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ÖN SÖZ

Rumlarla Türkler arasında yıllardır süregelen düşmanlığın temelinde,
Akritas Planı ile başlayıp da2.0 Temmu; Barış Harekau'na kadar yaşanmış
olan tüyler ürpertici olaylar vardır.
Başpiskopos Makarios 'un yaptığı Akrisas Planı ile Rumlar ve Türkler
arasında amansız bir mücadele olmuştur. Ve bu, savaşla 20 Temmuz 1974
yılında, Türkiye'nin gelip bizikurtarmasıyla sona erdi.Fakat, bugün bazı
Türkler, Ru:mlarla barış içinde yaşamamızı uygun görmektedirler.Bana göre
bu, çok büyük bir hatadır. Gavurlar, bize yıllarca işkence çektirdiler. İnsanlığa
sığmayan, türlü eziyetleryaptılar. Yeni doğmuş bebekleri bile hiç acımadan
öldürdüler. Bu, insanlığa sığmayan,. çokfecibir olay.dır./Eminim ki dünyanın
hiçbir yerinde insanlar bu kadar eziyet çekmemiştir. Rum. öğrencilere, ise bu
konuda çokyanlışxbilgiler verilmekte ve>kendilerinin değil Türkler'in cani
olduklarınısöyle11'J,ekte, böylece Rum gençlerini biz Turkler'e karşı düşmanlık
aşılamaktadırlar.
Bütu.nibunlara rağmen, bazı Türkler, Rumlarla barış içinde
yaşayabileceğimize inanmaktadırlar. İnsan, nasıl olur da annesini, babasını,
kendi ırkında olan bebekleri insafsızca öldüren bu Gavurlarla bir arada
yaşamak ister?
İşte; bütün bu olayların nasıl olduğunu, Rumlar'ın bizlere yaptıkları
konusunda Türk gençliğinin bilinçlenmesi için, bu konuda. bir araştırma
yapmak için MuratağaKöyü'ndenKamil Beyle bir röportaj yaptık.Bize
anlattıklarını, Karanlık Dünyam adlı kitabında toplamıştır. Fakat bu kitap,
he11üz kitabevlerindebulunmamktadır. Anlatacaklarımın birçoğu, Kara,ı,lık
Iilinyam adlı?.kitaptan alınmıştır.
Ziba Özgit
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GİRİŞ
1963-1974 olayları ile ilgili olarak Atlılar Köyü'ndeki şehitlikte bulduğum

Kamil Amca ilegörüştüm. Bir senaryo gibi, başından geçenleri ve Rumlarla ilgili
olarak düşündüklerini anlattı bize. Bu olayları, onun anlattığı şekilde sizlere
aktarmaya çalıştım.
1963-1974 döneminde Türklerle Rumlar arasında olan olaylar, Akritas
Planı ile başlar. Bu planla ilgili olarak, Makarios 'un vermiş olduğu emir şudur:
· 24 saat içinde Kıbrıs Türk Toplumu'nu yok etmek, adayı Yunanistan 'a
bağlamak. (Bu yazı,Muratağa'daki toplu Mezarlıktada yazılmış bulunmaktadır).
Rumlar, Barış Harekau'na kadar, Türkleri çeşitli tedhiş olaylarıyla yok
etmeye çalıştılar. 1O yıl zarfında Kıbrıs Türk toplumunun çektiği acı gerçeklere
dayanamayan Anava,tan Türkiye, 20 Temmuz Barış Harekatı 'nı üst makamdan
onaylatıp ordumuz adaya gelirken önünde herhangi bir problemle karşılaşsaydı,
o zaman_~Ot~~~.f.(ıl,rı$ T4rkii,toprak. altınd9:r9!9:.e,aiktı kj Türkiye geltliğinde bir
tane bile Kıl,rıslı Türk bulamayacaktı. Kıbrıs 'ın doğusundaki Muratağa,
Sandallt1,r ve Atlılar Köyü'ndeki olayları; Limasol; Baj, Larnaka'daki birçok köy
de yaşadı. Katliam çukurları tespit olunup da güneyde kalmış ve hala daha
açılmamış nice nice katliam çukurları mevcuttur. Yürürlükte olan emre istinmen
27 yıldır karşı taraf, bütün Hristiyan alemini arkasına almış durumda:
Türk o.rdusunun ve Türkiye' den gelen göçmenlerin kitlesini, antlaşmaların,
Müzakerelerin daha sonra olmasını
istemektedir •
. . .:Bu,kadar şehit vermiş olan bu yavru vatanımdan eğer Türkiyem bugün aldanır dt
gıtlecek olursa inanın kibu gavurlar,. yürürlükteki emri aynen uygulayacaklar.
Vatanımızı, 74 'ten beter edip adayı Yunanistan' a bağlayacaklardır. Akritas Planı 'mn
açık cevabı budur.
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Bölüm 1
/196J-1974'de Yaşanan Olaylar(Kamil G.Simtaş)

Anlatanın Adı Soyadı:Kamil Göksen Stmtaş
Doğum Yeri Ve Tarihi:Atlılar 1936
Meslek:Mücahit
1963-1974döneminde, TürkBarış Hareketı'na.kadar Rumlar'ın Türk Toplumu'n.
karşı uyguladığı toplu katliamlar, insanlık dışı bir harekattan başka birşey değildir.
Magosa'mn surlar içine kötü emellerle giren ve Türkler'e silah çektikleri için
öldürülenikiiEoka'cı Rum'un katliamını almak gayesiyle aynı gün 40 kadar masumn
Türk;işyerlerinden ve yollardan toplanarak bilinmeyen yönlere götürülmüşler ve bu
kişiler bir daha geri dönmemişlerdir.
