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ÖNSÖZ
Bu mezuniyet çalışması, 1999-2000 Öğretim yılında Yakın
Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nde
Hatıralar
tarihine

1958-1963-1974

Kıbrıs Olaylarına

Ait Canlı

adıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Kıbrıs Türk
ve Türklerin

yaşadıklarına

ışık tutacak

bilgilerin

yaşayanların ağzından toplanıp metne aktarılmasıdır. Önce Giriş
bölümünde adı geçen tarihlerde

Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar

arasında yaşanan olaylar hakkında kısa bilgi aktarılmıştır. Daha
sonra 1958, 1963 ve 1974 olaylarını yaşayanların

anıları

dinlenmiş ve toplanan canlı hatıralar kronolojik sırayla bir araya
getirilmiştir. En sonda da canlı hatıralarda adı geçen kişilerle yer
adlan için iki ayrı dizin yapılmıştır ..

Mezuniyet çalışması olarak Kıbrıs'ta Türklerin 1958-1974
yıllan arasında yaşadıklarının olaylan yaşayanlardan toplanması
fikrini veren hocam Doç.Dr.Bülent Yorulmaz'a teşekkür ederim.

Lefkoşa, Haziran 2000

950546 Timur UTLU
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1958-1963

vel974

GİRİŞ:
OLAYLARINA DAİR TARİHİ BİLGİ
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1958, 1963 ve 1974
tarihtir.

II.

Dünya

Kıbrıs Türkleri için üç ayrı önemli

Savaşı

sona

erdikten

sonra

İngiltere

yönetimindeki Kıbrıs'a adanın Yunanistan ile birleşmesini isteyen
ENOSİS'ci kişilerin

dönmesine

fanatik bir şekilde faaliyete

izin

verilmesi

Rum

liderlerin

geçmelerini .. sağlar. Önce 1950'de

Makarios yemin ederek Başpiskopos olur. Kilisede ne olursa olsun
.ı.;;.1.ıv.::,.ı..::,.. .ıu.ca.ıu.u.

gerçekleştirmek için yemin ..eder;.<Makarios 1954

EOKA tehdiş örgütünü kurar. örgüt Bnösıse karşı olanları

.u..1.1.ıua

u.ı..ı.-,.ıua.ı.ı

ilan eder. Enosis karşıtr.Rumlar bile -öldürülür.. 1955-

195 8 yılları arasında yüzden fazla/Türk de yok edilin 1958 yılı
adada iç çatışmaların doruğa. tırmandığı bir yıldır. EOKA'nm
yaı:-attığı·.terörortamında Türk halkının sesi olarak 1958·yılında
'l?ürk Mukavemet Teşkilata
'.la~v.::,a.

(TMT) kurulur.

Lefkoşa-Girne,

Larnaka, Limasol Baf ve Lefke'de örgütlenir. TMT, 1958

Mayıs ayında.yayınladığı bir bildiride, "Yataksim ya ölüm! Ne
Türküm diyene!" cümleleriyle bildirisini bitirir. Kıbrıs'ın
bölgelerinde

Türkler

gösteriler

düzenler.

İngiltere

verdiği sözleri tutmaz, Rum yandaşı gözükür ve
Türkler~azınlık olarak bakar. 1958'e damgasını vuran olay İnönü
katliamıdırvslnönü'den

Magosa'daki işlerine giden 'bir otobüs

dolusu Türk, EOKA'nınkurduğu pusuya düşer ve altısı şehit edilir.

Bütün

bu

olaylar

nedeniyle

Türkiye-İngiltere

ve

arasında görüşmeler başlar. 1960 yılında imzalanan
bir anlaşma ile Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilir. Bu devletin
Rum yardımcısı Türk olacaktır. Merkezi idarede %70
Rum- %30 Türk şeklinde bir uygulama vardır. Bakanlar kurulu 7

