı canlı toplayıp esir tutuyorlardı.

Bütün mahalle ayağa 1'.U.IAcU

• .n..vu.ı.:,

aramızdakonuşup kamyonlar

, koca ve çocuklar ile kurşun

Hamitköy de beş havlı ev vardı.

ettiler. Çok perişan bir haldeydik.

aa.A.au.t

vardı diğerinde yoktu. Kışın ortasında çok

sekiz ay kaldık. Köylüler bize yiyecek veriyordu

~ .•.••.,.m

yiyecekleri bittiği için susuzluk , açlık ve sefalet içindeydik.

olmadığı için yerdeki izmaritleri içiyorlardı. Dr. F£lZıl

vasıtası ile bize battaniye·yardımı yaptı. Aradan

uM.\.ı.l.l

sonra kızılay ve barış gücü yardımı ile bize giyinı ,

16

yapıldı. Çadır verildi ve tahtadan tuva-

amitköy' de çadırlarda göçmen olarak yaşadık. Bu

elerde gözcülük yaptılar. Ve dağın ortasına

ilmek için dozerler-ile bir yol açıldı. Herkes bıkıp usan-

ic:lır hayatı çekilmez bir hal almıştı. Babamın aldığı kararla

şa'ya hareket ettik traktör ile gizli yollardan Lefkoşa'ya gittik.

bir oda bulup iki aile o odanın içinde kalmaya başladık. Beş-altı

aldık. Bir gün Rauf Raif Denktaş gizlice bir sandalla Erenköye

.c:laya çıkarken Rumlar tarafından yakalandı. Ruınlar• Denktaş'ı·· ha-

ürdüler ve ona dedilerki şimdi Tükiye gelsin kurtarsın seni. Denk-

özlerini siyah bir bezle kapattılar ve bir odanın. içine hapsettiler.

ifadesini aldılar ve iki-üç gün sonra serbestbıraktılar.

sonra Küçükkaymakh'da

Rumlar

yakaladıkları Türkleri Çikko Manastırına

17

a.:,u.ıua

yapılan anlaşmadan sonra esir-

Bir kısmımda öldürmüşlerdi.

bitmezdi; zaman zaman köylerimizi yakıp kül

aecede bir kurşun sesi ile uyanıyorduk, korku içinde yaşı-

1974' e kadar böyle devam etti. 1963 'de Gönyeli' deki

sayısı 650 idi. Rumların sayısı bizden çok fazla idi.

barış gücü vardı. Rum, İngiliz ve Türk askerleri vardı.Rum-

Barış gücü idi. Barış gücü olmasaydı Rumlar bizi adaya döke-

Türklerin gizli teşkilatı ve mücahiti vardı. Türkler adaya gizlice

~>piyade getirdiler. Ve Türk Mukavele Teşkilatını kurdular. Dış ül-

g.e kalan

Türkler adaya geldiler ve gönüllü olarak mücahitlik yaptılar.

lar 1963 'de utanç barikatları kurdu ve Türkler köylerine gidecekleri

an Rumların barikatlarında kötü bir şekilde yoklanarak geçirilirdiler.

18

uclan ile delik deşik ederlerdi, Yiyecekleri-

1963 'den 1974 'e kadar mücahitler ve Rumlar Ba-

· sürdürdüler.

İsim: Konce Sözüdoğru
Yaş: 47
Yer: Esentepe

19

Limasol kazasına bağlı olan Kondu köyüne

v.ıauau.

silah getirileceğine dair bilgi verdiler. Bu sıralarda

vardı. Biz giderkende polis olduğumuz için ünüfor-

tercih ettik. Yolda bizi durdurdular. Fakat ünüformalı

uu.'"'~.ıvt

bizi serbest bıraktılar. Kondu köyüne vardığımızda

i karşıladı. Gece olduğunda saat 11-12 ye vardığında ara-

adet piyade , henüz üç adet brengen ve yüzlerce binlerce

t.J,Ata.ıı

sonra yola koyulduk. Bunlar geri dönüldiığünde çevredeki

oranına göre dağıtıldı. Bu silahlar yer altında saklandı taki

.yları patlak verene kadar. 1963 olaylarında Rum Türk kavgaları

'ktan sonra silahlar köylere dağıtıldı. Bende orda 'bir takımın kartal

komutanı idim. Yardımcılarım ile ben nöbet tutmaya başladık.

