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ÖNSÖZ
Hazırlamış olduğum bu -çalışmada 195:8-::,1974. yıllan arasında Kıbrıslı Türklerin
yaşamış. olduğu tarihi olaylan kapsamaktadır. Yaptığım araştırmalara. gilr-e tarih
kitaplarında anlatılanlş;rdan (jaha '(azla bir -bilgiye -sahip. ·oldtım. B:ına -anlatılan her
Qlayı hayretler içinde dinlerk~

yµzltrdeki

o. ifadeleri asla unutmaya.cağımı

biliyorum. Ya,.adıklan her korku -dakikaları; heyecanları, -tiZÜfttü ve @Vinçleri -enlarla
birlikte bende yaşıyorum. Kıbrıslı Türklerin bu gµnlere gel~erindeki

çabayı

hırsı ve kar~.:r1ı1ığı bu -çalışmada bizzat kendim de his@ttim. Evlerimiz yıkılrnı-ş:,
binlerve ·şehit vciıni-ş:.Qtsak ta herkesin ortak. bir dü-şµncesi olan her şeye rağmen pes
-etmeden -&onuna kadar

direndiğimiz gerçeğidir. Bu topraklara

nasıl -sahip

olduğumuzu anlamanın en. iyi yolu olarak böyle bir çalışmanın gerekli olduğuna
inanıyorum. Anavatammız olan Türkiye'nin bize -sahip, -çıkıp. -elinden g.elen tum
.

yardımları esirg~den

r

•

yaptığını asla inkar edemeyiz. Benden sonra gelecek

arkadaşların önce bizim -çalışmalarımızı okumalanm ve k-endilerinden bôyle bir
çalrşrna, yapmalarım tavsiye ederim. Ben bu çalışmayı yaparken büyük bir haz
duydum ve çok -omırlandım. Bu -çalışm~d,a ~dı geçen herkese t~Ş$kiirö bir l,:or-ç
bilirken tdıitleriınizi ı:ahmetlt anarım. Doç. Dr. Bülent Yorulmaz Hwam'a

bu

-çalı~ayı yap!llamı -s,Jladığı için -saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

ı,_ .

i-pelt, YABAN
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GİRİŞ

Kıbrıs konusum.ın özjinu anlamak. için Enosis'in anlamını kı:ıvramak ·gerekir.
Enosis, Kıbrıs Rumları i-1~ .Yunamılann Kti}nş'ı ¥utıanistan.'a bağlama har-ek-etidir.
Bu hareketin kökeni işe XIX. yüz ytlın ~larmda ortaycı: ı.ıtılan . yayılımcı Yunanistan

' 'k·ası 11)\..i:ü,.,~arı
.ıt:.,.,,, 1.' tı:ıca\:ıtr
'A- ';.J: II
poııtt
.
,ıBüyük · . ideal"· anlamına ~··

bu. yayılma politikası · tarihte Makedonya

Wikümdadiğun · kuran ·Büyük- b~der · gjbi· beş deniz -ve iki trıt1..• µı;~119e···t:w; büyük
Y.µnan Devletinin kumlmasmı a~çlar .
20 Ekim 1950'de- Başpi6kopos seçilen Makarios, bu ideal uğrunda "Mitli
-1t
' '
• •
,..J,..,
"
V.t.-~ı
emı;ııertmıı
-ıçın
·ç.;ı;l.l~EtCagı-ma
ve n.ımmın
anavatan

1!+:k·
pouu

y unamst.ana
'
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1.. .X,1
va5ıanması
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d'· rur
' k.ruts<A
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II
at'WZd an. asıa
. ı-eragat· -etmeyecegımeyemın' QU.erım

.f.•t!-A-l.,!
şe-ruıııucı.u

yeminindetı-şonrabu ~r-eve başlamıştır.
V:e fdakarios bu .y~ru.ı

sadik. kalarak. 1. Nisan 1955'te tedhiş.hareketine

başlayan E-OKA {Ethniki -Or-ganosis Kyprioo Agoniston) isimli yeraltı ·ôrgµ-tüoon
önde. gelen kurucuları . arasında. yer

almıştır. Bu. örgütün. amacı

ErıOSittin

gerçekleşmesi-J:Ü örıleyen -engelleri ortadan kaldırmak için plaıılar yapmak ve terör
faaliyetlerini yürütmekti.
Bu amaçla faali~IerinL artırarak sürdüren EQKA, öldurduğ\i ve yaral~dığı

bir-çok Türk yanında altı bin Kıbrıslı türkü de 33. :köydeki ·evlerinden kovarak
mallarını . tahrip etmişti. Bunun yanında. EOKA, Enosis'i. benimsemeyen 4-()0 de Rum
-qldürmüştü. ,·
Rumlar Enosisl gerçeldeştiretdhnek .amacıyla, önce İngilizler' e ve daha sonra
kendilerine asıl engel elarak gördükleri Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılara
girişmişler; bu arada konuyu pek çok kez Birleşmiş Mitletlere gi5türerek bu
hedeflerine varmaya -çalışmışlardı.
Tedhiş , ve politik oyunlarla Kıbns'i Yumıniştan' a bağlama emellerine
varamayacaklanm anlayan Rumlar, 195911a vanları Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla

l

Türk ve Rum ha-lklarının ooaklığınii

dayalı ·bir -Cumhuriyet kı.ııı.tlmas-ım kal:m-1 ·etmiş

görünmekle birlikte~ bunu Enosis yolunda

sadece geçici bir dönem ve bir basamak

olarak kabul-etti~pi-de açıklamaktan-çekimnemişlercli.
İki halklı ortakhk Cumhuriyetmm>ZI Aralık: 1963'.te.Rum.ortd tarafi:ndan gasp
·edilmesinden .sonra, 4 Mart 1964.'teki ·birleşiminde -Güvoolik Konseyi 18-6( 1964)
sayılı karan alarak adaya kısa ismi UNFICYP olan vok uluslu bir Barış Gücü

-gönderilmesine karar verdi. Ançak bu -güç 20 Terr:ımuz 1974 Barış Har-ekatı'na kadar
geçen süre zarfinda, Kıbns . Turltilnun. tnarıJZ bırakıldığı. çeşitli saldınları ve baskıları
önlemekten aciz kaföL Üstelik varohnayan bir Kıbrıs Cumhuri~ Hüküm.etine atıfla
ve ·1,,ıı hüktım~tin tum a;da -şathında egemen olduğunu wrgµlam~kla., ·sözkonusu karar;
Kıbrıs konusunda günfünuze dek alınan tum karartan bağlayıcı bir nitelik: arzetmiş ve
sonuçta da Kıbns k-onusunun çözümsüzlüğünde en l,iiyük -etkenlerden biri olmuştur.
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"Ben üçüııcü .çoçı.:rğuma hamileydiın.

:((oçam

1958 ydında İngiliz hükümeti için

çalışıyordu. ·O döneni :lll;ltilhtr İngiliz- idaresine

karşı-- bazı faaliyetler iç.ersine

girmişlerdi.İngj-Jr,z: ~eti·göreve alınını1l/. ~.

yardımcı ponslere ~9

<hı hunlar9;~

~!~

duyrn,µş ve birçok Türk bu

bir olay çıkartıyor, biz

evimizden -çıkamıyor, bir köyden diğer köye> gidemiy"(}fduk. Runılar ele geçirdikleri
Türkleri gizlice -öldürüp gömüyorlaı'th. -O ı;ap.nırtlarl,iı;J3afkasabasında oturuyorduk.
Ben G-oloni'liydim hatırtadığmı. lcadanyla sQğuk bir •. Kasım akşamı w,k geç bir
vak-itte kocam eve geldi. -Çok -endişeliydi. Ortalık kanşmıştı. B-ana -s_akin -olmamı
-gebeyim diye hiçbir şeyi merak et~-

fc>yl-edi. Bana "yarın sabah .g§r~liyuµ.bir

İngiliz kadını Letkoşa'ya götüreceğim dedi. O an içime bir kurt dijştQ, Onun
-gitmemesini çok istedim, Beni - yatışdtr-4-t Sabah çocuklannı -sevdi ve bana ved<l eder
gibi evden ayrıldı. -Oiderk-en " hiç merak etme, endişenlenme ban bir şey olmaz"
dedi. }..ma. buna k-end-isirunde inanıp inanmadığım hiç ôğreeemedim. -O -gün Rıımlar
geçecekleri yola mayın :koydular. Yerşubu köyu girişiııd-e arabayla mayına.bastılar ve
-patladı. E-~im orada -şehit -ôldu. · •Beni- -çocuk-lanın.. için bundan. daha buyuk -bir kayıp
olamazdı.. Türk. bayrağına.-sartl.tcenaıesi o. kadar kalabalık oldu ki .onun bu kadar çok.
seviliyor . olması. bana. biraz.: teselli oldu .. Üç çocuğumu hiç ki-hıseye .muhtaç etmeden
yetiştirdim. Zamanla kocamın-şehit oluşundan gurudanma-smı da öğrendim-."