1964yılında iseAyvasıl'da,Erenköy'de, Baf'ta, Arpaltk'ta 1967'de Geçitkole'de,
Boğaziçi'nde, sivil Türkler topluca katledilerek toplu mezarlamgômaldtüer.
Yukarıdaki isimler, sadece birkaç örnektir. Yüzlerce silahsız ve masum Türk'ün
kanına giren·RUmlar;f1974 Barış Harekatı;nda da savaş. alanlarında ölen
soydaşlarının. intik.amını yine masumlardan almakta gecikmemişlerdir.
Taşkent-ve Terazi'den 90 Türk erkeğini alıp Limasol yakmlarında katletmişler
ve henüz açılmamış bir toplu mezara gömmüşlerdir.
Muratağa,. Sandallar ve Atlılar ise Rumlar'ın ikinci kez saldırılarına uğramış
küçük türk köylerindendir.ilk saldırı, 1957-1958 yılları arasında yapılmıştır. İkincisi
ise Barış Harekatı 'nm ilk günlerinde cereyan etmiş ve özellikle kadınlardan,
çocuklardan oluşan masum Türkler, toplu katliama maruz kalmışlardır.
Önce bu köylere girilerek erkekler esir alınmış ve kamplara kapatılmıştır. Daha
sonra kundaktaki 3 günlük bebekler, 90 'lık dedelere varıncaya kadar köyün sakinleri
kurşundan geçirilmiş ve dozerlerle kazılan çukurlara moloz yığını gibi dökülerek
o~ada yakılmışlar, üzerler! kalın bir toprak tabakası ile örtülmüşlerdir.
Bu toplu mezarlarda yatan 6 kişilik bir aile "anne ve beş yavrusu" canımdan
çok sevdiğim eşim ve çocuklarımdı. O günlerde hiçbir şeyden habersiz Limasol esir
kaınpında bulunuyordum. Acı gerçeği ancak esaretten dönüşümde öğrenmiş ve
kendimi bir anda kapkaranlık bir dünyanın içinde bulmuştum.
Şinıtliye kadar anlattıklarım ve anlatacaklarım; mutlulukta başlayan evliliğimin
Rum katilleri .tar.afindan nasıl karanlığa boğulduğunu anlatmaktadır. Genç
kuşakların bu acı anılardan gerekli dersleri çıkarmasını ve Rum 'a asla
güvenilmeyeceğini bilmelerini istiyorum. (Bu yazılanlar,
:Jf.ll.ınil Bey'tn "Karanlık Dünyam"adlıkitabında yer alır).
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Ölen eşimle sevişerek evlendik.1964 yılında henüz 16 yaşındaydım. Türk
mukavemet Teşkilau'na kaydoldum ve Magosa surları üzerinde benim gibi
vatan müdafaası yapan kardeşlerimle nöbet tutmaya başladım.İşteteşimi ilk kez
nöbetten -dônerken kapısının önünde,çöp tenekesini varilin içine boşaltmaya
çalışırken gördüm. Ona ilk görüşte aşık oldum.1967 yılında evlendik.Fatma
henüz I ?yaşındaydı. O zamanlar mücahitlik yapıyordum ve ev tutacak param
yoktu.Daha sonra kapısız,penceresiz,susuz bir ev bulup bir süre orada
oturduk,Bwa~ada, Vedia isimli bir kız çocuğumuz oldu.Rahmetli annemin
ismiydi.A,r~~an bir yıl geçmeden ikinci çocuğumuz Yonca dünyaya geldi.İkimiz
de 5 t~n~ çocuk istiyorduk.isimlerini bile bulmuştuk
. Veditı,.Xonca, Ozan,.Haka~,kaan. Üçüncü. çocuğumuz da. hayal ettiğimiz gibi
oğlan oldu.Bir süre so~fa.ftu.rduğumur.evde tanışıp Atlılar Köyü'ne
geldik.Bundan sonrıı {ııtlftım olaylarıyla~arşo karşıya geldik.
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EOKA'nın 1957-1958'lerde Türklere karşı giriştiği hunharca saldırılar
esnasında, köyümüzden üç çobanı şehit etmesinden sonra, köyde yetişenler artık
buralarda durmuyor, başka köy ve kasabalara gidiyorlardı.Köyde yalnız malları
olanlar kalıyordu. Ve bizim köye taşınmamızla Atlılar'ın nüfusu 47 kişiyi
bulmuştu.Köylülerimizle çok iyi anlaşıyor ve samimi bir hava içinde
yaşıyorduk. Yol kenarında bir de kahve açmıştm: Ve geçimimi buradan
sağlıyordum ama,durum böyle devam etmedi.Bir gün köye işçi aramak için gelen
bir Rum'un teklifini kabul ederek, kuyuculuk yapmaya başladım.Bu ustanın
yanında bir yıl çalıştıktan.sonra, yine Rum olan bir demirciyle çalışmaya
başladım.Bu arada, yıllardır ettiğim hayal gerçekleşiyor ve çocuklarımın sayısı 5 'e
çıkıyordu.Hasan ve Kaan da aramıza katılmıştı.Hayatımızdan çok çok
memnunduk.Onları çok seviyorduk.