çalışanlar gece nöbet tutuyordu. Gece çalışanlar ise gündüz nöbet

20

1968 olaylarına kadar devam etmiştir.

İsim: Aytekin Mehmet
Yaş: 66
Yer: Çatalköy

21

~ııuL.,ı..,

gitmek için yola çıktık. Mevsimin kötü olmasın-

köye vardık. Evin bahçesine girdiğimizde her

baktığımda kurşunlar ve çiçeklerin yarıları kal-

.yorlardı.Evin kapısının içinde bir-iki Rum askeri gördüm,

diğimde beni bırakmadılar ve bize işkence yapmaya başladı-

·t;ıkarşılıkvermeye başladım az.çokRumca bildiğim için onla-

ç,e yarı Rumca sövüyordum. Yağmur altında köyün çıkışına
.rlariçinde bata çıka , söve saya köyün çıkışına geldim. Evim-

ruauıauruı

köyü terk ettim. YürüyerekTürk tarafına geçerek

İsi~: Meyrem Erçağ
Yaş: 32
Yer: Lefl<oşa ·

22

başlamıştı. Silahlar gizli yerlerden

Nöbetler tutulmaya başladı. Teşkilat kurul-

teşkilatta idim. Presko, Anayro ve bazı

Evdime yerleştirilmişlerdi. Herkes nöbet tu-

, gündüz işleyenler ise gece nöbet tutardı. Üç

,çı.ı~v.u

dağa kaçtılar. Bir tanesi köye geri döndü ve

bastı. İki arkadaşımı aldılar ben zor kaçtım.

q_~l,CU'-J.

u.ı.ı.J.UA

adamları onların oldukları mevziye koydular.

etti ve ateş etmezdi. Arkadaşlarına benim

onu değiştirmeye gidiyorum dedi ve köye döndü.

yolu tekrar geri dönerken gelmediği için ve başka

onu Rum sanıp öldürdüler. Bizde diğer

görüyorduk. Arkadaşları onu vurduktan sonra mevziyi

23

;ı,çu11ua

orada şehit olmuştu.

İsim: Cemali-Numan
Yaş: 68
Yer: Çatalköy

24

yaşında idim. Babamın sürekli silah

tutulduklarını görüyordum. Henüz korku-

·vıutun.

Köylüler bize hep on yaşından yukarı olan

olduğu anda yardım için alacaklarını söylüyorlar-

evimizde yemek pişirilirdi ve yemekleri . .askere

ve kardeşlerim yemeklerin dağıtımına yardımcı oluyor-

.t.uvıv

yemek götürürken küçük olduğum için çok

1963 hadisesinde babamda askerdi . 13.aJıanıada\i Yf'.JlJek

Daha sonra göçmenler köyümüze yerleşmeye başlamışlardı

bütün ailelerin yanlarına yerleştiriliyorlardı.

İsim: Derviş Koruçam
Yaş:48
Yer: Esentepe

25

anlar yaşamıştık. Savaşmak için

en fazla merkez Lefkoşa olmak üzere

· ablukaya alıyorlardı. O zaman otuz

yerde öldürüyorlardı. Ele geçirdiklerini

daramalı tüfeklerle yollarda dolaşıyor-

ordaki çocukların hepsini daramalı tüfeklerle

ise Gönyeli tarafına mevzilenmişdi. Bu Türk

bir güvence idi. Herkes yollara sokaklara dökülmüşlerdi,

armak için kaçmaya çalışıyorlardı.

İsim: Aydın-Ağırtaş
Yaş: 68
Yer: Gönyeli

26

Rumlar Kaymaklıya gelince bizde kaçtık. Sürekli

duyuyorduk. Dört beş ay çadırda kaldık Altı

aç , susuz ve kıyafetsiz· kalmıştı. Yeni

soğuktan hastalanmıştı. Çocuğumun öleceğinden

komutan idi. Çok zor günler geçirmiştik. Dokuz sene

Daha sonra kocam komutan olduğu için bir

Fakat oraya yerleştikten sonra bize eziyet yaptılarve

Bugün orada hala yaşıyoruz.