Meryem OKCAN.
{loşt-aucı
,·

4

"1958 yılında TJY:.T. kurulmuştu. Lieıasel'da A petek, B. petek ve E petek adlı
bölükler -kuruldu. Bu b.ölüklerde beş kişiden fazla yoktu. Bu beş kişi kendilerinden
hariç kimseyi tanımazdı. Ben E petek bölüğünde idim. Numaram ise dokuzdu.
-Olaylar -başlamıştı ve bir Türk vurulduğu zaman pet-ek beyinden aldığımız amirle
önümüze çıkan Rumları. ya döverdik yada öldürütdiik. Kağıt fabrikasında çalışan
İsmail Canbulat veJiuseyih Satlcude . .Rumlar tarafından öfdürühnüşfordi. O gün ben

ve ü~ art~daşım y-0l ke~~ içi!! gÖ!eyliytliK Sil~hlaQuuz y-0-ktu, ~mm.· elimd~ıı bir
-su bom-su vardı. Ş;aklanmışt1k. Bir Rum ffl()t9:Şildeti ile geçerken elimde tuttuğum
boruyu tekerleklerefirlattım. Motorda dengesini~eden

Rıım ~e duştu. Ben ve

arkadaşleam o rumu al~p köprüden attık. Haliyle orada can verdi."
İbrahimÖZKAff(6S}
Güzelyurt

,·

ı,r,
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"l 963 yılında. köyümüzde (Piroyi) Rumlarla çatışmaya başladık Babamı ve üç
akrabamızı bu çatışrrıade kaybettik. Köyümüz Rumlar tarafından işgal -edildi. Çok
güç durumda kaldık.. Günler~ sakhırıdtk. A-ç ve susuz kaldık Piroyi köyünün
.-ı-d:..ı;..:,
.'P·· ı:..
·cuu·. en., ı.,;,,.,,.;:t:..
vuyu.\\. ~UfA

yöl\JHi:U .

t:.."
• ·
.&1--ı·ar
ıtijyü
-. o ı·an ~ucı

_....,_,:t,.
VöHJl.

i1__::;.....:_..;i
~
:t..!
,M?'h
U,Jj.J.~et,J.·
UlH vır•geçe,Q"4.~ce.

Akınçıtıra gid~. · Yar({ım i~emişıi. -O ·arkadaıımızın timdi hatırlamıyorum. am.a>bize
·ı•···
-· i..:· '' 1:...:-1
. . .ı:ı;; ' . d'
cıd· . . e t
i ...;~
o
.r±:~ .. c.;..;:
hab..er. 1 etımş u te ::su.ıe.~J;l.\.oşa ya• . tırutnu ıu. •· ıran~~ ve .. ~nı,u~z .varış vu.CU .v.lM.
alıp Alancılar k-öyüne-götür~ğini ·derhal hazırlanmamız ger-ektiğini bildiriyor. ''V-e
ingiliz :.Batış. Gıicü. bizi.aldı. Atancıfar•··köyüne~g~tirdi. Bir yıl orada kaldık. Ben ve.
-dokuz arkada-şım. hu köyden kaçırara~ giziice Letkoşa'ya geldik V-e -gönüllü olarak

asker olduk

Ali NEŞESi.BOL (61}
Girne
,·

?.;

l~·
I,

1

"Ağustos. l96J·yılında belki insanın asla başına gelmesini istemediği.en.büyük
acıyı berı yaşadım. Hanımım doğum yapmışt1. Bizim ikiz kızlerımız olmuştu. Ru-ınlar
bize saldırmş.. biz . erkekler mevzilere dağılmıştık. Günlerce Rumlarla savaştı..\.
Dolayısıyla ne -~Ş;rını . ne. de ham-ınım}a ilgi~ediın.

-Çocuklarımdan bir tanesi

hastalanmış haber göndernıişlerdi... Hatuı,ıım. ço.çuğµ. kurt~

k-a

için oturduğumuz

olan Baf 4an Ayani'ye kaçı1'1tffl:k wru-n<.!J.kald.t . ilu -k~ş ~ır~nda çocuğum

anidenf~aştıve

öldü.. Di~ çocuğumda a}ml hastalığa. yal<at~ştt Ama {>trun

yanında -ol-duğµm .i~ -ççıçµğµmu -hfl,t'"1.eye yetiştirdim. Dokt-Q:rlat'l;t. te~ y~p:ttğı. -şey
dilinin altına. !}'.lürekkeb. daırılatm.ak oldtJ,. Şimdiçok sıığiıklı ve b~ ilfi.t9mP-- ~~i.
K-eşk:-e -d•r -kızımda ya;şıyor-olşaydı.

Nihat Y.ABAN:(71}
Zümrutköy 1'1'..

s

:~~~~-----~···.-,~,

·'1963•.64 yıllan Rınnlann Twtieri top yekün imha etme. ve IiM.O.S.İ.S

hayallerini gerçekleştirınek için -ba-ş-lattıklan savaşın en ürkütücü. başlangıç yıllarıydı.
21 Aralık 1963?'de önce Letkoşa'da sonra. yavaş.yavaş..tünı ada çapına yayılan. ve çok
kahpece vahşice köyler-e, kasabalarda kadın, çocuk, y~h •demeden imhaya başladılar.
Sivil Kıbrıslı ·Türk lialkL eğitimsiz, mevzisi olmayan ve haberleşme imkanı yoktu.
Rumlar Türk köylerim veka&afüı.lannı tek tek• se.rarak Yunan Subay ve a$-erlerinin
öııcüluğijrıde gµnl~çe top

politikıışı güdü~du.

ve

~>

yağmutı,l~tutaral< tçpt:alc ve imha katliam

mart 1%'f. Çµmart~i günu Bıft~ itlik. tµrk mµçahit~ ve

Rı.ımlar meskun şav~a. girişµıiştir. Ç9k Rumun Qldüğü ve s<m0®<J .Rum Türk
mücahitlerinin eliae esir ~-ş-tü

.. Iian,ş gücü.nün baskıları ve Tür~yç'den. gelen

eınirlt Rumlar iade ~ild.i, Paz~r . maııu Rum komutanı Türk . tfr~t'la. haber
gönder«-ek Ba.fin -6 saat içi~ ~ı:~.J>it.iclacağmı llildirir. Tam '4$sru:ıt-çarpıştık. Ve

~Ier )'."una.ııve Rıı;ıı,.a~~let ,e karşı şerefve namu:sı.ımu~KQ:rud'~w.. "
,·

ı,;:,'

Alçm V-OLKAN{43)
Güzelyurt

9

':;''.".~;~---·-----

"1963 yılı. Haziran. ayıydı.