Yıllar birbirini kovalayarak geçip gitti; 1974'e gelmiştik.15 Temmuz J974'te
Yunan Cuntası ve işbirlikçisi, Rumların Makarios'u devirmek için başlattıkları
darbe sonucu artık her tarafa kan yayılıyordu.Rum Yönetimi binaları top ateşine
tutmuş, Makarios.öldürülmekten kurtulmak için çareyi kaçmakta
bulmuştu.ENOSİS'i kısa vadede gerçekleştirmek isteyen Makarios' cular
birbirlerini öldürüyorlardı.2000'den fazla Rum bu iç savaşta öldürülmüştü.Köyün
erkekleri o gün hiçbirşeyden habersizMagosaya gitmiştik.Durumu ise ancak
yolda öğrendik.Rum r.ady.osuMakarios'un. öldürüldüğünü söylüyQrdu.Magosa 'da
hiç kimsenin dışarıya çıkmaması emredildi.Biz ise durumumuzu bildirmiş ve özel
izinle yola çıkarak köyumüze dönmüştük.Köyümüzün yolunda 3 gün devamlı
olarak bir takım silahlı Rumlar geçmişlerdi.Smoun bize de geleceğini ve hepsimizi
öldüreceklerini bağıra bağıra söylüyorlardı.
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Bölüm2
20 Temmuz 1974'te Bölgede Yaşanan Acı
Olaylar

20 Temmuz 1974'te bölgede yaşanan acı olaylar:
20 Temmuz Barış Harekatı başladığı gün, ezelden beri içine Rum katkısı
almamış, küçük savunmasız Türk köylerimizden Muratağa, Sandallar, Atlılar
köylerini çevre Rumları, Yunan birliklerinden aldıkları takviyeyle girerek
savunmasız halkını esir ettiler.Ancak; onlara karşı duramaması için eli silah tutan
erkekleri toparlayıp esir kamplarına eziyı:t kamplarına götürdüler. Ve geride kalan
savunmasız halka 20 Temmuz'dan 14 Ağustos 2. Yıldırım Harekatı 'na kadar bu
pislik ordularıtarajindan insanlık dışı durumlara maruz bırakddüar.Ancak, 14
Ağustos 2. Yıldırım Harekatı başladığı zaman, bu köpeklerin tarih boyunca
yaptıklarıgibiAnadolu'da,
İzmir'de ve Girit'te Türk ordusunun önünde
direnemey.enRum ve Yunan sürüleri, sözde cephede bıraktıkları soydaşlarının
intikamını almak için bozgun halinde bu bölgeden sürüp kaçarlarken, korku
içinde,saklanmış oldukları yerlerden toparladıkları Muratağa ve Sandallar köy
halkını 89 kişi, 4 aylıktan 95'lik ihtiyarlara kadar Muratağa Şehitliği 'ne,
arkasından 700 m iler:ide, kuzeydeki bir çukurun içine götürdüler. Orada
kurşunlarla, insan lf.asaplığına büründüler. Ve bulunmasın diye üzer/erine yakıcı
madde döküp cayırXcayıryaktılar.16 Ağustos Muratağa bölgesinin kurtuluş günü
olarakbölgeye ulaşan ordu birliklerimizin yaptıkları aramalar neticesinde bu acı
gerçekle;rtegarü.olup Birleşnıiş Milletler'in ve dış basın örgütünün gözleri önünde
sergilenmiştir.Ancak, bunları ne yapacağız düşüncesiyle şimdiki şehitliğimizin
olduğuyer, çarçabuk restore edilmiş, vücudunun kalın parçalan toparlanıp iki
yığının altına defnolundular.Şehitlikte yatan insanların isimleri aşağıdadır:
1. Cemaliye Hasan (42)
2. Rahme Hasan (19)
3. AyşfHasan (15)
4. ErsoyHasan (12)
5. Sevgi Hasan ,(JO)
6. UğurHasan (9)
7. Öt.can Hasan. (6)
8. ErdoğanAziz.(45)
9. Fatma Erdoğaıı{38)
10. Katriye Erdoğan (11)
11. Zehra Erdoğan (9)
12. Ahmet Erdoğan (8)
13. Hüs.eyin Erdoğan (6)
14. AyşetErdoğan (3)
15. Emineil!liiseyin (40)
16. SevalHii$eyin (19)
17. MehmetH.iis.eyin (17)
18. Ertan Hüseyint (14)
19. Erdinç Hüseyin (12)
20. Naziyet Mehmet(50)
21. Rahme Hasan (72)
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22. Emine Mehmet Salih (80)
23. Giüdane Mehmet (44)
24. Serpil Mehmet (19)
25. Sevgül Mehmi!t (18)
26. Mustafa Mehmet (17)
27. Semral Mehmet (14)
28. Hasan Mehmet (13)
29. Savaş Mehmet(ll)
30. Cengiz Mehmet (1O)
31.Songü!Mehmet(6)
32. Hasan Hiiseyin Ali Çavuş (76)
33. Aziz Fikri (11)
34. Emine Bayram (38)
35. Halil Bayram (11)
36. Eren Bayram (9)
37. Ayşe Bayranı(8)
38. Mustafa Bayram (6)
39. Şerif'e BtljJram (1)
40. MefımetOsman {82)
41. Enıiııe>Riistem (38)
42. Sezin Riistem (15)
43. Mustafa Riistem (13)
44. Erbay Riistenı (12)
45. Sibel Riistem (10)
46. Raz_jyeHasan.(75)
47. Mustafa Hasan(48)
48. Havva Mustafa (40)
49. Temray Mustafa (20)
50. Tür_Jse1 .lt{ustafa (16)
51. TacııyMUS:tafa (13)
52. Zalihii!Mustafaf70)
53. Ayşe Süleymani(47)
54. Dinavaz Süleyman.(16)
55•. Zalihe Süleyman (JS)