İsim: Jale Sungur
Yaş: 65
Yer: Yenişehir

27

kadar olan devre Kıbrıs' da Türk toplumu Rumlar'

altında onbir yıl yerel yönetimler şeklinde sürdü-

yardımlarla yaşam savaşı vermekteydi.1963 yılın-

junta idaresi Kıbrıs' da yönetimi ele geçirmek

,aoı.ı:uu

bir kişiye darbe yaptırma desteğinde bulunarak

uzlaştırmaya kalkmıştı. Bu olay karşısında darbeciler

yedi gün süren çarpışmalar meydana gelmiştir.

endişeye kapılmış ve kendi müdafaalarını yapmak üzere

içine girmişlerdir. 1960 'da ittifak anlaşmalarından

haklarını kullanan Türkiye 20 Temmuz 1974

toplumunun güvencesini sağlamak amacı ile adaya sınırlı bir

İsim: Hüseyin Kırmızıoğlu
Yaş: 60
Yer: Girne
28

Yaşanan Canlı Hatıralar

29

yıllarında ben komutandım. Rumlar yine bize saldırıda

Her akşam ben takım komutanlarına dikkatli olmalarını her

karşı tedbirli olmalarını söylüyordum. Hayati tehlike arz eden

karşı koymalıydık. Bölük ve mevzilerde hazır durumda bekli-

dı. Rum askeri kamyonları sürekli caddelerde dolaşıyorlardı. Bir

ziden askeri olarak bana Rum araçlarının nereye girip çıktığını bildir-

si için gönderdim. Bütün mevzilere bildiri yaptım her hangi bir.durumda

çlara atışta bulunun. Bir arkadaş hemen mevziden ateş açmaya başladı.

mevziye doğru saklana saklana y~laşt:unv~i ne olduğunu sordum. Asker

ana bize ateş açtılar bende kendimi],<;oru.makiçin onlara karşılık verdim

omutanım dedi. Bende askerlere dikkatli olmalarını söyledilll. Bugünlerde

çok hareketli günler yaşamıştık.
İsim: . Tahsin Koruçam
Yaş: 75
Yer: Esentepe
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saldırdılar. Dillirga gücünü yitirmek

;ı.ı.ı.uua.u.a.ı."'

etti. Daha sonra.ise Köh.ü.n.%e1e sa\d\I-

4-5 şeb.it veri\c\i:Bl\ esn.a\arc\a Rumlar b.a\ka eziyetler yapBenim kayınpederim bu zamanlarda hasta olmuştu. Kayın-

in hastalığı ise küçümsenecek bir hastalık değildi, verem hasta-

yakalanmıştı. Bizi Ciberan' da köyüne göndermişlerdi. Bize orada-

kayın pederime hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler ve tekrar

ümüze Evdime geldik. Kayınpederim aile ile••aynı evde kalamazdı .

., hastalığı bulaşıcı ve öldürücüydü. Biziköyden Lefkoşa' daki Türk

siminde bulunan hastahaneye gönderdiler. Biz ertesi gün yola çıktık.

fkoşaya gidene kadar yolda bir kaç kez durdurulup yoklandık. Bize

rıesmen eziyet ediyorlardı. O hasta adam bir kaç kez arabadan indirilip

oklandı. Önümüzde karpuz yüklü bir araba gidiyordu. İkimizi de durdur-
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ô.\_a.t)ö.\a.t~\\. \\\.~\l~\\eı-ve Kınpuz -yuk\ü arabadan adamın

karpuzları indirildi, ona resmen işgence ediyorlardı. Adamın

uzlarını Rum askerleri param parça ettiler. Biz hastahaneye vardık ve

ştamızı oraya bırakıp geri döndük. 1963 ve 1968 olaylarını binbir

rluklar ve eziyetlerle geçirdik.
İsim: Aytekin Mehmet
Yaş: 66
Yer: Çatalköy
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1974'de Yaşanan Canlı Hatıralar

Ben 1974 olaylarında

15 Temmuzda İngiliz üslerinde işe başlamış-

tını. İşe girdiğim zamanMakarios"a

darbe-yapıldığını öğrendim ve hemen

geri döndük.Geri döıid-0.ğümüz zaman asker olmamıza rağmen silahları alıp

mevziye gitmeye başladık. 20 Temmuza kadar köyümüze gelen bilgiler

yakınımızda olan bir köye misilleme yapılmasını istedi. Anayro köyüne bir

grup asker gitmişti. Bizim askerlerimiz geri döndüğü zaman hemen

arkasından Rum askerleride gelmeye başladı. Ben Evdim köyünde.Ambe-

rona tepesi diye bilinen bir tepedeydim. Biz bir mevzide üç arkadaştık. Bir

gün saldırılar başladı. Arkadaşlarımdan biri sitene heycanından şarşörü

takamamıştı. Hepimiz korkmuştuk ve heycan içindeydik. Geriye dönüp

baktığımda diğer mevzideki bir arkadaşın topuklarının üzerinden geçip

mermiler yamaca takılıyordu. Gün boyunca atışlar sürekli devam etmişti.