Baftaydık bir sabah annem beni, abimi ve kız

kar-deşjmi yanına çağırır. Bizim -evimiz çok ·o.dalı bir evdi,

B:U

odalann birine bazı

insanların. gelip. oturacağını ve bizimde o. odanın etrafinda olmamamızı istediğini
söyledi. Biz ne .-OJ4uğunu anlamamıştık. Ama kimlerin bizim evimizde olduğunu
merak® etmiy9f.eğil~. 04~ .9¥1~ ~iı: ş~de idi ki. gir<m ve çıkan arka kapısını

kullanıyor. Eve açılan kapıyı j~ lqlitli Jµ:tµ.y<>rlar<lı. ~

.bir gün çok merak edip

kapının anahtar deliğinden içeri bak-tun. Odada . en. ı:ız on t~

adam vardı. Odanın

penceresi baktığı için -sık sık kapatılıyordu. Bense o kadar çok insanın edada ne
yapttldannı merak ediyordum. ~min

başka inşanlarla koımşnıalanru buyuk bir

dikkatle ,dinlemeye başladım, Konu~alanndan

içerdeki .adamlanri Rum ,esirleri

olduklarım öğrendim. Bazen . içeriden . bağırtı. sesleri, ağlama. ve inleme sesl~nin
·geldiğini hatırlıyorum. Annem bu esirlerin -evimizden gitmeleri için ·elinden geleni
yaptı ve ''çocµ.klarıma buları yaşatmayın?~dediğini bile duymuştum. SQnUnda gittiler
ama ·o ses~ halen •..şanki kulaklarımdadır. Büyüdüğüm zaman anneme bu durumu
ı,r,
sorunca bana '~Rumların ellerine geçen Tütkleri gizlice öldürüyorlardı. Buna karşılık
Türklerde bir teşkilat kurmuşlar {T.M.T.) ve bu teşkilata mensup ·insanlar Rumları
ç~p. şorgulu.yorlardı'".Bizim ~e

getirdikleri o

adamları da sQrguyt:ı çektikleri

_, ·old•.
~
.. -~-..1· "
·RUmıar
uugunu
-ogr-ı;;uuım.
w

Gü.ven.AYBARS (4$)

Güzelyurt

ıo

'"9 Mart l96rt ytlı Pazartesi sabahı saat 6 sularında kasabamız olan Bafın camii
mi-nar-esine bir -~ka -mermisinin isabet etmesi ile olaylar başlar. Ben mevzi.de idim.
Mezarlık ve MauraliJ)öig;esirıde çarpışıyorduk irnm Pamayalı'mn evinde çarpışan
rm.icahitlerin tüm dµş~

mevzi!~~ ruı:ber-siz ak-şama kadıır wr-a.da ·çarpıştılar.

Sayısız. Rum ve Yunan.a$ketlerini yollara•~rdiler. Biz çarpış~y:a d~am *rken
Mauralfde,bulunan

irfan. Pamayah, Fodi, Lazona ve 2o~ye-: yakl.narkadaş11mz ş~bit

·dÜŞtÜ. Hen ve Ali YaJluri bu mevziden".\,. yı@lı ırkadaşımızla

~at kurtıılduk."

Alçın.VOLKAN (43).
-Güzelyurt

11

"1974 Temmuz -ayında Rumlar kendi ·aralarında çı1t1şm<l}'a -başh:ıdıhtr. Ben
mooahitlik yapmaktaydım. Rumlann tek hedefi Kıbns'ı Yunanistan'a bağlamak.
Rumlar kendi aralantl.d~

-çatışmayı Türklerin üzerine -(iöndürdü. Bütün Türk

köylerine girmeye, . yakıp•·• y.ıkmaya başlamışlardı. R\tmlar bize saldırmış Baf'ı i~al
etmişlerdi. Tıırk evleri 9:t9fflatik -tüfeklerle tarama.ya -başlamışlardı. Evde olanları
zorla dışarıya -çıkartıyor, -dışarıda olanları ise acımıyor öldürüyorlardı. Kadın, çocuk
demeden tekme, tokat -döve döve esir alıyorlardı. Ben mevzideydirn. Mustafa Çavuş
benim yanımdaydı. Bizlın yanımıza İbrahim komutan gelmeye çalışırken Rumlar
onu görür. Mevzilere ateş. açarlar. Ateş sırasında İbrahim Komutan başından
yararlanır. Her tarafı kan içindeydi. Bizimle konuşamıyordu.
haldeydi.komtıtanınn sırtıma aldırır.

~.v~

Baygın bir

mevziden uzaklaşmak için koşmaya

haşladım. '!'-ek -düşü-nduğum -şey -onun yaşamasıydı. Rumlar bize at-eş açmışlardı. Bıı
ateşin ..içind~

zor~<otsa. kurtuldum,Kçm:utanımı hastaneye yetiştirdim. ()nu yaralı

bir -halde bıraktiğ!:mdfiJa.şay~ağından pek. ümitli -değildim. Ben tekrar mevzi.me geri

döndüm. Batım boyunçJ u.nutmilyı1.-c~- tdr ş~ kQtnUtammın ya;adığını
•• .1=.,ı.;1~1 •
·soyıwll\Ien
.an·dır. "

Nihat YABAN. {71}
Zümrütk-öy

.,,/

ı,r_
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"20 temmuı: I:974/sııl)afiı Turk askerleri adaya çıkarına yapar. ilk hareket
·sabahı 05.-00'de idi. Ben dağdaki ın~vzil~r~ -olaylan takip ~iy()rduk. Rumlarla
Gö-ny:elide ·savaşı:yQrduk. Havan ve türek. atışları. mevziyi gece çok geç. bir saatte

başar. Ytn.ında l,ult;ın:an -dört ask-er ıçılan kurşun ~urundan kurtulamtJZ ve -şehit
oldular. Bir -çok komutanıtn1Zda ~t yaı:;:lhlara. müdahale edemedik ve sabah.a.•kadar
yanımızda kaldılar.·Onlatl(Yar~ın-etmek uzer-e iken Rumlar-saldırdı. Bizde onl;;ıtdaıı

beş.. kişisini öldurduk ve birkaç<·esir almıştık. Onları sorgulamamızda bize .onları
öldürmemiz için yalvardıklarını hatıt'la-r-ım. Biz onlara iyi davrandık

•ve ·onları

da

karargaha gönderdik,~;fiarekatın ikinci gilfl:U. komutanımızla birlikte. saat Il gibi dört
.

) ' ,,

'1
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.
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saatlik biz taarruza geçtik. -Çok kanlı bir savaş ·olmuştu. Bizleri-çok Rum öldürdük
Türklerde yaralı. çok vardı. Rum Bozdağıru. ele geçirdik ve ben Rum bayrağını. indirip.
Rum B-ozdağına Türk Ba~ğım · ·bµyu:k -\)ir -sevinçle diktim. Bu ·çarpış~ıır-da

yüzba:Şım ve dert er kahramanca :gavaşt:ı. ve şehit oldular."

Ali NEŞESİBOL (67)
Girne
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"15 Temmuz 1-974 yılmda-seferdeydim. Roket atar ·nişancısıydım. Grevim ·bana
verilecek hedefleri imha etmekti. Rum havancılann hedefi Türk K.0.K. içki
fa.hrikaşıydı. Ben -bu hedefi yok etmek istedim. Ama -bana verilen emirde -taanuza
geçmek yoktu. Bana .baş~. bir. hedef vtmlmişti. Bu . lıedefe doğru giderken Rumlan

atı~ -şırŞ;şındij göğşttmden -vuruldum. Yar-atanmıştım v~ ·silahımı ·arkıdaşım Kemal' a
teslinı etti111. Böluk komutam- teni hastaneye.$9tünnesi içih·-.<Jz~ ·ad.ttıda ki ·w
ask-eri -gör-evlendirmişti. Bôluğümuz

ateş altmda idi. · Hastaneye -gidince· bana iki

doktor baktı. Kurşun göğsüme saplamnı~. Doktorlar personel oltnadığt için ameliyat
edemeyeceklerini söylediler. Beni Özdemir Kahvesinin bodrum . katına yolladılar.
Bodruma girince gördüğüm manzanıyı hayatım boyunca unutamı;ıyacağım. A:li ve
$.elim adlı iki arkadaşım orada gözlerimin önünde öldüler. Üç-dört saat sonra bizi
hastanenin avlusuna götürdü-ler. Benim durumum ağır -olduğu için ki Yunan ask-eri ile
Limaşçt tlast~µı~ . gpnderitıJim. Hast~de