56; Enıiııe Süleyman (14)
57. Aliyi!rŞüleyman (12)
58. Havva>Ş;üleyman (11)
59. Gültek{ııSüleyman(9)
60. Rasimei.Osnıan (45)
61. Sezay Osman (16)
62. Hüseyin Osman (95)
63. Ayşe Hüseyin (88)
64. FatmaArif(35)
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65. Sevim Arif (15)
66. Seval Arif (12)
67. Hüseyin Arif (11)
68. Yüksel Arif (10)
69. Göksel Arif (8)
70. Şeniz Arif (5)
71. Hayriye Arif(4 Aylık)
72. Derviş Sadık (70)
73. Havva/)erviş.(60)
74. Hatiece..l)eıwiş(22)
75. FatınaMehmet Tavukcu. (35)
76. ~~tafa Mehmet Tasukeu (1O)
77. Talat Mehmet .Tavıılf.cyi(8)
78. Mustafa Mehınet(S.5)
79. Ayşe Mustafa<(50)
80•..()lcay M~t«£a (14)
81. J)ıµJ.,,ı,Ali .Qs,nan (70)
82.. 4ii,lp·.e.Me.hınet.(80)
83.. J\la.tl.i.re.Smeyman(70)
84. Enver Hüseyin (65)
85. Hasan Sadık (84)
Köpek Rum'Iann çıkarmış oldukları soylarım harekatıyla bu iki köyümüzü
ta,naınlayıp hedefleri J km. Doğu'daki Atlılar Köyü'ne varılır. Ve orada da
toplalnJ;ş q/dukları 37kişiyiyine köyün kuzeyine Dere yatağının içine kamışlık bir
yerin dibini önceden tasarlayıpida açtıkları 12-13nı uzunluğundaki bir çukurun
önüne. dizerler. Yapılan yaylım ateşinden sonra üzer/erine kalın toprak dökerler ve
iizerle.rlııılen dozerle gimp gelirler. Tabi bölgede acı olaylar cereyan edereken
bizler}J,.,,ı,W,t ve.yunan ordusunda esirdik.96 gün esir kaldık.Ancak,. bölgede
yaşanınışpla~il>J.ı.acı olayları mübadele ile geriye döndükten sonragördü.k,
öğrendik, yaşadık. Ke birden kapkaranlık bir dünyanın içine girdi~A..~P''H1, başına
hiç gelmemeiş olanburharpdegidip··de çabuktan geri dönme d~~'}S~Siyle kapı
önünde öpüp de bıraktığımız .eşlerimiz, çocuklarımız nerede~[[!~{ ~iye
araya.dururken, Yüce Allahlııı:ta~dirine halanız .ki oradakil{~tl[ff.1!!çukuru tespit
olunlfDill,Çılırve ilkgözündeannesinin kucağında, boynuııa s,{,ı~~~fkan ilginç
görüntii,.j!.a.pılanaraştırmalarda üzerinden 40lane mermi çıknıı~ ?!,n 1,5
Yaşında/d. çp.ç,ığum çıktı. Orada, benim 5 çocuğum ve eşim şehitolmuştur. (Daha
önce isiınleı-.i11:lvermiştik)İsterseniz20 Temmuz 1974 sab,hın.aJ~Q.n.~lim. ..
Durumu11:.11:e<Jlduğundan habersizdik.Bi~ ara köyünıÜZfit,~uk satmaya gelen
bir Rum, Maraş'ta çalışmaya giden Rum'ların oto.büsündeni~e~disine "Bre köye
dön,harp başaldı•. /:E.ürkiye, Kıbrıs' a müdahale etti~.'dediğini<nakledince, derhal eve
gidip radyoyu açmıştın:pRadyo marşlar çalıyor,··bildirileryayınlıyorduBu arada
bomba ve top sesleri.köyden işitilmeye başlanmıştı.Biz de köyümüZü savunmak
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için üç sten tabanca ve altı av tüfeğini hazırlamıştık.
İkindi üzeri saat 16:00 raddelerinde idi ki, bir otobüsün köy açıklarındaki bir
Türk'ün bahçesine.girdiğl; birtakımsilahlıkişilerin otobüsten indikten kısabir
süre sonra arkadaşlarımızla.ikisi de gidip Rum otobüsünün bir süre durduğu
bahçede bir artıştırma yapmışlardı.Sandallar köyünden gelen bahçeci yoktu. Yalnız
bahçede traktörü, keçisi ve kesmiş olduğu yoncaları duruyordu.
Gece saat19:00sularında Sandallar köyünden ışıksız bir traktör köyümüze
yaklaştığı zaman ışıklarını açmış ve köy içine girmişti. Gelenler ''Arkadaşlar hazır
olun, RumlarMuratağa ve Sandallar köyünden bütün erkeklerini topladılar, biz
de güç .bela.saklanıp kurtulduk.Siilahınız varsa karşı koyun, gelenler azınlıktır,
komşuPi-Peristerona köylüleridir'' dedi. Ve geldikleriyönden köylerine döndüler.
Bu.uyarı üzerinetoparlqnmıştık..Gafil avlanmamak için hemen çoluk çocuğu
toplatıp o geceyi ovadag(!.çirmiştik.Gece· herhangi bir gelişme olmadı.Sabah
doğru köye dönmiiştük/Durumun ciddiyetini ve tehlikeyi seziyor, başka bir Türk
köyüne gitmek istiyorduk.Çünkü, etrafinRum askerleriyle dolu olduğunu
görüyor, Jsendimizibiçemniyette hissetmiyorduk.Kadınlar ve çocuklar odalarında
biz erkeklerise.avludarkulaklarımızı kabartmış, etraftan gelen sesleri izlemeye
başlıyortltık.Top seslerinden adeta sis bulıdunda kaybolmuştuk. Ümitsizlik içinde
belkiTürki uçakları bizi görür·· diişüncesiyle, damlara Türk bayrakları serip
yazılaryazmıştık.