4

o\u.şur. 1:ler ü.d cemaann da ayn veto hahları
anlaşmayı

Türkiye-İngiltere

ve Yunanistan

garanti

ederler. Ancak Cumhuriyetin kurulmasından bir süre sonra
Makarios yeniden Enosis demeçleri vermeye başlar. Türklere
karşı silahlanmaya başlanılır. 1963 yılında Rumlar yeniden
Türklere karşı saldırır. 21 Aralık 1963 ve sonrasında Makarios'un
halkına Kristmasmesajıyayımladığısırada Rum asker ve polisler
Türklere karşı saldırıya geçer. 1963 saldırılan sonucunda Türkler
103 köyü boşaltır ve %32 tapulu araziden %3'lük dar bir alana
sıkışırlar. 1963-1974 yıllan arasında yüzlerceTürk öldürülür.
1974 yılında Yunanistan'daki Cunta, Makarios'a karşı bir
darbe düzenler ve Makarios adadan kaçar. Yerine Sammpson
Kıbrıs Türkleri Türkiye'ye başvurarak adaya müdahele
ister. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevlt'tir. Kıbırıs'a
ı.u.~u.uıı..._ •.••..

kararının alınması kolayolmaz. Ama Yunanistan'ında
inmemesi istenmektedir. İngiltere'yle

görüşmeler

fakat bir sonuç alınamaz. Bunun üzerine gizli planlarla
Türkiye'nin adaya müdahelesi başlar. 20 Temmuz 1974 günü
Mehmetçik Gime kıyılarından Kıbrıs'a çıkar. Türkiye'nin otuz
sıcak günü

içeren

müdahelesi sonucunda

çoluk

çocuk

kurşunlanarak öldürülen ve toplu mezarlara gömülen Türkler,
DoğuAkdeniz'Inbu noktasında başka katliamlardankurtulurlar.
KAYNAKÇA:
1)

Halil Sadrazam,
Şehitliklerimiz

Kıbrıs'ta

Varoluş

ve Anıtlarımız,

Mücadelemiz,

Türkiye Şehitlikleri

İmar VakfıYayınlan,İstanbul, 1990
2)\MehmetAliBirand,Otuz Sıcak Gün, MilliyetYayınlan, Eylül
1975
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Magosa Yolunda Rum Pusu ve Zulmü
12 Temmuz 1958 Çarşamba günü sabahın ilk ışıklarıyla

gibi işe gitmek üzere arkadaşlarla birlikte kahvede
rrı...-ı4H1,

Saat altı buçuk sularında Magosa'ya gitmek

bindik. Oturduğum köyün. adı İnönü idi.
etrafı Rum köyleriyle çevrili idi Q . gµnlerde EOKA
faaliyetlerini
~0u1uL

arttırdığını

hissediyorduk.

Bunu

için otobüsle yolda temkinli biçimde ilerliyordukı Bir

~ sonra Lisi yani Akdoğanköyüne vardığımızdayolun içine bir
.§fil çlevrildiğlııigördük. Tam o sırada karşıdan bize doğru ateş

:ğ:)ffl;.başlandı. O şaşkınlıklaneolduğunu anlamadan otobüsün
;YJlttık. Fakat Rum ateşi kesilmiyordu. Ateş sırasında

.. sümüzü kullanan YusufHasan'ın kolundan vurulduğunu ve
"yeter be arkadaş" dediğini .duydum. Rumlar ateşe hiç
devam

Ateş

sırasında

otobüsteki

keserek aniden otobüse doğru ilerlemeye başladı.
şaşırmıştım. Rumlar otobüsün etrafını
sarmıştt.13.~:r.ı. o sırada ölü bir arakadaşım.ıüzerime çekerek onun
altına yattım. Ondan akan kanları elimle üzerime sürdüm. Rum
otobüsün yanma geldi ve kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı
ateş ederek açıp içeri daldılar. Ölü olup olmadığımızı
için hepimizi kontrole başladılar. Bu esnada EOKA
askerin birine: "Sen merak etme içerde ölmeyen biri
,').I.J.Hu.ı.

ölecek" diyerek askerden benzin getirmesini istedi.

karşıdan ilerlemekte olan bir araba Rumları korkuttu.

komutanı bizi görüp
LL..ıl..luc:.u

TMT'ye haber

vazgeçti ve ayrılmaya karar verdi.

bir arkadaşım canlı kalmıştık. Arabanın
yaklaştığını gören arkadaşım "bize yarım
başladı. Bunu gören Rum askeri
vurdu. Arkadaşım otobüsün

J.ll.J.\.,l.a.LJ.

c.ıu.ı.ıuc:.ı.ı
Y.UJ.U.o

bir şey gelemediği için hem
EOKA komutanı yüksek sesle

l.VIJC::U..lC::U.J.ll..l

ve hemen oradan ayrıldılar. Otobüsten

.lJ.J.\.,l..l.lJ.J.