Geceleyin bir sessizlik vardı. Gecenin karanlığında ise bir süre sonra tak-
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tak-tak diye sesler gelmekteydi. Askerler hayretle bu sesin ne olduğunu

anlamadılar ve korkmuşlardı. . Fakat daha sonra bu sesi bir eşşeğin çıkartmış

olduğunu öğrenip rahatlamıştık. Ertesi gün Baf köylerinin ve Limasol'un

düştüğünü bize haber vermişlerdi. Köyümüze Birleşmiş Milletlerin girip

çıktığını görmeye başladık. Birleşmiş milletler bizimde teslim olmamızı

istediler. Bize gelen bilgilerden ailelerimizin asker bölgelerine yerleştirile-

ceğini öğrendik. Akşam üzeri bize gelen bilgilerden kaçmamız söylendi.

Dört

vardı ve

bir

adam bize ailelerimizin

söyledi. Oraya

gittiğimizde oranın darmadağın olduğ1.1,11u ·gördük. Kimisi kocasını kimisi

oğlunu bekliyordu. Hepsi acı içindeydiler ve ağlıyorlardı. Gece olduğu

zaman köyümüzde bulunan komutanımız bütün gençleri bir araya topladı.
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Komutanımız herbirimizle ayrı ayrı konuşmalarda bulundu ve İngiliz

askerleri önümüzde piskot atıyor bu acıya daha fazla katlanamaycağını

söyledi. Ertesi sabah kalktığımızda komutanımızın kuzeye geçtiğini

öğrendik. Bizde bir müddet köyümüzde çadırlarda kaldıktan sonra kaçak

yollarla kuzeye kaçmaya çalıştık. 60 kıbrıs lirası veren herkes kuzeye

geçiyordu. Bende parayı vererek kuzeye geçtim. Girne'ye bağlı olan

Esentepe köyüne yerleştim. Bizim kaldığımız yerde çok katliyamlar olma-

fuıştı. Bu

İsim: Derviş Koruçam
Yaş: 48
Yer: Esentepe

36

15 Temmuz 1974'de Rumlar arasında Türkler savaşa başladı.

gün Limasol'da idim. Ayni gün.köyümüze geri döndük. 20 Temmuz

mı savaş resmen başlamıştı. Ertesi gün Türkiye adaya çıkartma yapmaya

başladı. Radyolarda anons yapılmaya başladı.Evdim komutanı bütün heryer

şavaş yapıyor diye bize çağrıda bulunuyordu bizde savaşalım diye. Herkes

savaşıyor bizde elimiz bağlı oturamayız. Rum köyleri Anayro ve Praskoya

karşı saldırdık. Ayni gün annos yapıldı kadınlan ve çocukları Paramal

ovasına yolladılar adamları ise mevzilere taşımışlardı.Daha sonra ise adam-

Iara silahları teslim edip onlarıda Paramal ovasına gönderdiler. Resmen

bütün halk teslim oldular. Sonra Happy Valleye geçtik. Burda on gün

kalarak çadırlara götürüldük. Sonra bizi Türkiyeye İskenduruna götürdü-

ler. Onyedi gün İskendurunda kaldık. Sonra adaya geri döndük ve şu an

kaldığımız evimize Girne'ye yerleştirildik. Dilerim böyle günler bir
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İsim: ·Mehmet Erdener
Yaş: 39
Yer: Karakum
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yaşında iken 1974 olaylan başlamış idi. Babam polis olduğu

olabileceğini duyuyordum. Biz Evdim köyünde otur-

\)\.'o.1\.~"\\<&~'o.~'o.~
~~·~~

~~

\l4\\_~~i\_~~~~~Z)~~~~'l..~~

gerginlik başla.di. Adanılan mevzilere götürdüler, yaşları çok küçük

olmayan çocuklarda mevzilere su taşıdıyordular. Bizim evimiz köy dışında

olduğu için silah sesleri ve kurşunlar havlımıza düşüyordu. Bunun içinde

bizi köy içerisinde bulunan ailemizin yanına gönderdiler. Bir gece orada

kaldık. Tüm mahallede evin büyük olmasından dolayı orada kaldılar. Gü.n.

ağardığında denizde gemileri gördük biz gemilerin Türk gemisi vu.u+ıa-wıu.

zannettik. Fakat daha sonra Rum gemisi olduğunu öğrendik. Bu ı.;;,:uıavı;ı

henüz onbeş yaşında olan kardeşimi mevzilere su-taşımak için

Bizlerede köyü boşaltmamız için çağrıda bulundular.
köyümüzün yanında bulunan Paramol köyüne gittik.