bulunan Rum cerrah beni tedavi

ederken ne ·uyµşturµcµ ne ~e . -bayılttı. Eline -\nr · mışa :alıp göğsümdeki mermi
yarasuını içine soktu.····• Maşa · ile kur-şun çıkaonaya • · çalıŞ:tı. Tabi yine beni
uyuştumıarrm;tı. Kuruşunu -çıkaramayınca • neşt-erle> • yaradan ·dört -pamıak aşağıya
ka®t yırttı. Bana acı çektirmek için parmağı ile yırttığı yeri d~lıa da buytıtıneye
-vfllışıyord-u. -Or~~i:a ·bulunan bir kız ''bu -sizin yaptığınız inşanltk ·-dışı" -d'eyip 911u
itmişti. Bana g~eken yardımı yapmıştı. t7 gün orada kaldım. Daha sonra bizi. top
sahasına götürdııler. O· sah,.amn,içj·ııde iki gün kaldık Yaşlılar ve ~uldan . ~~st
bırakmışlardı. Geriye kalan herkes. esir qlı:u:ak. almışlardı. Aruk taraflar belli olmuştu.
Güneyden, Kuzeye -kaçışlar baş:lamı$ı. Ben ve · ali Fikret. bir arabanın bagajına

gizlenerek Kuıeye ~~yi

başardık.Bizi·t-ek üzen şey malµt~~/,)lhnak

bir yana

gazi bile sayılmamış olmamdır."

İbmhimÖ.ZKAN (65)
Güzelyurt
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"1974 yıh 2-0 Temmuz sabahı arkadaşlarımızla sahada top oynuyorduk.~· LEf\f(.d~7
'"''::::::::::;_:~.:~

-onbir gibi iki -el -silah sesi -duyduk. Umur-samadık Arkasından taramalı -tüfek sesleri
duyuldu. ,Paniğe kapıldık. Ben ve arkadaşlarım evlerimize kQŞmaya başladık. Bana
yaşlı bir adam nvaşm ·~şlııdığını :söyledi. Biz Pi$kobu -şimdi ·adı ile Yakwa olan

ki:>yde y~şardık Bir bolumu Rum bir bölümü Tii.rküi. Çocuk hali.rnle (9 zaman onlar
yaşında -idim.) savaşın -ne ·olduğunu ··bilmiyor eve koşuyordum. Kapıyı bana babam
açtı. Babam beni

görünce

annem ve kız kardeşimi sordu. Onların nerede olduklarını

·bilmediğimi söyledim. Babamın kulağında radio -sür-ekli Makaryos düştü diye bana
söyledi.Babam.radio .dinlerken ben . yatakta ogeceyi.atlatttk.

Biriki-gün.~çti. Evde

yiyecek kalmamıştı. Nenemin ·evi bizim evin arkasındaydı. Babam beai · oraya
gönderdi. Ora~n yumurta ııldım babam evden ekmek 9linaq1ğı için t,eni.. bakkala
gönderir. Bende eeden -çıktım. Bakkala -giderken Landroveri {askeri a~cı)-gôr-er-ek
çocuk mdımla evleğin içine k<>ktuğum için. girdim. Landreeer geçinoe bakkala gittim.
Bakkalın· içi darmadağındı. Prinçler, ·şek-erler yerlerde oarnlar kınlmış ve -hiç• kimse
yoktu. Tabi bu. dummda ekmek bulamadım. Eve gittim babama gördüklerimi
anlattım. Babam b.ana. dötıer-ek k-öyülil\lze du-ştü.. dedi. Artık-saklanmaya ba-şladık. Bir
iki gün su ve makama ile bes:leru.i~.\ Ben J.1al,aına. sigara . yerine gazete sarıp
veriyor-dum. Babam beni başka bir -ev.in pencer~

~

girip yiyecek birşeyler

almamı iştedL (l evin t;>anyo odasının kapısı kaplı idi. 1961 yılında Rumların bir
vahşeti akJıtna. g~lµi.. Z4 Aralık 196:lyılmda-·Dr. Ndıat İlhan eşi ~.çowklarınıbanyo
küvetinde Qldurmeleri . $9ziimde canlandı. Korktum ve hiç bir şey alına.dan dışarı
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·çıktını. Ertesi. gµnu· Rµmlar evleri tek tek aradığını gördük. Bizim evimiz. inş~t
·halinde idi Rumlır -silahl{.\fla p.encereleri, kapıları lanı, arama yap:1Y9Tlıtrdı. Babamla
bert yatağın altına. saklandık. Bu.tun evler~ girdiler. 'td: bizim eve gionediler.

Öltmıden kıt' payı kurtulduk desem yeridir. Çünkü- bizf bulsaydılar şirndi bunları sana
aıilittamazdını. ô. gµııbö¥le ·geçti. ~sf kapımız çalınır. Babam açmaya gid~r yaştı
gocagan ne oldu be Adnan Pisgobu düştü :herkes İngiliz üstlerine sığındı. Karın ve
-çoçuğımu seni. ~Wu bilir~t. ~~.

geldim baka~mt' ®r. .Altrmş v:~ altmış. yaşın.dan

-büyük elan insanlara -hayvanlarına ·bakmaları, istediklerini almak için izin verilmişti.
Bir s.()tll'.aki gün. Kazım Dayı evine keçilerine bakmaya geldi. Babant Kazım Dayı'ya

-dı-şwıda ·d,ur-an arf1çları g<,$t-erçli. Ba~m Kazım O~ 'yı "sen van at, bende arabayı
alalnnda huradaıı bçalım;f der. İngiliz üstlerine.. gitmek için. .yola çıl~lc. Beni
aral:mmtt k:oltuğt.ımıP. · aluna. salda4Ra:r. Babam k<.lrikab g~~ği sırada d:u;ı:dumıaya
çalıştılar. :Biz arkadan ilci el ateş ettiler. Kurtulduk veJngitii üstlerine ,girdik. Annem
kız kardeşim orada idi. Orada anneme bir çadır vermişlerdi. Bizde o çadırda katmaya
başladık. İngilmerin bize verdikleri yemekle makarna; pirinç. çorbası ve köpek

bislruvisiydf.· . Bu -şekil'@ tam 6. ay yaşadık. Türlti.}l'e · bi.ii ·A.dana'ya uçakla geçirdi. On
beş -gün Kız Lisesinde kaldık.iYatak, yiyecek ve hatta para bile verdiler. Antlaşma
olunca. şimdi y:aşadıjımz Kuzey KıbnsTürk Cumhuriyetiııe g~dik)I

Arkın ERTAYLAN -(37)
Zümrutköy
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"20 T-emmuz 1974 sabahı Lima-sol -şehri -salah -sesleriyle -uyandı. Uyandığım
zaman

amcam

aynhtıamamız

k1:ıns1

ve

çoçuk.lanm.

alıp

bize

gelmiş

bulduk

Evimizden

söylerıdi. QğJeye kadar .evde kaldık.

Saat üç"'dört gibi amcam bizi

mr

-htı:1'~ aldık. Türkler Tak-sim

karargahp, -gö:tünnek -istedi. Telsiz Va$~ta$ıy1p,

sinemasında topla.paçal<; .i • diye. Evderı . aynl<iığmuz zaman kurşunlar başımızın.
üstiinderı-

~çiyor:du.