Ne etraftan ne de.uçaklardan bize yardım gelmiyordu.Köyümüz düzlük bir
yer üzerinde olduğundan, 6-7 mil uzaklıktaki Rum mevzilerine karşı dalışlarını ve
bombalarını bırakıp yükselişlerini görüyorduk.Siyah bir duman çıkararak
duşman: manevralarıyla aldatıyor/ardı.Biz ise bunları görerek, kanımız kabararak
cesareJlenıyorduk.Silahlarımızı, her an gelebilecek bir tehlikeye karşı daima .hazır
tıduyorduk.Belimizde kurŞunrtorbası, el bombaları ve elimizde silah vardı. Yüksek
bir damda iki saat ara ile.etrafi ve düz yolu göz.altında tutuyorduk.Etrafta gözle
görülü.r.bircanlı göremiyorduk.
Kimimfz, bir tarafa gidip saklanmamız, .kimimiz,.başka yakın Türk köylerine
gitmemiziisöylüyordu. Ama, hiç birşey yapamazdık.Saklanacakolsak,
bizi
çocuklar elei.verirtliJZaten düz ovada, saklanacakyerimiz yoktu.Başka bir<Türk
köyüne gitmek istesek,. ovalar ve tepelikyerler Rum askerleiyle doluydu. Çaresizlik
içinde geleceği beklioyrduk.Kadınlarımızın.yapıp• getirdikleriyenı.eklerden bir
lokma bile boğazımızdan geçmiyordu.İçinde bulunduğumuzhavq
zehirlenmişti.İçimizde bir burukluk, bir sıkıntı vardı.
Saat, 16:30 sularında, damda bulunangözcü.arkadaş bizesesJenerek
''Arkadaşlar, Rumlar bize teslim olmayageldi,Mezarlığınyanına
üç kamyon gelip
durdu, üzerlf!.rinde beyaz.bayraklar var" dedi••
Hepimiztelaşlı.telaşlı·•bulunduğumuzyerlerden
.dışarıyabaktığımızda, ilk
etapta kamyonlan.mezarlıkyanında gördük.Görmemizlerberaber silahların
patlaması bir oldiı.l(öyümüZ bir ay şeklinde sarılmıştıtYüzlerde Rum askeri aniden
peydah olmuştu.Kurşun ata ata köye doğru ilerliy.ordu.İçimizden birisi teslim
olmamız gerektiğini söyledi.Köyümüz dağınık, biz azlıkuk: Gücümüz yoktu ve
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Rumlar çoktan köye girmişlerdi.Pencerelere,. kapılara, camiye gelişigüzel ateş
ediyorlardı. Çaresiz, teslim olduk.Rum. birliğinin öncüsü, elindeki otomatik silahını
ateşleyerek bize doğru bağırıyordu.Ne kadar köylü\wırsa; kadın, erkek, çocuk,
çolukhepimizin mezarlıkyanında duran kamyonların yanında toplanmamızı
istiyordu.
Herkes; bağrışma, ağlaşma içinde, dedikleri yerde. toparlandık. Bağırarak,
bizden hesapsoruy.orlardı.Bizi kamyonlara alıp, Rum köylerinden Pi-Perisıona
İlkokul'unagötürmüşlerdi.Peristona
İlkokul'u. Sanda/ar' dan ve Muratağa 'dan
toplayıp getirdikleri Türklerle. doluydu;
Aynıg.ünortalık kararırken, bir askeri araç ile bir köy otobüsü hepimizi de
alıp Magosa'ya doğruyola çıkmıştı. Yolda giderken, Kantara Ormanının,
çarpışmalar esnasında çıkan yangından cayır cayır yandığını görüyorduk.
Gece, varmış olduğııwuz Magosa'da bizi Karakol bölgesindeki kampa
götürmüşler, bir birsoyauktan sonra, bir.barakaya.koyup üzerimize kilitlemişlerdi.
Ertesi günü sabah<barakamızın kapısı açıldığı zaman, burada yalnız bizim
olmadığımıf.ı.görrniiştük.Kampta erkek, kadın ve çocuk olarak daha bir çok Türk
vardı.Jf!fn/JJ1~ulunauğumuz ilk günün öğle saatlerinde, Türk uçakları
bulu~a~~u'Jtuzkampın üZerinden ve.alçak.mesafelerden geçiyorlardı ki, bu
durum Rumları adeta kudurtmuştu.Ellerindeki tüm silahlarla uçaklara ateş
ediyôrliırdı.Hatta, bizi bekleyen bekçinin blle ; bir ara elindeki sten tabanca ile
uçağa ateş ettiğini gördüm.
Öğle yemeği olarak bize bir dilim ekmek bir domates verdiler.Bu arada bizi
köyden alıp kampa geitren bazı Rumlar tekrar köyümüZe kadar gidip araştırma
yapmışlar.Kampaidiindükleri zaman da beni tutup barakanın arkasına
çekmişlerdiIİçlerinden biri belindeki bıçağı karnıma saplamak isterken, bir diğeri
''Bırakın bu köpeği ben öldüreceğim,bakalım komutanuk: neymiş görsün'' diye
bağırıyor ve elindeki kutuy.u .banagösteriyord1,1,.Benkutuy.u görünce hayatımdan
umudumu kesmiştim.Çünküyediyıllık mikahitliğim.esnasında çektirmiş.olduğum
bwüıı resimlerimi bu kutunun içinde saklıyordum.İtişip kakışma. esnasında bu
Rumlardifn/biryumrukyemiştim.Bu
aradaytınumza iki sivil araba
geldi.Arabalarla gelen Rumlarla beni ·döven Rumlar aralarında anltışmışlar,
''Haydi, gidip şu köpeği öldürelim'' diyorlardı.