Valleye yerleştirdiler. Bir akşam orda . çadırda çimlerin

~~~~~~~~~).).~~'\_~~~~'\.~~~'\_~~'\.i'\.~~~~'\.~~

"\)~~~\_~~~

~~

verdiler. Bir müddetordakaldık .. Dahasonra Paramola gittik orda altı ay

kaldık. İki kardeşim kaçak yollarla kuzeye .geçti. Bir müddet sonra bizde

oraya kaçmaya. çalıştık ama Lefkoşa' da Rum polisine tutulduk ve .çok.kork ..

muştuk. BizikuzeydenalıptekrarParamol

köyüne götürdüler. Ordan Tür-

kiye'ye İskenduruna gittik ve orada kaldıktan.sonra kuzeye geçtik. Lefkoşa

bglgesine yerleştik.

İsim: Şengül Koruçam
Yaş: 40
Yer: Esentepe
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1968 olaylarından sonra 1974 olaylarını yaşamaya başladık.

Makariosa karşı çıkmaya başladılar, Bütün olanlardan sonraJ''iirkiye

garantör ülke olara.k:.adayamüdahale etmeye başladı. Türkiye müdahle etti-

ği sırada Rumlar Türk köylerine saldırmaktaydılar. Ben bu esnada köyümü

korumakla mükelleftim. Bu zaman içinde bütün Türk köylerinin düştüğünü

ve bizimde teslim olmamızı istediler. Silahları teslim etmemizi istediler.

Bazıları silahlarını alıp kaçtı. Bazılarıda saklamaya başladı. Bu durumdan

sonra.köyümüzde oturanları İngiliz Üsler bölgesine çadırlara yerleştirdiler.

Baf köylüleri de yavaş yavaş çadırlara yerleştirlmeye başlanmıştı. Bu sırada

Türkiye müdahale etmeye başladı. Bu günleri hep zorluklar içinde geçirdik.

Fakat ben polis olduğum için diğerleri kadar zorluk: yaşamadım.Bizi daha

sonra üslerin sorumlusu ben polis olduğum için evinde kalmamızı istedi.

Ben üç tane küçük çocuğum ve eşim oraya yerleştik. Yapılan anlaşmalara
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kaldık. Yoklukaçlıkp~k<yaşamadım. Oğlum on yaşında idi

şµ taşımak için alnıışl~r¢lı. .Daha sonra bizi üslerden alarak
~e\\~em\\ö.
~~\\teıt~~i.'\..~~'\\~i-fu\\~ö.~a\~~\a\.\.
~'{)Nô.~ID"t\.i

'<\. ~'()\.\_~~~

-..;ı~

Köylere; kasabalara/yerleşmeye başladık. Son olarak Çatalköye yerleştik.

polis olmaktan\¢lqlijyfkorku , acı , açlık ve susuzluk hiç çekmedim.

İsim: Aytekin Mehmet
Yaş: 66
Yer: Çatalköy
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1974 'de. Nikos Saıı:tŞ"l.l.ll_ v-~.J-uııta arasında sorunlar çıktı ve kavga

etmeye başladılar. Bu hcip.~ricJ;ı.ıy~yMakarios ayağa kalktı. Makarios

Samsunculara .pifbifip.izj . öldürm~ij G1.yıp. değilmi dedi. Makarios 1962' de

Akritas planını uygulamaya başlar, );lµ.plaııın amacı Kıbrıs halkını denize

dökmek ve Kıbrıs Rum halkına kalsı:n.; Makaryosun niyeti Kıbrıs halkını

sinsi sinsi öldürmekti Nikos Sams"l.l.ll_,(3-rivas ve Yorgacis kıbrıs halkını

topluca öldürmek ister. Bu arada .Arµ~ı;iija ayağa kalktı. Kıbrıs halkını Rum

v-tTürkiye'yi konferansa çağırdı. Am~fikanın başkanı Ecevit'e ve Turan

Güneş'e söyledi "söyle ayşe tatile çık;sı:n.'' hemen Türkiye orduya o gece

kırmızı alarımı verdi. Sabaha karşı sa.iilJ.dört sularında asker Kıbrıs adasına

çıksın diye emir geldi. 20 Temmuzl974'de

I. Hareket-başladı. 1974 günü

sabaha karşı dörtde Kıbrısa deniz yoluyla girneye çıkartma yaptılar. Rum •.

lar gelen ilk gemiyi batırdılar, ikinci gemiyide batırdılar.