.A.rııç;.mı

Halil•. . ÔZ-decya

(lftiıfif

KaHol

f.M. t.'nin

kurucu-larmd.andtr.. l,labaın ve . -~a;nhm ·• -&ivi1 ·miicahitler ve mevzilerqe -görevliydiler.
Limasol düştnüştü. Saat altı7'.~

gibi :hastaneye gitmemizi bildirdiler. Bildiren

amcamdı. Sinemadan -çıktığımız zaman ki havanın -rengini asla -unutamam. Sap.sarı ve
kıpkırmızı boğuk· bir renk vardı. Başka mu-cahitlerin yardımı ile bas.taneye tOJ}landık.
Kadın, yaşlı ve çocuklar hepimiz akşama kadar orada kaldık. Yunan a-&k-erilerinin bir
tanesi camimin kubbesine çıkıp oradaki Türk bayrağını.yakmaya. başladı. Kıbrıs.. Rum
ask-eri onu -görüp -engellemeye çalı1Jt1. Aralarında sllahlı -çatışma oldu. Birkaç Rum
askeri

epeyi. ç~t,,a<;f~ şQnra Yunan

askerini kubb~~

indirip. bayrağımızı

-söndürdüler. Ak-ş-am -plµn-ça bize yiyecek -bif. WY~ verdi~. -Geç bir vakitte bir
mevzinin duştµğünu -öğrendik. Bu mevzide beniın nişaıilimda·.: vardı. Ve mevzide
olanları hasteeeye -getirdiler. Yunana ask-eri esir aldıkları vşttındaşları-mızı ve
aşkerimizi golonla. d9verek ve eziyet ederek gözümuzun 9ll-ÜP:®ll geçirdiler.
Kayınval-idem hastaeede

çalışırdı. Oğlunu bu -esirlerin içinden alıp -sakladı.

H~ireler gibi yardımcı olup esir duşnıemesi için bir hemşire gömleği giydirdi.
Benim bundan o zaman haberim -olmamıştı. Sabaha kadar hastane avlusunda kaldık.
Öğleye kadar füze bir şey yapmadılar. Akşama doğru bizleri:· evlmnnze yolladılar.

Nişanlını ise ölülerin "!toplandığı yerde ve yaralıların ·.yanında kaldı. Hastanede
I,

..

.

oldukça. çolc yaralı ve ölü vardı. Doktor ve hemşireler yardım etmek isteyenleri. içeri
;

aldı. Ben ve iki görümcem -gönüllü olarak -gittik -ölüleri bodrum katlarına taşıdık.
Yaratılan boş. yataklara yada odalara yerleştirdik. Kayınvalidenı bana nişanlımın da
hastanede -olduğunu ~diğinde

çek rahatladım. Saat 2 gibi evime gi<iiyordum ki

gördu'ğüm manzara beni çok k-orkutmuştµ, Her taraf yıktlmış, 91üler yerlerde hele bir
tanesi biç. aklımdan -çıkmaz. Rumlar bomba attıkları sırada bir eve isabet etmiş.

18

Adamın başım -y~~ı~ p~çataımş, iki ~tığını da kop

dônup yardını i$~~im.. t\m~·ççk g~ti geri dônduğumOZde
nonnal devem etti.

fflş~.ve daymn Jngiliz üstlerine kaçırdık.

-kaldılıtr .-s9fll'a· 1caç~k. j~~tı})tıltın
Kµzeye g9nd~eye kara verdik.
uğraşa.n La~ıiltçi-(;~t:I~k.ijl't'µJtıtk .15 Içıl.\nş . l'.:;irasıJıer. ki,i. ba,ına
ve nişamım 'l)u yç,llı I<:µzeye -g~ç~t~r. KıJ,nsı R\tm ·~~rini ttnıcılığı ile
Kuzeye •geçınenıizti. sağla{tılar:.bir• . ğtin. boyunca aklumn hayalimin
yerlerden -dola~ınlip bir Rum barikatına -getirildik. Yanımızda -bulunan arabanın
sahibi bir kadındı. Bu kadın arabadan inip. Rum askeri direksiyonu alır. Barikat
yakınında kadına dir-eksiyonu verir ve -size dur -derler-se hiç dunn~an -sür dedi. Bizde
hiç durmadan.sürdük

'ile

şu anki Türk topraklarına ayak bastık."

·Giilay TAŞKEN'f{~'.3.)
Güzelyurt
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"l 974 . yılında Baf kasabasında. annemle birlikte evdeydik. Etrafta. silah. sesleri
·duyulmaya başlandı. Nişanlım ve babam Baf'a bağlı clan Kukla'da gamini {üdun
kömürü). dikmek için ağaç kesiyorlardı. Nişanlım bana sonradan anlattı ki savaşın
başladığını Rumlardan ·öğroomişlerdi. Babam ve nişanlım her ~i

bırakıp Bafa

yanımıza geldiler.· Ogunu.•. ~mizde geçirdik. Eğer ertesi gun Türk evlerine zorla

girmeye başladılar. Babam ve nişanlım mev.ıi~ gitmişti. Bafı işgal altına alındığını
dµy:duk. Bir iki şaat sonra bu . haberiıı arkaşımı., ıµşanlıµı,

:ŞVec . gelir.

Askeri

kıyafet~ni. resimlerini yakar. Rumlar evlere at~ ıtÇ1Y91" itim. h,şlkı t9P ~ha$1m:t
t<>p.b.ıyorlardt Bizim eve geldikleri zaıruın yi.izlerindeki o ifadeyi.Q,:.kQffl: bakışlar asta
umıtamem. Dışarıda olan herk-es ,öklurmüşterdi. Herkes saldanıp .toplamışlardı. Bir

gun bir gece o şahada kaldık Daha $Qnra. kadınlan ve çqçuklan şerl;,eşt. bıraktılar.
Ben ve herk-es oradan

ağlamayarak ayrıldık. Bir iki saat S,onra · ·abib.,·· nişanlım ve

babam eve- geldiler. Öğren.ci ve. yaşlı olanları s.er:best bırakıf) asker ve- pons olanları
da-esir aldıklarım s.öylediler.
Nişanlım kıl payı
kurtulmuş oldu."
(,{
.
_)

Emine YABAN (4Ş)
·Guz~rt
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"1974 yılında
kultamyorlardL

Polide yaşıyorduk

Savaş başlamıştık.

Evlerimizi mevei -elarek

Bm~~ 9blµn bt,)dn;tfl:1, ~tımı (la ~my9-rduk.

Ben ve çoçukları:m. ,()b.,1;tlurt 'bodrum

k;t);~

E~im mevzi@ydi.

-sığı.ı,mıştık.. .Bttra~n :dışarı çıkamıyorduk.

Bodrum katım---1{,ijçµk. ~jr.pencereşi var-<.Jı.. ltı;lr~gan dtŞan - çıkamıyorduk ·Bodrı.un
kat1mn küçük. bir-pence;~s-i-y:ardı. Y-org~arla -qijii.ysek-t-e bizim burada olduğumuzu
biliyorlardı. Ben v~ wcuktş.nm ~yı:t~\t\yşe
- isimfi .bir bay~ pencerenin yanındaydı.
B-iı:ce ateş açtılar. Ben -iki -çôcuğuırııikôruroak-i-çi-ıt-ôruann
-üzerine kapancl-ım.
A:t-eşi
.
.
.

..

k-esinceler yanımız-da _ bulunan. Ayşe'ye kurşunlar_ i-sabet_- etmişti. O anı asla

uwta111aın. Tam boynundan vurulmUŞ, ve anıııda -ölmüştü. Çek yaratı vardı. Bende
ayaklarımdan yaralanmıştım. Bizim o. gun esir aldılar. Bir meydanlık yere götürdüler.
Sabaha kadar yaralı bir -şekilde oturduk. -Çocuklar sürekli ağlıyorlardı. Hem açtılar
hem su. yokta. Onları -susturmaya çalışıyorduk. Tam bir gün çocuklarımız aç biz

yaralı bir 'Şclcilde kaldık. Erteei gün -bizi serbest bı-rakt-ılar. Evi-miz-e gittik, Ama
-evlerimiz yağınal~.