Gelenaraba silahlıTürk TMTciler idi. Bana

UU..l.l.lo

Ben de olayı anlattım. Size kim haber
..........,.,..... Bana Ahmet Kahvecidediler. Bu adam
L"' __

••.

Ll'-JLU.J.J.J..I.

ve sonra alnından vurularak ölen
geldiğindeoğlunun öldüğünü

.ı.ı.ıc:u.ı.a..ı.u.ı.ıc:
.ua..ı.ıa.

nasıl kurtulduğumu sordu. Ben de
dedim. Bana sarılarak ağlamaya başladı

içinde "Banane mutlu ki bir Türk gencini
de ona sarıldımve hayatım boyunca onu hiç

ÖzenAli(Yaş:61)
Emekli)

İnönü-Magosa

(İngiliz

••.•
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Askeri ve Şehit Arkadaşı

Aralık

ayında

savaşın

yeni

başladığı

Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görevli idim.
saldırması. üzerine TMTbeni ve arkadaşım
teşkilata ve mevzilere gerekli malzemeyi yani
battaniye götürmek üzere.. görevlendirmişti.
üzerine ben ve arkadaşım

Lefkoşa'ya inip

dükkanlardan ive evlerden

gerekli

toplamaya başladık.

dört beş saat malzeme topladık. · •·• İngiliz sömürge
kalma landrover • arabaya doldurduk- ve .havanın
ıu.a.->u..u

bekledik. Saat geçnıek bilmiyordu. Aradan üç dört

ve saat 19.30 sularındayola çıktık. Bilindiği gibi şu anki
yolu- yoktu. Gönyeli.\<yolundan gidilerek Boğaz'a
Ben arabayı kullanıyqı-d.um, arkadaşımsa yanımda
Arabayı yavaş· yava.ş!<!<ullanıyordum. Taşıdığım
Rumların

görmeın~şi.>>/için havanın

kararmasını

arabanın hızını yavaşlatmıştım. Ben ilk olarak
v1arrnaôanönceki mevzileri dolaşıp malzemeyi dağıtmaya
mevzi geçtikten sonra sıra Boğaz'a malzeme
Arkadaşımla

birlikte

Boğaz

yolunda

gibi Boğaz'ın üzerindeki dağın en yüksek
yeri EOKA'cı.larıiielinde idi. Ben de o dağın altındaki mevziye
gidiyordum. Boğaz'a yaklaştığımda arabanın büyük ışıklarını
kapattım ve küçük ışıklarla ilerlemeye başladım. Fakat Rum
kullandığım aracı farketti ve bize doğru ateş etmeye
başladı. Aramızdaki mesafe de yaklaşık ikiyüz metre idi. Ben o
heyecanla arabayı hızla sürmeye başladım. Ama Rum askeri

10

ediyordu ve üzerimize açılan kurşunlar
paramparça etmiş idi. Ben vurulmamak
'"'*' •..•..••.•.•.••••.••.•••..•..•.•.

sağa doğru kırdım ve arabanın süratli

aracı durduramadım ve bir ağacın üzerine
esnasında daha önceden ateş açılarak kırılmış
a.ı.J..uuuru.u

arkadaşım Mehmet:•·Parçacı'nın boğazım

kesme sonucunda arkadaşımın- boğazından kanlar
'1.şladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten. araba da çarpma
durmuştu. Ben elime bir bez alıp kanı durdurdınaya
ariıa çabalarım boşa çıkmıştı. Çünkü arkadaşımı ellerimin
dc:t> kaybetmiştim ve Mehmet Parçacı orada şehit·olmuştu.
yapacağımı bilemiyordum. Yarım saat orada oturdum.

ıJ~d.nn hem de düşündüm;.. Hiç yoktan da olsa görevimi
ak istedim. Direksiyonun başına geçerek arabayı
Yoluma devam ettim ve sonunda Boğaz'a vardım.
askerlere dağıttım. Buôlaya anlatamayacağım kadar
Tek tesellim görevimiyerine getirmekti.
Lefkoşa