Beni arabalardan birinin içine koymuşlar, ellerimi cama dayaf1Jlşlarve geriye
bakmamam için de emretmişlerdi.Benim.içinde bulunduğum arabanJn arka
yastıklarına, iki kişi binmişlerdi.Ben ôndeelterimi cama day4(lı111.l).iğer ikinci
arabaya. ise yine silahlı askerler binmişlerdi.Bampın arkasında1.1, çıkan arabalar
sık ağaçlıklı bir bölgeye ve toprak bir yola. sapular.Arabalar çokyavaş gidiyordu.
Arkaynstıkta oturanların konuşmalarınu duy.uordum.Biri, "Bu çalılığın
arkasında öldürelim1' diyor, diğeri ise '' Yok yok bu ağacın altındaki toprak
eşelenmiş, gömmesi kolay olur" diyordu.Bu arada her ikisi de beni
yumrukluy.ord1,1,.Buçektiğim işkencelerden dolayı, ölüm artık bir kurtuluş gibi
gelmeye başlamıştı.Bütün bu konuşmalar ve yediğim yumruklar devam ederken,
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arabamız ağaçlıklı toprak yoldan çıkmış, Salamis yolu üzerinden ve Lefkoşa yeni
yolunu takiben Ayluka'dan Maraş 'a geçmişti.Fransız okulu bölgesinde yüksek bir
binanın önünde durup arabadan çıkıp içeriye girdik.
İçerde çok sayıda telsiz cihaz/an ve yüksek rütbeli subaylar vardı.Beni getiren
Rum, elinde tuttuğu.f0ctoğroJ]arımı içerdekilere gösterdi.Bunun üzerine domuz
gibi bir Rum.bana.giizlerini. açarak '' Demek senkaratecisin ha" deyip ani bir

hareketle karnımt.ı ..bfllyozgibi bir yumruk.indirmişti.Habersiz gelen bu yumruktan
barsak/arımın. q,.t.le.ta.arkamdan
.çıktığını.zannettiml)aha sonra yanıma,· kısa boylu
yaşlıca bifyUfb.aşı gelmişti.Temiz bir Tiukçe ile bana şöyle dedi: ''Madem ki sen
köyün '50J1J"!atıısın,müçahidisin, niçin .dQğruyusöylemiyor, inkar
ediyQrfU1fDoğruyu >siJyle v~. lfu,Jul/' dedi
Anladığıma lfÖfe.b":11..":f'!.~ııbafJbe.fli .'I'ürkçesiile aldatmaya, kandırmaya
veya tehditleriyle ko[~"!l'l.f¥'f. çtdışıyortf.u.Belki de benim yaivarmam: bekliyordu.
Rum subayıtıf<~iJ¥c(e~etf.im:'' Efendi, yedi setıe.mücahitlik yaptım, fakat
şimdi değilim, 4!/f!~(i~e~ 1971yılında «J7rıldıı,ı'' dedim
Rum bütün bu söylediklerime de inanmak, ısrarla görevli subay Qlduğumda
direniyorlardı~
·
Bui'ııdabirşey öğrenemeyeceklerini anlayan Rumlar, beni başka tarafa
sevkettiler.Bu defaki yerimiz polis trafikşubesi idi.Burada; oranm .subayının
önüne götürmüşlerdi beni.Buradaki subay da resimleri gördükten sonra adeta
kudurmuştu.Eline a(dığı ve ônceki kimliğimi yazdığı kalemigöğsiime kakarak,
beni boş bir odaya sokmuştu.
Odanın içinde sadece köşede duran boş plastik bir bidon vardı.Rum subayı
beni bidonun üzerine oturttuktan sonra, odaya elinde silah tutan bir asker
girdi.~jlı,,hı ıi,zerime çevirmiş, duruyordu.O anda· vücudumda kan kalmadığını
hissettimBir çeyreksı,,atsonra bir polis elinde kırbaç belinde tabanca ile içeriye
girdi.Banaeliyle.işaretederek,
''Haydi beayağakalkgidelim '' dedi.
J)ış(J,rıyaçıktık.Merkezi hapishaneyegidiyQrduk.Eli kırbaçlı, beli tabancalı
Rum.~<lfllı.,liJtıerek, ''Bak sana ne diyeceğim beköpek.İçeride·üç tane
sizinkiler(e.fl . eJ.ir.>Y(J,r.Kendilerine sor bakalım; Magos a ya giriş yerleri var
mı?Eğer söylemezseniz hepsinizi de bunun içinde öldüreceğim'' dedi.
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Zindana üç demirparmaklıklı kapıdan geçilip gidiliyordu.Burada esir tutulan
Türkler ise üç ayrı odada .kalıyorlardı.Hepsini de taniyordum.Polis.bu Türklerle
konuşmamı istemedi:Ben de ''Arkadaşlar,Rumlar beni esir alıp buraya getirdiler.Bizlere
Magosa'ya giriş yeri var mı? diye soruyorlar.Ben,bilmiyorum,ya sizler?" ...
Bu soru karşısında her üçü de "böyle birşey yok "cevabını vermlşlerdi.Eli
kırbaçlıRum,arkadaşlarayavaş sesle sorduğumu söyleyerek çeneme sıkıca bir yumruk
indirdi.Bununla da kalmayıp beni iteleyerek.küçük,karanlık bir odaya koyup kilitlemişti.
İçeride.çimento bir.döşemeden başka bir şey yoktu. Üstelik o kadar küçüktü ki
yattığımda ayaklarımdışarıyaçıkıyordu.
Akşam olduğunda polis bize sadece bir ekmek parçası getirdi. O da üzerinde
yattığımız çim.en.to;gibi sertti.Polise,aç olmadığımrsöyleyerek ekmeği geri vermiştim. O da
bu ekmeğiyukarıfırlatmış,yere düştüğü zaman çıkardığı tok sesle .adeta sertlikle bize
boyunieğdireceğini kanıtla"'5aya çalışıyordu.