E-şim esir alınmıştı. Bizi bir kamyonun arkasında esir

-aklıkları yere götür®~. -Qrad.a -~~nıin -;or~k-tik. ~

tek -şartlan Rumca

konµ,şacakttk. Benim eşim Rumea bilmiyor@. Eşıın.•Tijrlc~ kçnı.ışınakta ısrar edince
oradaki Rum a$C-eri bize silah çekti. Ben eşimi kurtarmak: için aslc-er-ler -eşimin arasına
girdim.

Bu eşnad-a Rum elindeki

silahı tutu.y<>rdum. Bu karga1adij.n -ş9nra O- gijnkü.

-görüşmeler -i-ptal -edildi ve esirleri

yer-eşuhu kampına

göfflidül-er.· -OııJ.ada

görüşemedik. Haberleşmemiz ise, mektupla olurdu İngiliz ask.erlerine yazdığımız
makwplan veriyorduk. -Onlar aracılığıyla da -eşlerimiz bize -mekttı,p gönderiyorlardı.
65 gün. böyle geçti radyodan esir alınanların serbest bırakılacağını. duyuyorduk. Biz
halen esir Poijd-e -esk~idik. Kayı-nvalidem -kurtarıl~ bölge -olan L-efk-oşa'-da beni ve
ı,r,
iki yocuğumun yanına geldi. Birleşmiş. milletler bizi bir otobüse yerleştirdi ve kuz-eye
geçmemizi sağladı. E-şimin-biıi L-e:tkoşa'-da karşıladı."

Serim.ALKIM (55)
Güzelyurt
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"I 946 Aydın (Ayam) - Bafta doğdum. Lise. tahsilimi tam~ad!kt~ .sonra

mücahitlik yaı,tını. 25 Aralık 1972 yıhtnda P.olis Teşldlatına yazıldım. Baf 1qı~bası
Türk ve Rum olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Türk hıwi Baf deniliyordu. TUrk_ eşki_ismi
Mutallo idi. Bomba tesiri

yaratn bir haber -duyduk Yunan curıtası Nilcos

başkanhğmda .Makarios'a darbe yapmış ve idareyi ele geçinnişti:r. Haberlerde
Makarios'un öidürüfdüğµ söylendi. Daha sonra İngiliz helikopteri ile Malta Adasına
kaçırıldığı ·duyuruldu. Polister. ve mucahitler alarma. geçtiler 20 Temrauz 1914
devresi Rumların amaçlan. adamızı Yunanistan'a bağlamaktı.. Bu açıklama resmi
olunca Türkiye 2-0 Temmuz 11ab.ahı barış harekatına -başlar.başbakan .B-ülent E-cevit
radyodan. şµ meşajı veriyordu "Turk Silahlı Kuvvetl~ri Kıbnş:a indirme
har-ek.atı biışlamış bulunµyor d~tL

w

çıka~

$-a.at 13:-00 kadar ~evincimiz ş:ür4ü. -O -sıral~rdtı

Haci Bat'm kuzeyinde Maurali diye isimlendirilen Türk mevzileri~ R.umlar ateş_
açmaya ba~ar. Mücahitlerimizde karşdık verince savaş ba~amış olur. Şava-ş

başladığında pen. Elqilik denilen b<>lgedeydim, 1\4:tvzilerimize durmadan havan topµ
ciuşuy9tdu. Htıv; kar~ntıca: :Silah sesleri k-eşilmişti Mevzide buhınana herkes .sıra ile
(,?,,

ait~sini görmeye gitti Sabahın ilk ışıkları. ile yine silah. sesleri artmıştı. O gün teslim
J

olduğumuzun

haberi gelmişti. Bizde mevzimizi bırakıp semtimize geri döndük

Ellerimizden silahlarımız aldılar. Hepimizi futbol sahasına topladılar. Akşam doğru
herk-esi .evleriae gönderdiler. Türk bölg~inde Rumlar devriye yapıyor-du. Koğuşlarda

k:;Jırı mücabitkın ailelere tQişııtir etmiştefdj,._ Bizim evimizde de a.ltı m;uca.hit
kalıyordu. Bu durum 14 Ağustos 1974 tarihine kadar devam etti. 14, Ağustos günü
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Türk Barış Kuvvetleri II. -har-ekata ,b~ladı. Rumlar Türk -bölgesini gelişi güzel

taraması başlitdt. Biz ~aşka- bir

·{;Wlll

-o~ına -sığındık. H~r ~r şaki'flleşince dışarı

-çıkt1k Ram :,skeri -k~pı kapı geçip ffltn -erkekl<:m -tekrar fittbcl · -s~ı:ısma topladılar.
Burada poliş, miiçahit •ve komutan glmaıyan kişileri· evlerine gQtiderdiler. <Jelen

-ot®flSe binciirip Ekşilil,<,t-eıı l-urn tarafına-geçirdiler. Bizi-doğrudan Y-er-eşubu A-sk-eri
kampına. götürdut~, Bur~~ 65~70 ldş:iydik. Akş&m. yemeği olarak bize kaynamış.
-patat-es v~di.

Hen ak-şamhiriınizi -döyiiy(}flar-dı. Bir hafta böyle geçti. Haberleri

bize oradaki. bir Rum. ask-eri Cuma yazılı gazeteyi t-ereüıne ederek:. aktarırdı. E-sir
hayattınıZ 11 A-ğustos-::21: Eylül tarihleri arasında iyi k-ötu geçmişti. 2-f Eylül gecesi
Rum askerleri :hırçınlaşmışlat bazı arkadaşlarımız çok kötü. dövdükleri gibi bizlere o
gece yemek verilmemişti. -O gece bizi uyutmamak için koğu-şlarm fü::erindeki
-çinkclara taş. atıyorlardı. 25 Eylül 19.74.~te bizi kampın. eğitim alanında topladılar. tam
rakam veremem ama yaklaşık 3-00 -kişi kadardık, Meğer Rumlar Türk esirleri kendi
-esirleri. ile değiştir«ek

ve bizi Lefkwa'ya gc5tür«;eklerdi

ıs otobüsle

Yerş-ubu

kamından aynldtk. Saat H,:3-0'-d,a L~-oşa'nın dışında bir bira f~kasının yıımn(iaki
alana getirildik. Orada bddemeye başladık. Rum esirl~ L«ka Palaş'ta bir saat sç,nra
bizde oraya -gitmek için yola koyulduk. Rum -esirlerle yer değiştir-dik ve biz Türk

t1.ırafina g,çtik bizi mücahitler siteşine götürdüler. Mücaliitb' şitesinde {)izi
karşılayanlar arasında Otonom. Türk Yönetimi başkan velôli Dr. N~det Ünelve. Baf
nıilletvekilli Ş-em&i Kaz1m vard1.

-i,

Ekim I97,t yılında Akçay'da p,oli& karakolunda

gör-eve başladım. I I Eylül I9.78 yılında emekli olarak görevime sona erdi. Böylece
L!
L
İ ·uuııuum.
,tı.ı.;...JJ,
"
yem' eır
11ayı;ı

,·

ı,r,

'?.j·

Özdemir ZAİPOGLU (55)
Ak:r.av
,. --:<Y, . :.--~--
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"22 T-enunuz 1914 yıl1nda ·bulundl.i;ğuınuı: ·bölge Poli'-@ -esi;r alıtıdık. Poli'-de
Rum ve Türk bnşık. yaşardı, Bizi o. gün okµJun avluşmıda t9pladılar. sivil l:>-ir Rum
elinde iki ·el -b.omb~s.ı -ttftUMordu. {)nlıırnı pimlerirıi -ç~kip -hi~ 'i\tmaya kalkıştı. -Orada
YunaJ.1 yüzl)Mı. o. adamın ne yapac;ğım anal:dı. ve pimlerini -. yerin~ koyması. için emir
verir. Bu adam ~rffl'la-bj~ .-s.aldırmak -işt-er. Bunl~ıı .ii.zerine ©ziLd-inlemediğinden
Yunan. yiizl)Mt ~~- ile -şjy.it Rımıtµ. vurur. Bize .gQµµp . J;,u bir harptir ~n burayı.
kor-uınanızı bize · ahnaınızı.--aöyleti.-~ler. • $iz gör-ey,-iıjzi~ ·g9f-evinıi~ ya:fl;tık. • Ş:u andan
itibaren burnunuz bile kanaıµay:acakttr'' -der. Kadınların. ve çocukları. gönderdiler. Biz
erkekleri -ellerimizi ·başımızın ·ü&.tü-nde ikişerli sıraya -dizdiler. Pol'nin Rum tarafina
götürülen bizi. büyük bir barakanın içine koydular. Gece olduğun. için birbirimizi
seçemiyorduk. Rumlar ışıklan yakmamıştı çünkü karartma vardı. Bir Rum ask-eri
alinde kibritle bizlerin yüzüne doğru yakarak nereli olduğumuz nımca soruyordu.
Sıra genç. bir çecuğa gelindi. Bu çocuk rumca bilmiyor-du. Tabi bende -bilmiyordum.