(Emekli)

ve Kurtuluş
ayında 30 Ağustos Zafer Bayramı
yapmak üzere haftada üç kez Serdarlı
Gönendere köyüne .giderdik. Otobüste otuziki
ve takım komutanı buh,111.µrdu. Köyümüzün
yolu İnönü . . ayrımında otobµsle / yol alırken
c::ı.uro.,•.ı.u

anayolda bir ileri bir geri. gittiğini gördük.
takım komutanı tarafından. yavaşlaması
ilerlerken karşıdaki beyaz araba yine bir

ri gitmeye devam ediyordu. Ben arabadakilerin. tuzak
olabileceklerini söyledim. Takım komutanı otobüsü
ve benden yakındaki karargaha koşarak komutanlara
istedi. Koşarken. bir motosikletli Türk beni
götürdü. Karargahtan bir landrovere binerek

e. .glay.. mahalline vardık. Dürbünle arabayı gözledik. Yine
~ı:i.i;gt<.i.ip geliyordu. Elimizdesilahlarla ilerlemeye başladık.
gın.yal<laştığımızsırada arabadan silahlı polisler fırladı
g.-Qtlc1nn içinden .: çıkan.Rum askerleri etrafımızı sardı.
Yc;J;Ri~iğım.ı.ıl şaşırmıştık. Askerler üzerimize doğru koştu ve
çc1/ e>:i<I?!tıtş-ü.p.ykapısrm açıp içeri girdiler. Ellerimizi havaya
c;tlç.lırm~~l nŞQylediler.Sayıca fazla olduklarından bir şey
pamadık, ~onıt.ıtanında silahını aldılar. Rum askeri otobüsün
g.treksiyonunao~rdu ve hep birlikte Mağusa'ya doğru ilerlemeye
"pc;J;Şladık. Rum askerleri otobüste yüz üstü yere yatmamızı
şg.yl~<.i.iler. ŞimdikiDörtyolo zamanki Prasyoköyüne geldiğimizde
R.µ.11.1.y. askerlertnin

ordaki karakolu çevirdiğini gördük. Ben bu

alınan hiç bir
Kendi kendime
Arabaya bir Rum .ı.,v.ı..u.ı..ı.u;u.ıı
Bizi karakolun

uc:u.ı"-ç,n.uµc

çıkarıp
dedi. Ben ise ona

Bir Rum taksici
~a.ı,;ıııua.

mücahitlerin yolu

götürdüklerini Rum
olduğunu söyleyince onlara

5ç"-.ı.ı.ı.çuç.ı.ı

uıL.ı.ıı.uxu.·

teker teker Rum karakoluna

,ı:..ı.:ı..ı.-.ııı,

ellerimize kara tahta vererek

başladı. Bir Rum askeri gelerek:
diye bizimle alaya başladı.
gün bunların hesabım soracağız diye
~................. gelerek silahın tersiyle bana
kezmezsem beni vuracağını söyledi. Bir

ç~.ı.ı.ı.u.

Kleridis ile Denktaş . karakola
ı..ı..ı..ı.u«

Türk esirleriyle görüşmek

sanki önceden haberi varmış gibi

.ı.~ı.<.;;UJ.F,.1..1.:1.J
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çıkararak bize dağıtmaya başladı. Hepinizi
hatta bu akşam kurtulacaksınız dedi.
™"'~~.u..ı.

olunca Denktaş ile yanımıza gelip iyi akşamlar

c:ı..ı..ı.ı.ı..ı.uu•.ı.a..u

ayrıldılar.

geçmek bilmiyordu.

Gece saat

bir

buçuğa

polis komutanı arabamıza binirek köyümüze
söyledi. Takını komutanımız Rumlara silah
salınmadı. Buna çok üzüldük. Yarın yanına
söyledik. Köye iki kilometre kala köylülerin ve
bizi davul ve zurnayla karşıladıklarını gördük. Tabii

.ı..ı..u.ı..c..ı..u
..Lı.J.'-\.'- .•..•.

kurtuluşumuzda en büyük etken mücahitlerimizin
yolunu keserek onları esir almalarıydı. Yoksa

u.ı..ı..ı.uı..ı..u

elinde ölmüştük. Ben ilk kardeşimi gördüm.

sarıldı ve ağladılar. Ertesi günü uyandığımda bu
üşüşün

peşinden unutamadığım olay, Rum gazetesinde

alındıktan sonra

•..• v.u~ .•.