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yavaş ilerliyordu. Çünkü Türk askeri Kıbrıs'ta yabancı oldukları

.~:yeri bilmiyordular. Güneydekalan Rumlar ve Yunan askerleri

Olduklarıiçin Rumlar Muratağa Ve Atlılardaki köyleri yakıyor-

'~¥rlerile sığınak kazdılar ve topladıkları zavallı köylüleri

~~.-{
-~~\.

.,~~~,;~:'-\~
~\)~\),,~ô.t\.\\)~\\),,~ö.°()\~\\.1t~~~t
~~

topluca kazdıkları sığınağın içine atıp üzerlerine toprak yığdıktan sonra
dozerler ile üzerlerinden geçtiler. Muratağada samanlıkların içinde i::>avı;;;ı.-ı;;;

ihtiyar karı koca kurtuldu. Rumlar her köyde insanları dizip

vuruyorlardı. Baskın yapabildikleri köyleri esir aldılar.

öldürdüler bazılarını öldürmediler. Topladıkları vi:)u.ıı.-ıı
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uaL.u.aı
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ıötmc\ü\e1:. "Bö~\e~e R\\11\\'c\1:Kel\9,1. QI7,\\\anlla ıl')ıe ıab.at o\aca\t1.t~at)ll\e
Rumların içleri rahat değilğ.i. Bu arada barış gücü köylere akın etti. Barış

gücü köylere .gelince ,ı,teşkes emri verdi. Köylülere yiyecek yardımı yapıldı.

Barış gücü köylere . doktor getirdi onbeş gün hiçbir mevziden ateş sesi

çıkmadı. Onbeş gün.sonra 2. Hareket başladı, 2. Harekette Türkler belirli

hudutlara kadarilerledi.Girne'denLi1111idive

Pirgo sınırlarına kadar Türk

askeri ilerledi. Magosada'da dördüncü bölgeye kadar geldiler. Bu alanın

s111rnl~ı:tıc.ı yeşiJ hat denirdi. Kıbrıs halkı dağlardan yürüyerek Rum

~"19.,ı.ı,ıı.u....,

geçtiler ellerimizde beyaz mendillerle özgürlüğe

kavuştuk.
İşim: Konce Sözüdoğru
Yaş: 47
Yer: Esentepe
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uyanmıştık. Annem telaş içinde bağırmaya başladı. Yaşları ondördün

üzerinde olan çocukları savaşmak için ve su taşımak için mevzilere

alıyordular. Ondört yaşında olan yeğenimide savaşa almışlardı. Teyzem

oğlunu savaşa aldıkları için ağlıyordu. Ama ben henüz onbir yaşında

olduğum için beni savaşa almamışlardı. Ardı ardına bomba sesleri duyu-

luyordu. Sanki bombalar yanımızda patlıyordu. Atılan bir bomba teyzemin

yinede teyzemin kolu yaralanmıştı. Biz o an

çok

vv""u~uı.ı

.1.".LV.1..1.'Jı..,1~~~-~~"t._

üstünede havadan yağan mermilerden birta-

nesi isabet

haberi verilir.

Türkiye kuvvetlerinin geldiği

· çok sevinmiştik. Tekrar evinize

ııvµııuıL<

dönebilirsiniz dediler korku içinde<e-yiınizedoğru yürümeye başladık. Evle-

rimiz zarar ziyan içindeydi. Bir daha böyle günlerin yaşanmamasını diliyo-

46

rum.Bugünleı

ı-11,11Pr1rn

47

ürperiyor ve

1974 olaylarında· Türk J-li:tyJıil,uvvetlerininattığı bir bomba yanımız ..

daki eve isabet etmişti, lltiyük.hasi:tfuolmuştu ,bizi büyük bir yere götürüp

kapatmışlardı. RJ.ımrask:ederi·biziorada sürekli kontrol ediyordu. Bir gün

bize dışarı çıkıp\gezebileceğimizi söylediler. Herkes dışarı çıktı Rumlar

bize dışardaateşraçtılar.Biz

korku içinde tekrar içeri döndük.Rumlar

içeriye ateşlemeye başlamışlardı. O sırada ben pencerede duruyordum.

Rumların silahından çıkan bir mermi pencereden. girip diğer pencereden

çıkmıştı. Ben pencerede durduğum için orada duran birisi beni hızla