Çocuğa nereli oldµğt.ınu-. ıordu. Tabi çowk rumca bilmediğiiçin c~ap. ver~edi ve
sedece gülumsedi. Rum ısrarla -so-ruyordu çoçuk cevşp vemrlyprdu. R,ım ·çocuğa
tokat atar. Ildmizden biri dayanamayıp çocup türk~, olarak 'ııer:eli olduğıınu
sordu"·der. Çocuk cevap verir ve Lefk-e'1i -olduğunu ~er.

Rumun -çok sinirlendiği

gördük hemen çocuğu alıp !,arakadan dı~ çıkarttı. Bir çeyrek ~onı:a 9 ÇQCUğu (ena
-halde dô:vmuşler ve yerde sürükleyerek getirmişlerdi. Sebep olarak ta bu Rum
askerinin Lefk.e'de kendine ait uç Ş.Jlo'su (buldozer}

vardı. Türkler bu. aletleri

Rumlara karşı ıı:rhlı olarak ·kullanmıştı. Bundan dolayı L-etke'liler-e ·kızgındı. Bu
barakanın içinde on gün kaldık. İlk günü böyle olaylı geçmişti. Geriye kafan 9 gün
içinde -b.aşlca bir ·olayrr\'yaşamadık. Dayak yiyen genci -&erhest -b,:rakmışlardı. Bizi de
':Bafta Yereşubu. kampına götünnüşlerdi. Otaya gittiğim.izde 95 kişi idi. Burayı.
Yunan ask-eri tutuyordu. Her ·gün bizi iki nöbetçi -bekliyor-du. Birde iki defa bizi
ıuval~e nöbetçiler eşliğinde çıkartıyorlardı. Bunun dışında. (hşan ifü hi@ir bağımız

yoktu. Buraya ·geleli iki hafta geçmişti. II. Harekatm batladtğtru li Ağustoş [974
yılında. bulunduğumuz yer~ gclert Ruma ask-erleri çatışmalarda. pek çok Ti.ırk.ün yaralı
·olduğunu kana ihtiyaç ·olduğunu gönüllü 10 kişi -ist-edikleri söylediler. Aslında yaralı
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olan Türkler değil yaratı olan Rum askerl~r· kan aranıyordu. İçimİzrlen fıiçbit kişi

gönüllü ·ohnadi. Oitlarda zorla I I kişi aidıfar. İçlerinde bende vardım. I<anlarınnzı
aldılar ve -bi~ tekrar kaJtwı:ı -geri -getirdiler. ~e büyük bir ziya!~t ·hŞ,Z1:rlanıtşlarcl1.
Ertesi günü. içimizden. 8. kişiyt, tuvalet ve l>anyoian temizkttiler hatta bir

ark{l,daş-ımıza idrar· -kanalların tıkalı 9l~ıı.'ğuııu -onları çıplak elleri ile tıemizlemesini
emr-etmiıter4i. Tam bir şaat Q. çıplçık -elleri ile bir ltimatı t~tedi. B($yl~k1e tanı 13
tane daha bu .-şekilde· lea-nalları· t-emi:tledi. Bir -gün ·oiıi •-ot-o:bi\sler-e biı\dir-di\.er ve bizi
Lefkoşa'ya getirdiler işte 65 gün.böyle ·geçti

Ytı$Uf ALKIN {55}
Gi.izelyıırt
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''Rumlar 2-0 temmuz 1974 yıhttda !laf kaşooasına Türk bölgesin~ bşabayı
almak için ·saldırmışlardı. Kasabı:ı.yı -1 ·gün 1 ·gece ,savunmuştuk. Rumlar asker ve ,silah
bakımından d~ha fazla ve daha -güçlü olduğu. için kasaba teslim oldu. Ben o gün
Rumların lnzleri -esir alacağını -öğrendim zaman -hemen -nişanlımın kendisinin evine
gittim. Onla. askeri· elbi~cleri.çıkarıp kuyu attım ve bana orda kaymbiraderim sivil
elbiselerinden verip -giyindim. $-pnra Rum · içine· $irip halkı • esir alıp kasaba
meydanına toplamayabaşladılar.>Rumlarkôpek

. Türkler dışarı -çıkın bağırıyorlardı.

Kapalı. kaptlamı -o-tônıatik •. -sHahhırla tarayıp -evlerin içeri.sine· girip halkı·· esir alıp
kasaba meydanına topluyordu. Ben -sivil. el~

giydikten -sQnra Kaynımın evine

tüfekle tarayarak kapıyı kırdılar ve dışan -çıkın. k-öpek Türkler elinizi -başınıza koyun
kasaba meydanına toplanacaksmız: bu bir emirdir diye bağırıyorlardı. Bende evde
·bulunan.· tü;ıı ..ailemi -nişanltm, -nişanlımın ahisi, onu eşi, babamız, annemiz hepsi
elimizi•başunmıı. . µştüne keyqp, R.uınt,nn sit.uı tehdidi altında evden. çıkıp, sokakta
kasaba m~danımı jden/d:iğer

hal~

·gibi . yürum~ye .başladık. lfomlann silah

tehdidi. altfflda.•kasa~im.eyd~~"ID~~fc.~.~dandİttı;ı.türlt•.büsnimi1ı
wruhnuş

yerde yatan · · -bir asl{er

.iarkad~:Şıfll:lZ

olduğu. yerde

vaı;-9t.}/i:[{Qrkulu -&~,ıar arasında

ell-erimiz baŞ1U11Z1n. üstünde meydana yurumeye d-ev~.\i~k-en bir

de• yerde

yine

kasaba esnaflanndan Tenekeci S-edat vurulmuş yol ortasında yatıyordu hiçbir ~y
yapamıyorduk. Kasaba halkım. meydana . topladılar. Tüfekleri üzerimize dikmişler
hepimizi veracaklannı ·söylüyorlardı. Bizlerde korku ve -endişe içerisinde ·kızlan
çocukları serbest bıralonışlardı. Erkekleri top sahasının içerisine toplamış. Polisleri,
ask-ederi, askeri komutanları ve ö.ğrencilerin yaşlı erk-eklerin ayn guruplar halinde
aynmıalaoru istem.iş~~I

Bende öğrenci gurubu içerisine ayrıldım. Esir aldıkları

ask-er, komutan ve polisleri Y-ereşuhu esir kamp-ma -götürdüklerini öğrendik. Yaşhlan
ve öğrenci guruplarını kasaba içinde evlerine gitmelerini S9ylemişlerdi Bende
öğrenci -gurubu içinde ·olduğum için evime, nişanlıma, ~bamın

yanına gittim.