Zort (Yaş:47)

çekilen resmimin suçluymuşum gibi
Lefkoşa(Yapıcı)
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ıs
Paraşütçü Türk Askerin Kurtarılışı
yılının 19 Temmuzgünü akşamüzeri gönüllü olarak
arkasında bulunan bir takımda seferberliğe
Oranın takım komutanı kaydımızı yapıp beklememizi
kaç saat bekledikten sonrabizleri çağırıp bir Tomson
elli tane menni zimmetleyip.bir .süre daha beklememizi
Vakit ilerledi. Hava kararmaya başladığı zaman bir
bindirildik. Komutanımızın emrini beklemeye
dokuza doğru landrowerin ışıkları kapalı bir
ilde ilerledik.Gecekaranlığında, tarlaların içinde, yavaş yavaş
.diki Sofu Oto Galerisi arkasında bulunan dere yatağının
@ındaki bir tepeye vardık. Ve hep birlikte landrowerden indik,
'1.l<ım komutanının etrafı kolaçan etmesinden sonra bizlere A-4
evzisinin kazılacağı yer gösterildi. Ben ve arkadaşlarınm bir
ş~t içersinde muazzam bir mevzi hazırladık. Ve silahı mevziye
ye~leştirdik.Daha sonra mevzidenyukarı çıkıp elimizdebulunan
c;iltnnşlıkhavanı karşımızda bulunan Rum MilliMuhafızOrdusu
kampına ayarlamamız istendi. Kısa sürede havan çubuklarını
dil<ip havanı Rumkampınıniçine nişanladık.Nöbetleşenöbetleşe
uyumaya çalıştık. Tabii ki içimizde bulunan korku beni ve
arkadaşlarımı pek uyutmuyordu desem yalan olmaz. Derken
sabah beş sularında sırtımı şöyle yamaca çevirip gökyüzünü
seyrederken Beşparmakdağları üzerinde birgürültü duygum ve
bir uçağın yükselişini gördüm. Tam bu sırada Rum kampı
silah sesleri yükselmeye başladı. Aniden ne
şaşırdık. Bu arada arkadaşlardan biri tepenin
bir yere bıraktığı bisikletinde radyo olduğunu

16
g¢tirmesiniistedik. O radyoyu alıp geldiğinde
ctµyduk.Bunun üzerine biz de Rumlara karşı
şJijctık. Rum ordusu da bize devamlı ateşini
arrgücümüzle karşılık vermeye çalışıyorduk. O

ğ;yt üzerinden onbeş kadar nakliye uçağının
q.tjğru geldiğini gördüm. Az.

sonra uçaktan

cl.tlamaya başladı. Karşıdaki•• . Rum. kampından
g(ali.yor" diye Rumca şarkılar duymaya.ibaşladım.
.tJ.ijy-anparaşütçülerDikmenistikametinednipyürü.meye
l)l3a.zı .paraşütçüler yakınımıza inmelerine rağmen: hep

ôn,e/.doğruilerlediler. Yalnız bir paraşütçü bizi decgeçip
diğer tarafında bulunan ağaçların.içine düştü.. Tabii ki
·):)-unların Türk mü yoksa>Rum. askerleri mi . oldµkları
şµnda emin değildim.

Ama·.• .•. büyük> ilıtitnalle <Türk

Iertdir diye düşünüyordum.,Derenin diğe:r<tarafinadu.şen
şütçünün de Rum tarafından açılan uçaksavar ateşi sonucu
anmış bir Türk askeri.·· ola.bileceğini·tahmin ediyordum.
beklememizerağmen o•<paraşütçü düştüğü yerden . ne
ne de Türk tarafına doğru•iilerledi.. Bu durµnı. karşısında
konuşarak····•beni korµrnalq.rınıve onun yanma
arzusunda olduğumu söyledim.<<Onlar··o
paraşütçünün
yere gitmenin tehlikeli olduğunu.belirterek gitmememi
istediler. Ama ben oraya gttmeyiskafamakeymustum, Ne olursa
olsun o askerin yanına gidecektim. Arkadaşlarıma beni
korumaları için ısrar ettim ve ateş sesleri içinde dereye doğru
koşmaya başladım.. Derenin içine girdiğim zaman yanıma bir
havan mermisi düştü. Allahtan patlamadı ama benim o anki
korkum her şeye bedeldi. O korku ile dereden karşıya nasıl