aşağıya çekti. Bir Rum askeri annelerimizin altınlarım istedi. Bu

Rumlar tüm köyleri katletmeyi planlıyorlardı. Türk

herkes kurtulmuştu.
İsim: Zehra
Yaş: 34
Yer: Gönyeli
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günü radyoda çağrılar ya-

dedi; "Üç mil sonra

arkadaş silahlı olarak

alınız dedi. Köye yarım mil

~ıı.ı.ı.~.ı.ı.ı.~ı.ı.ıı.u
••... .ı..ı

askeri geldi,teslim olun . O

c,,~_-.,ı.~y.ı.~_
.. n.uı..ıı.ı.aı.

bize karşılık vermedi.

açtık Rumlar karşılık vermedi.

haber vermelerinden korktuk. Biz

bulduk ve çarpıştık; Dört beş

Daha sonra çağrıda bulundular.
.••......•., . . .. ,._ ama ljen üslere gitmedim,

yerleştim.
İsim: Cemali Numan
Yaş: 68
Yer: Çatalköy
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20 Temmuz 197 4 giüıil.'1~vlethizmetindekamu görevlisi' ôl.

met ederken alınan bir emirle kalemlerimizi bırakarak silahlara

dık. Ben ottuzuncu bölükte görev aldım. Birliğime iltihak ettiğim,

önce bana takım komutanı Erdoğan bey en son kullandığım sil

olduğunu sordu. Bende komutana "havan" kullandığımı söyl

hatırlattım

ana bir havan silahı, beş menni teslim etmi

tanımız tarafından gösterilen yerde mevzimizi kazmaya baş

.urumagetirmiştik. Daha sonra sorumlumuz olan

Şener Enver (şehit) gelip cuma gününün akşam üzeri me

ledi. Komutan bizim atışa hazır olduğumuzu tesbit etti. O

daşlar rotasyon usülü ileın:iisaatlik uyuku uyuyabilm~

Durum gerçekten çok kritikti. Ben ilk akşam nôbetci
saat beş civarında uyur vaziyette iken arkadaşım tar~
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Biz Beşparmak dağlarıüz~riıığ.~;~ürkaskerlerinin paraşütlerle atladığını

silahlarımızı hazır duruma

gördük. Hepsimiz nem en me'v .u.ı\.l.ı .ıuu.£;\;

getirdik.

Rumlar tarafından mevzilerimiz

olan mevzilerimiz karşılıklı

v.uu.ı.""-"""

'"' .•..•.•..•"

civarında bir yerden denizden çıkarına yapar-

«ı-ı.ı.ıu.._ı

olduğu çıkarmaya çok şiddetli müdahale

Aynı gün öğleden sonra mevzilerimizin

"'"-"1"""5 •.•..u,.L,

için mevzi değiştirdik.Benbukez

arada karşılıklı .ateşbütün şiddeti
ile devam etmeıctevdı

\cf~""h·"""''"'"

yer açtığı aletle n.UJ.J..lJ.«.J_UJ.

mevzi diğer mevzilerin önünde

mevzimize yaptığı atıştan

dökülmesi ile.mevzimizi
,
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terk etmek 2xwun.uaka\uık.~sttınaiıa~ık ö\an. bir Rum mevzisine

ÇC)K -ya-

kın ibir evin· bodrum katına sığındık: .Arkadaşım ile birlikte iki kişiydik.

Burası Rum mevzisi:ııeiQOırı yakında bulunduğu için üç saat kadar sessiz

vaziyette bııxa.t.lakôrkuiçinde bekledik. Daha sonra bizi farkeden Rumlar
M.lunduğu.muzy~r~. bir,el bombası-attılar. Fakat derenin içerisinde.kika-

engelleyerek dereye düşmüş ve derede

••'7ArmA

bizde arkadaşım ile birlikte bulunduğumuz

gerimizde bulunan apartman binasını

;;ı.cı"-'art,ı.ı111z.. uıı;;,:,a..ı.ı;;

100m kadardı. Tam bu

ateşini durdurmaya neden

kaçtık. Binaya gireceği-

lambasının altında iken

üzerimize düştü. Bunarağ-
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men binaya girmeyi başardık.

Bu sırada yaralanan , ölenler ve paniğe kapı-