Kasaba içeri-sinde serbest dola-şıyorduk. Daha sonra çeşitli yollardan. Güneyde kalan

Türkler ·Kuzeye kaçmaya -çalışıyorlardı. Kimileri b.a~arıyordu, kimileri·ni Rumlar
tutup güneye kald:ıldan evlerine geri g~tiriyorlardı. Kaşabadan ve etraf köylerden

2u

kaçan Türklerin bir kısmı da İngiliz üstlerine kaçıyorlardı. Kukla köyünde yaşayan
amcam ve ailesi Pm-amal İngiliz kampına sığınmıştı. l(asabaya

bizlere haber

gönderdi esir değişimi olduktan sonra İngiliz üstlerinde kamplarda kalan Türkler],
Türkiye ·gelip. ,uçalcla alıp. Türkiye'ye ·ıetkecek B:en hunu ·öğrendikten sonra babama
dedim ki. bendıı. İngili; :P'ıp-amaf kampına. ~ıieçeğinı..~1:ıtdan. da tµr.kiye:ye..,gidecem
ve t-ekrar K~
n

.1~

Tufıı..:

Ii

.Kıbrıs 1'1;tl."it ·1'.ôlgesine am.c.am. ve -diğt1r l'ü-r~r gibigeçecem orda
V.t;....,.t · . t;...
. .,.Ji}
. L-;ıı~
·
-t;.. ',.,;; '
_ı.,._,t•
n.uz-eyn.wı~ı>•
. taı'"ZtifUS.ı.&affi1-Şuv1:5
•••••.•••• yaŞ@ıı.µı. l~ı;'e.fffll•·~ıın,

• • . TT.

tlSKffillUl

Babam. ile. muruı, nasıl-ka-ç~zı

·planlıyordum tiiğer taraftan nasJl flişarılım

orda . kalacaktı.· Üzülüyordum aile · içinde karar verdik ve dağlardan . kaçıp üstlere
{)radarı da Tınkiy(ı}''ye geçip tekrar Itµrtanlmı-ş. bölgeye kuzeye gele~ı$.. ve

Of?,~~

.da

ailemin kuzeye gelmesi için ne ·ger-ekir-se. yapacaktım.

Kaçış. gününü ve gecemi. hiç unutmadım. Ail-em ve babamı ite kaç-rnak için: plan
yapmıştık. Baştan İngiliz üstle:.çine.gidecektim. Babam beni kasabadan:

p~

çıkarıp

Rum tarafina ~eçirdi Rumların ar~sına· karıştık. sakın. Türk~ · ·k~ş-ı.na • bizleri
anlamasınlar diye uyarmıştı. Türk köyüne kadar getirdi. ·0radandıı İngiliz üstlerine

nasıl gideceğimi. taµf"etti. O gµıı Aydoğan. köyünden. akşam. üstüııe yakın ayrıldım.
Fesııla köyüne ordan da Ayorgi kö.yüne gittim. Kış mevsimi i<}i, dereler akıyor-du.
Ayorgi köyüne geldiğimde orda arkadaşımın babasını da aldım. Akşamüzeri köyden
ayrıidım. Dağlardan bütün ge~ bütün gece dağ yolundan yürüyerek pararnol köyü.ne
sabaha karşı saat 04:00~de. vardım-. İngiliz toprağı olmı paraınot köyünün altında. ve..

üstunde iki. tlölğ~~ çadır kunmıştar gelen Turk insanlarını orda kalıyorlardı. O gece
-sabaha yakın ·çadır bölgesindeki ,gözcüler beni alıp ·geldiğini -çadırlarda ailem var mı
diye sordular, bende çadırlarda amcam Feyzi Hüseyin olduğunu söyledim. Sabah
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olsun-biz ·çağı.·• rır amcan -ile .seni ı... öruştürürüz dediler. Bir -çadırda bana -battaniye verip..
.

. .

sahalı olmasını. lwkledim. Sabahleyin.. amcam ite görüştük. Çadı.dafda . bir. gün bir
-gece kaldıktan ·sonra Türkiye uçak ·göndermişti. -Qadırda kalan insanları beei ·amcamı
ve ailesini Tµrk uçakJ~una koyup. Turkiye'ye Adana:ya. getirmişlerdi. Bizleri Bekir
Paşa Sapmaz Yur4µ'na . • yerleştirdil~r. -Orda 20 gun kaldık. Oa~a -sonra Mersin

Limanından. askeri .: geıni~ . eşliğinde •. (erii:,otlar MağQSa Limanı.~a. ~diki Kuzey
Kıbrıs: Türk -Cumhuri~l~ -geıir<iiler. K-µzeye ·geldikten. -sonra tekr~ L-efk-e 'de ask-eri
birliğe katıldım, çünkü. t:>eıı.. aş~er ic:tiırt 31 Ocak 19:75. tarihinde askerlikten terhis.
clduınO Uana -s(n'lfa türit a®ltl, 1.'liş~~ •. anneın7cb.abam -kard~şit}riıl,• dağlar~~

uç gün

üç.gece yürüyerekkuzeye kurtaclmış.'l'urkböl~ineg~~Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'-ni -sayesinde kurduk yaşatmaya ve yaşmaya
çalışıyoruz.

HüseyinYABAN.(54).
-Güıelyurt
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"1914. yılında savaş, başiamıŞ, çatışmalar hızla -ş.ütmekteydi, Dôrt ay içinde
-öli.imler, esir alınmalar -sürdü. Kuzeye kaçak yollarla Türlder vardı. .çatışmalar
durmtJştu. Bizim bulunduğumuz Baf kasabasından kaçmak kolay değildi. Bir gün
babam kahved~ iken dağ yolunda in&an geçiren -örıctHer -gelmişti. 3-0 Kıbrıs Lirası
k<trştlığında. Güneyden~I<uzeye dağ yolundan insan. geçiriyorlar. Babam. du.yunca
kendisini, ben, ahimin kayınvalidesi ve ahimin baldızını atarak bu yolla kaçmak için
otobüslerle Ayorgi köyüne gittik. Bir iki gün orada kalmıştık. Yola iki gurup. olarak
-çıkmıştık. Bizim -gu-rup otuz kişilikti. Diğer gurup yolda Rumlar tarafi-ndan yakalanıp
geri gönderildi. Biz başarmış. ve yolumuza devam ettik. Bu yolculuk üç gün üç gece

'

ı,r

'?..,r·

sürmüştü. Hele geceleri ·ö:lduk-ça zorluk -çektik. Geceleri çok soğuk oluyordu. Y«de
yattığımız için tedirgin olup uykusuz kalıyorduk. İkinci gece öncümüz yo.tu

kaybetmişti ve.. bizi uçurumlu bfr yerde" geçirmeye, çahşcyordu.. İçimizden biri
tutunamayarak uçurumdan yuvıırlandı. Onu çağırıyorduk ama ondan ses yoktu.
H~

ölduğunü düşünduk Herkesin morali çok bozulmuştu ve yolumuza büyük

-bir korku ile -devam ettik. Biz ilerlerken naın.l o uçurumdan -çıktığını bilemem ama

29.

·onu önümüzde bulduk. Üstü
öncülerimizden

başı yaralı

bir halde idi. Herkes

seviınınşti.

biri ona yardım edip yolumuza devanı ettik. içimizde .fünnile olan

bir ·bayan vardı. -O kadar ~orlu, bir yolculuk -geçiriyorduk k ·ÇQCuğıınu ·dtt.şürclü.
:· '· ••
•• gunun.
•• •• . saııaıu.
:ı.._ :ı... d::.t....ı•·
ı:.:.. uçıınnn k e.ı;ıanna ınu
-1""" ·.dere.
· o Ian uıı
ı...:...
U.çuncu
uı-uüy:.d..u ve.. ı...:.-:
uıza ...c.ı~
ı,u.l\.""ey vu
yere, getirdiler. öncülerimiz, füze.. gmı ağarmadan bu uçurumdan imp. dereyi
-gerektiğini eğer ·gün ağarır ve geçemezsek geri ·dönmek zorunda kalacağımızı
söyledi. Hepimiz o uçurumu geçmek :için bfr'jÜk bit hızla inmeye ·başla.ddt İnerken
bile i~den

birkaç kişi ·düşen taşlardan yaralammştı. Dereyi geçiace Y-eşil:ır-mak

{GünebaklJ:n) köyü diye bir yere vardık. Kuzeye geçmiş ve kurtulınuştuk. Bizi Türk

-askeri karşıladı.
Emine YABAN(45J
-Gurelyurt
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