11.1./uıD.erey.i. g¢çiıice

bu-az<<iilendeui;asken

~leın.etye)başladım. ···•··Fakat onun Türk mü
.cl.µğijnu bilmediğlın için· kendimi emniyete
·fas.ma geçtim. Ona Türkçe: "asker sen Türk
çtiın.. O, elindeki tabancayı bana doğru çevirip
,yledi. Fakat . silahın sustasını çekerek ellerimi

a:rıııve ağacın arkasından çıkmamı istedi. Bunun
ğumu söyledikten sonra onun istediklerini
havada yayına

doğru ilerledim. Giydiğim

,lcl.uğundan benim Türk olduğuma inanmadı.
Pmla sorular sormaya başladı. öncelikle Türkiye
J.<:imOlduğunu sordu. Ben de Bülent Ecevit, dedim. O
,J;'1JJ.aya devam etti. Bu defa Dışişlerl bakanının kim
Hasan Esat Işık diye cevapladım. Ama ne
apayım asker can korkusu içinde benim Tüfk
iı:ıcl11J:)1lyor ve silahını dosdoğru

üzerime doğrıı

·iJpiildi ben de korkmaya başladım. Ve askere: f'B~.

'll.Jfde\seningibi Türküm, artık silahını indir" ded.itrı.t
:pşc:ını ·. nafile. Bir anda aklıma silahımın üzerınd.e
mührünü ona göstermek geldi.

o

ise,

silahımı yere atmamı söyledi. Dedilder.i.ll.i.
mühüre baktı ve TMT mührünü < gö.rc.iii:I
g,ı,ı.,1-1-.ı:.ı. ••.. «ı.ıL.ı..u..:,

olabilirsin, dedi. Bana sorular •· sortllc.t)?"i

en ünlü artisti kimdir diye bir soru sord:
o zamanın ünlü . artistlerinden: ¥:
adını. verdim: O yine savaş psikolojisi içind€i/ij,
ordu.

Tam bu sırada Rum kampım ve oradakii¥iıı.n

Jn gösterip "orası Rum kampıdır" dedim. Türk •.•k;;mıi

bu /ara/fa

o/o27/UL?u re be.zu'.D? de J~~..ub"

g-o~

.ff'U/'~ara

geldiğimi. anlattım. Bizim bölgedeki. tepelerde yer alan "Ne mutia
Türküm diyene!"yazısını okudum. O hala bana savaş sırasında
böyle taktikler yapılabilir diyerek inanmıyordu. Çünkü kendisi
Türkiye'den geldiğiiçin yabancısı olduğu bu bölgede ne tarafın
Türk ne tarafın Rum kampı bölgesi olduğunu bilemiyordu. Bu
sırada ben askerin ayağından kanlar aktığım gördüm ve "Asker!
Sen yaralısın" dedim. Ufak bir sıyrık diye cevap verdi.

Ben

tekrar kendisine, onun paraşütle buraya düştüğünü gördüğümü
ve kurtarmaya geldiğimi söyledim. Sen niçin hala
inanmıyorsun. deyince asker yumuşadı. Seni bizim
götüreceğim, dedim. O, yanındaki mermi kasasını alıp
yürümemiistedhiBenkasa elimde,o silahıylaarkamda
başladık. Bir süre sonra aniden "dur" dedi. Ayağı
olduğundan yorulmuş, dinlenmekistiyordu. Benkendisine,
kan kaybettim.Bğerizinverirsen yaralı ayağına bakayım"dedim.
:'İzin verdi. Bir çapıt parçasını yaranın üst tarafından
bağladım. Akan. kanın biraz azalmasını sağladım. Asker
yorgunluktanchem de çok kan kaybetiğinden yorgun
uyuya kaldı..i Biraz uyusun dedim. Bu sırada savaş ve ateş .,c.,ı.ı;:.ı.
tüm şiddetiyle·sürüyordu, Havan mermileri bir
solumuzadüşüyordu. Benaskeri uyandırarak burada
tehlikeli olduğunu ve hemen mevziye doğru
gerektiğini söyledim. Onu tutarak silah.sesleri içinde
doğru beraber yürüdük. Aman Allahım mevziye
orada bizden kimsenin kalmadığım gördük. Yaralıasker ,:u.ı.a.ı..ı.un
bana doğru çevirerek beni tuzağa düşürdün, dedi.
yapacağımı şaşırdım ve ona yalan söylemediği a.ı..ua.1-
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ve silahı üstüme tutup seni şimdi
çok korkuyordum. Yapacak bir şey
arak bize mevziyi terkettiklerini ve

"~'-~~~

~~~~~

düştüğünden

.• ~~~~~

~~

~~~

ter'-'. etn:nş\erö.i. M.ü.ca\uô.ınbu.