lanlar bulunduğumuz ortamdan sohbet yönü ile vahim bir duruma getirmiş-

tir. Zaman zaman alınan haberlerle moralimiz bozulmakta veya düzelmekte

idi. Ancak genel olarak bir moral bozukluğu bulunduğu için herkes perişan

bir halde idi. Gime bölgesinde Lefkoşa istikametine yönelen ve Lefkoşa 'ya

·· :k Silahlı kuvvetlerimize ait bir tankın bütün mücahitlerimizin

· aiı.claen yüksek seviyeyg>ç({sa.p.11.ıştır. Türk jetleri Rum kesimi-

~.skerimiz denizden , lı~yij~<:lnye karadaki birleşmelerini

.tfaltı buçukta ateşkes/ğl~çclğJ.nıilan etmişlerdir. Buda

hraz rahatlamalarına neden olmuştur. Bu durum ateşkes
J974 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihte silahlı

f harekete

başlayarak sırası ile iki koldan Magosa ve

yürüdük. Lefke ve Magosa şehirleri kurtarılarak bu
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günkü sınırlarımıza

aradan geçen süre

UJ.ait).Ll.Ll

içerisinde sınır

dışında her iki toplumda

Böylece Kıbrıs

İsim: Hüseyin Kırmızıoğlu
Yaş: 60
Yer: Gime
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<İ-Ou.lu:n.dular. Bizde evim.iziterk etmeye
ık. Kardeşlerim ile koşmaya başladık, bir kardeşi-

ve yahnayak kalmıştı. Kardeşimin ayaklarına

Rum askerleride peşimizden geliyordu

küçük bir mağraya yerleştik. Yiyeceğimiz,

gün mağrada aç susuz kaldık. Bazı saatler köye

ve bize yiyecek getiriyorlardı. Rumlar yeğenlerimi

Rumlar gençleri almaya gelınişlerdi ama kadınlar

Rumlar karşı çıkanları başlarından vuruyorlardı.

köye gelmişti. Birkaç ay sonra ise eski yerlerimize

İsim: Serkan Çakır
Yaş: 39
Yer: Gaziveren
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197 4 yılında biz köy dışında Han bölgesinde kalıyord

çatışmaya başladığında b:.

köye taşıdılar. Geceyi büyük

yaptılar. Biz dışta olduğumuzjçj.Jı

iç~risinde geçirdik. Erkekleri ise cep-

qğru Rumlar köyü işgal etmeye

i~içağrısındabulundular. Hepsimiz

İngiliz üslerine gittik ve o

y~rleştik. Yolda bir İngiliz arabası

dı ve Happy Valleye götürdü. Bir hafta orada çadırda kaldık.

yiyeceklerden dolayı ben hasta oldum. Daha sonra bizi Para-

:ötürdüler.Orada kalmaya başladık. Ovada altı ay kaldık.

g,önemdeingiliz üsl~I"i.ıı.g,~)çcılıştı. Daha sonra bizi uçaklarla

~türdüler. Türkiye'd~/aşl<.~I'ikamplarayerleştirildik. Kadınları

~:rkeklerideayrı koğuşl'1rayerleştirmişlerdi benburadada

çok hast~qJgwıı. Koğuşta çok kalabalık ile kaldığımız için beni hastaha-
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neye yatırdılar annem birtaraftan "çocuğum ölüyor" diye bağırarak ağlı-

taraftanda halk ne olacağız , ne yapacağız , hepsimiz öleceyiz

.ular. Ben iyleşmiştim hastahaneden taburcu oldum. Bizi

ye beni Girne'ye yerleştim.

İsim: Suna Kırmızıoğlu
Yaş: 55
Yer: Girne
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YER.ADLARI

Çatalköy
Esentepe

DİZİNİ

8,9, 13, 14,20,21,23 ,24,31,32,41,42,49
10,11,16,17 ,18,19,25,30,34,35,36,39,40,43,44,45

Gazi veren
Gime
Gönyeli

55
6,7 ,28,50,51,52,53,54,56,57
26,48

Karakum

37,38

Lefkoşa

5,22

öy

12
46,47
27
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