Ertesi gün öğleye>doğru ,kalmakta olduğumuz. bölgeye bir kişi daha getirmişler .onu
dayan<odaya koymuşlardı.Bu yeni gelen kişi .avuktuAyhan Çiftçloğlu idi.Ayhan Bey'in
gelişinden sonra hepimizi sıra ile sorguya çetailer.Bu arada ,Ayhan Bey'! bizim
sözcümüz yapmışlardı.Bu sorgulamadan sonra da hepimizi bir land-rovere koyup
tekrardan kampagötürdüler.
Kampta ,çoğugünlerimiz aç ve Rum sillesi altında geçiyordu.Hatta bazı günler
bizle,:.[ domuz etiyemeye zof'.luy.orlar,yemeyenlere ise başka birşey vermiyorlar ve bu
şekilde aç bırakıyorlardı~.<i'ünler böyle geçerken kampa Barış Gücü gelmişti. Ve onların
gelmesiyle durumumuz bir dereceye kadar düzeldi. Önce ,yerde yatmaktan
kurtulduk. Yemeklerimiz ,dahadyi olmuştl4.Ayrıca. ,belirli ölçüde günlük sigara da
vermeye başladılar.BU.arada,Barış Gücü vasıtasıyla ailelerimize mesaj da
gönderebiliyorduk.
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Günlerden 13 Ağustos idi...
İkindi üzeri boğaz yönünden denizde bir harp gemisinin belirlenmesi
üzerine, kamptaki bütün askerler alarma girmişlerdi. Ancak, gemi kamp
hizasına geldiği zaman yön değiştirecek, içerilere doğru gitmeye başlamış ve
kısa zamanda gözdeni kaybolmuştu.
Gece, rum askerlerinin içlerini büyük bir heyecan kaplamış, etrafta bir
panik havası .esmeye başlamıştı.
O ak~am üç mevziden sebepsiz yere ateş açılmış, rumlar adeta hayalet
görmeye başlamışlardı~ Denizden ve yakın bir mesafeden kırmızı bir ışığın
belirlenmesi korkulan son hatüne çıkarmıştı.
Ertesi sabah, uçak ve top sesleriyle uyandık. Yer, gök adeta
sallanıyordu .. Saat 9:30 raddelerindeddi ki, Rumlar Magosa 'tun Türk
bölgesine karşı eı, ağır silahlarla her hertaraftan hücuma geçtiler. Magosa,
kara bir duman içindektı.lınıştı . Bu manzara karşısında bizim heyeantmu: da
artmıştı.
O gün çarpışmalarl8:00'e kadar devam etti. Gece olunca Rumlar
kampı boşaltmaya karar vermişlerdi. Ve gece saat 21 :30 raddelerinde bizlertde
bir kamyp.nl<ı,..k.amptan uzaklaştırdılar. Arabalarımızı bir konvoy halinde
ayrıldılar;tBiziise Derfnya bah.çelerininiçinde.·.bulunan·bir ilkokula
götürdüler.
Bu arada ilkokulda bizden başka Türklerin de bulunduğunu
görmüştük. Bunlarda>bizlergibi• köylülerden esir alınarak buralara
getirilerek.KilitkayalıUı,.Ovgoroz'lu ve Avgalia'lı Türklerdi. Bu okulda toplam
olara~.133ısir Türkbulunuyorduk. Ancak» bizi burada/azla tutmamışlar ve
Dilekkaya'yayakın Ormidya köyüne götürdüler~ Bumaskerlerlmn söylediğine
göre ordaki Rumların bizi linç etmek istediklerinden, tepedeki koyun
mandıralqr.ına götürüp kapatmışlardı. Ve gece olunca da Larnaka'ya ve
Larnataldan· daAnglisia'ya götürdüler.
Bizleri(133kişi)•·.iki kamyona konserveimisali yerleştirmişlerdiföAyakta
bu şekilde durmaktan bitkin düşmüştük. Anglisia'ya vardığımız ziımaiı
karakol kampının}arslanlıktaslayan Ruınpersonlini de orada t?!ın9~t9k .. Hiç
bir yerde uzun boylu/durmuyorlar, kediyavrusugibi bizleıddeb~rab.erlerinde
bir)1~1!tJen diğer bir taraf artaşıyorlardı ve/ertesi gün bizler!.ri~f ~~ınyonJara
adetapa!etleyerekLimasola götiirdüler;JJ.urası; ilk ve ortaok~lJyanyana olan
bir yerdi~xı:urada .bizim.gibi esir tutulancıJ.()00 kadar daha
vardı.
Li,n,as.gl esir kampı: adeta bir işkence yuvası idi~ Rumların bize
yapmadıkları.işkence.kalmıyordu.• Baba'ytoğula; oğlubaba'ya dövtürtüyorlar,
50 kadar··kişiılin ağzını .açtırıp.·•.ağızlarınatükürtüyorlarve buna benzer
insanlık dışı hareketlerer tevessül ediyorlardılBU durum;dayanılacak gibi
değildi.Bazı arkadaşlar ölümü göze alarak kamptan kaçmış ve durum ölümle
sonuçlanmıştı.

~ar~
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Bir gün sabah kahvaltısında iki arkadaş konuşurken ATLILAR ismini
duyunca.lıemen "Ne oldu Atlılara?"diye sordumsa da kesin bir cuvap
alamadım.Bu arkadaşlarbenimAtlılar köyünden olduğumu biliyorlardı.İçimi
artukbir huzursuzlukkaplamıştı. "Ne oldu Athlar'a ?Niye bu arkadaşlar bana
birşey söylemektenikaçındtlar?"Ve bu huzursuzluk içinde o gece hemen
hemen uyumadım.Geceyi, kendi kendime sorular sorarak geçirmiştim.Bir an
gözüm almış olmalıiki,günlükdüşüncelerimn•etkisi altında bir rüya
gördüm:1'ümköylütraktöre bağlı olan bir kamyon kasasına binmişti.