üzerine yaralı asker, elindeki silahı/ bırakarak bana

Ölümle yüz yüze gelmek-benf' çok korkııtm.ııştu.Herşey
durulduktan sonra yaralı asker baı:ıa'şu itirafta bıı.lurıdü:·•"Dua. 'et
ki tabancanın tetiği mücahidin.seslenfşinden'önce.tütııklıık ya.ptı.
Yoksaseni vuracaktım." Asker, silalıı .tamir etmemiziçfri. beri.deri.
bir tornavida bulmamı söyledi. Ben>· askerden bil" · ricada
bulunarak bu silahı bana hediye etmesitii>istec.1.i.rn.
i Beri.i
öldürmeyen bu tabancayı ömrümün sonuna. kadar Saklamak
dedim. O da bunu kabttl etti. Ama şinıdi bu < gibi
konularla oyalanmamamız gerektiğini.·söyledi. A-6 mermilerini
getirmemi istedi. Ve silahr'. · Rum · mevzilerine çevirip bütün
mermileri boşalttı, Biranda Rumriıevzisınisusturdu.
Soner Zort (Yaş:47)

Lefkoşa(Yapıcı)
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İçinde
~

İki Arkadışımızm

Şehit Oluşu

~~~~L~~~~~~~~~"L~'"L~~~

~~~

an.\q.en. °R,'1,-ın. . -a.tic~\. b~\9-q.1... 'LeTe . uü.~en. m.errm\'c-r uu.muum.
kurşu.I\."\:\. .... \ô.i •.

v..e,/."\:lem.en

oröa bulunan

dikenliklerin.

saklaı.ıô.w. ~1:;l. ..1um1ar ateşi kesmediler

ve.

arasına

durmadan bana

dağı:-µ ..c:tJ~ş~ ğ~yc:Un . etiler. Ben akşama kadar o dikenliklerin
ar9-Ş!ijc.l.9-i/Şa.ltj.c:U1çtıµı. Bir türlü kendi mevzimize . geçemiyordum.
G~ç~yiorclc:1,. clil<.~klerin içinde geçirmeye mecbur kaldım. Gece
saat.dokuz olµµç.:9-i Rumların Gönyeli bölgesine tanklarla saldırıya
geçtiklerini ggfciµµı.. Bu saldın sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Sabah olıı.11ç9- .. ]Jµrl< •· uçaklarının Rum tanklarını bombaladığına
şahit .• .Qlciµµı•.. iij~n.. mevzime koştum .. Türk uçaklarından cesaret
alarak Rµµı. .k9-Wpınc:1. yaylım ateşine başladık. Kampa doğru bir
voşwagen arc:11Ja.mµ,. • g~ldiğini gördüm. Durmayan arabaya ateş
ettik. Rumdular .ve ateş üzerine kampımızdan uzaklaştılar. Biz
ederken onların havan mermileri de bizim
İki arkadaşım

düşüp

patlayan

havan

Onları müdahalemize rağmen kurtaramadık.
dün gibi yaşıyor ve hatırlıyorum.
Soner

)

Lefkoşa (Yapıcı)
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III.

Mezarlıktan

Yaşama Geri Dönen Bir Gazi

1974 i yılında hapishane
mevzide > arkad.aşlarla nöbet

bölgesindeki golf sahasında
tutuyordum.

Birden üzerimize

Rumlat?Jl.igeldiğinigördüm. Yanımızda pek fazla menni ve silah
da bıı.lij:t1.1111.ıyord.u. Biz onları görünce ateşe başladık. Onlar da bize
doğısµ.1/a.teş i.etmeyebaşladı. Fakat bizden fazla olduklarından pek
fazl.§tbylrşeyya.paınıyorduk. Yaklaşık yarım saat birbirimize ateş
etti:l<. Silahımda,kurşunum bitmişti ama yanımda bir el bombası
bulunuyordu . . :S~n arkadaşlarıma, "beni koruyun da bombayı
gidip üstlerine atayım" dedim. Onlar buna razı olmadılar ama ben
yapmaya<kararlı idim. Çünkü Rumlar kalabalık bir şekilde bir
çulqıra.gizlennıişlerdi ve oradan bize . doğru ateş açıyorlardı. Eğer
birazyakınlarına..koşup el bombasını atabilirsem hepsini birden
ölq.ürebiliritn di.ye .düşünüyordum, Ve birden olduğum yerden
:fıı:-layaraj(.Rumlaı:uı
üzerine doğrukoşmaya başladım. Tabii ki bu
ajr:ıı;1.¢1.c;1>arl<ad.aşlar.da beni korumaya çalışıyorlardı. Ben bir süre
l<@ştı.ı:l<tcµıiSQl'.l..fa Allah'ın da yardımıyla Rum askerlerinden çıkan
ku~~~~tı~uı)l<~rtuldum ve onlara yirmi metre kala belimde
bulu.~ §1., . boınbasını onların ·bulunduğu çukura doğru fırlattım
ve geri.x~().tıtıı,./l<oşmaya başladım. Bombayı gören Rum askerleri
bulundul<Jarı..Ç1.Jl<urdan
çıkıp kaçmaya çalışıyorlardı. Attığım el
bombası havad.c;1ibir süre gittikten sonra çukura düştü. Fakat ne
aksilik ki'. .bo1.11pa patlamamıştı. Ben geri mevziye koşarken
arkama dönüp . .baktığrmda Rumlardan gelen bir kurşun benim
gözüme

isabet · etti

Arkadaşlarım

yanıma

ve

ben

gelip

yere

yığıldım.

bakmışlar

fakat

Bayılmıştım.
beni

öldü

sanmışlardı. Beni kucaklayıp mevziye götürdüler. O zamanda

22

ölüleri toplayıp bir kamyona koyuyorlar ve toplu bir şekilde
mezarlıktaH görrı,iiyotlardı.
· Beni öldü sanan arkadaşlarım da
aynısını .iya.pt:JJ.ar- i ve . beni gömülmek üzere kamyona atıp
mezarlığayryqllt;(QJ.iar~. yaklaşık . yirmi •. dakika ilerledikten sonra
mezarlığ~ y~c.t:ıls... Beni .kamyondan alarak mezarlığın yanına
getp7ı~·/ • ~rı:zamanlar belli bir rahatsızlığı olup askere
~yı:'ll.1larxrµ.§:z:;;trlıktaölüleri igömmekle·< görevlendirilirlerdi.
Sıı:-a.ylabizleriycUliölüleriteker teker alıp mezara gömüyorlardı.
~aygın halğeJ.d.i;ij~ı:ıi de alıp <mezarınyanına götürdüler. Tam o
esnada mezarğa.>ğörevlibenim kardeşimdi. Yanımagelmiş fakat
ben

pek

tanınacak

bir

halde

değilmişim. Bunları hiç

hatırlamıyorum. < Beni görüp ağlamaya başlamış ve başını
göğsümedayamış. Başını göğsüme dayadığında kalbimih attığını
farketmiş ve bu.yük bir sevinçle "kardeşim yaşıyor!" diye
bağırmaya başlamış. Benioradan hemen hastaneye götürmüşler.
Gözümügelen kurşun yüzümün de hemen yansım parçalamış
>Olduğunc.tan

yüzümü

saran

doktorlar

orada

tedavi

eğilemeyeceğlın.itanlayıp beni Gülhane Askeri Hastanesi'ne
yollq.lll.aya. karar vermişler. Bu hastanede acilen ameliyata
alınçtıın.rt.İç--ciört saatlik bir ameliyat geçirdim ve bir kaç gün
hastaneci¢1.<.aj.g.µn. Amayanıma gelen doktorlara devamlı durumu
soruyor, biritürlµ onlardan yanıt alamıyordum. Yaklaşıkbir hafta
geçtikten sonra. şıra yüzümde sanlı olan bantların çıkarılmasına
gelmişti. Ben büyük bir heyecanla yüzümün ne hale geldiğini
merak ediyordum. Doktorlar sargılan yavaşça yüzümden
çıkardılar. Benonlardan bir ayna istedim. Aynayıelime aldığımda
kahrolmuştum.Çünküyüzümün yarısı tanınmayacak hale gelmiş,
bir gözümde kör olmuştu. O anı hiç bir zaman unutamam.

-z_~

yüzümün

düzelınesi

için

defalarca

sonunda yüzümün yarısına protez?
takıldı. Ben yine Allaha şükrederek, hiç
bıraktı dedim. Şu an malul gazi olarak
devam ediyorum. Rumların yüzümde
zaman unutmadım ve hayatımın sonuna kadar
Geçitkale(Odacı)
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