Rüyamda ağlayarak uyanmıştım. Gördüğüm bu rüyayı arkadaşlara anlattığım
zaman.işlerinden biribunlarm taput ve mezar olduğunu söylemişti.Bu sözler ve
yorumlar da beni son derece tedirgin etmiş;artık,huzursuzluğum adeta
sonsuzlaşmışu.Bu kanıpta,huzursuzluklarımla iki ay kalmıştım.Ağustos sonlarına
doğruydu ki esirlerinvdeğitirilmesi konusunda bir anlaşmaşa varıldı.Kızı/haç gelip
önce hastaları,sonraiçocukları ve daha sonra da geri kalanları oda numaralarına göre
çekilen kuraileK(l~'EY'E özgür .kurtanlmış topraklara taşıyordu.Bizim oda .uçuncı;
sefere çıkmıştı.
Kampta geçen günlerimiz esnasında diğer arkadaşların yaptıklara gibi ben de
oğlumargiJtiirnıekiiÇin zeytin çekirdeğinden yapmış olduğum tesbihi,yavrumun esir
olduğumgün cebime koyduğu Kur'an kutusunun içine.nazar boncuğunu da ekleyerek
koymuştum.Sırası gelen arkadaşlar,Kızılhaç refakatinde arabalara binerek Lefkoşa ya
gidiyorlardı.Sıra bizim partiye de gelmiş ve Lefkoşa ya gitmiştik.
Lefkoşa o gün,adeta mahşeri andırıyordu.Ağlayanlar,inleyenler ,bayılanlar
sitenin önünü doldurmuştudçlmde bir sevinç vardı.Bir an önce bir taksiye atlayıp köye
uçarc9;;sınavğitmek istiyordum.Sitede muamelelerimiz tamamlandıktan sonra dışaıya
çıktığımda,köylümolan>.bir arkadaşla karşılaşmıştım.Bu arkadaş beni görünce üzerime
sarılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Bu ağlamasına önce,heyecandan olduğu.düşüncesiyle. önem vermemişti
.Fakat,QttUtı<SU$kunluğukarşısında ,helebanaxköyden ve çocuklardan söz etmesini
istediğim.J.amqn ses vermemesi karşısında büyük bir heyecana kapılıp onu sallamaya
başlamıştımki.a(da:ar.tık dayanamayarak(acı gerçeği bana hıçkırıklar arasında
söylüyordu. "Hiç. bir;Şey kalmadı.Hepsini.de öldürdüler ... "
Kulaklarım·uğulduyor,kafam çatlaya-ca.kmış gibi.zonkluyordu.Evet;demek herşey
bitmişti.~ahpe gavur demek bunudayap'ııı.ıştı bize.
DeligilJ.i;olmuştum. Neyapacağımı,/nerey.e gideceğimi·şaşırmıştım. •O anda hayatta
bütün<b(lğltırımın koptuğunu adeta hissetmiştim.
Eşinı;yQk, çocuklarım yok, yuvam!jJokve ben hayatta buyokluk içinde
bundan·soııt.iın(lsılyaşayabileceğimi kestiremiyordum.
Ayaklarım beni Lefkoşa 'daki · teyzemin.evine kadar adeta sürüklemişti.
Onlar da perişan ..bir haldeydi. Bana, köye bir süre olsun gitmememi
söylüyorlardı~
Bu arada esirlikten kurtulduğumu duyan kardeşim Lefkoşa ya gelip
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beni almış ve Magos a 'ya götürmüştü.

Birkaç gün orada kaldım.

Artık Magosa'da dahasfaelakalamayacağımı anlamıştım. Sık sık

rüyamda çocuklarımı.görüyordum. Beni çağırıyorlardı.
Magosa'ya gidişimin üçüncü veya dördüncü günü idi ki, bir taksiye
atlayarak köyün yolunu tutmuştum.
Köyü terkederken arkada bıraktıklarım, canımdan çok sevdiklerim
artık, toprağın kara bağrında sıra sıra değil, üst üste, kucak kucağa
yatıyorlardı.
Allahsızlartn ve vicdansızların kurbanı olmuştu onlar. Masumiyetleri de
onları gavurun kadrinden kurtaramamıştı.
Ben ise şimdi yalnız, onlarsız karanlık dünyamın içinde onlarla
yaşıyorum. Ve ömrüm oldukca da yaşayacağım. Ve yaşadtkca da Rumlar'ın
bu güzel Kıbrıs 'ta bana ve benim gibilere yaptıklarını hiç unutmayacağım.
Katliama uğlayan diğer üç köy:
1974 Mutlu Barış Harekatı esnasında Türk askeri önünde kaçan Rum
çapulcular ve eli kanlı kaüller.oğulları ve eşleri esir alınmış sivil Türk halkını
soykırımdan geçirdiler 14 Ağustos sabahı gozleri dönmüş Rum barbar
sürüleri Muratağa köyüne girmiş ve burada korku ile beklemekte olan
kadın.çoluk çocuk ve yaşlı tüm kôyltüeri.evlerlnden toplayıp,köyün
doğusundaki çöplük diye bilinen yerde katlederek uzerlertne çöpleri
örtmüşlerdir.Kayıp olan köylülerin akibetleri tespit edildikten sonra toplu
mezarlar açılmış ve şimdi bulunan yerde üst üste, tek bir vücut gibi
gömülmüşlerdir.
Şehit köyleri denince, aklı Muratağa, Sandallar ve Atlılar
gelmektedir.Muratağa köyünün doğusunda Sandallar köyü vardsr.Ayni tarihte
yani 14 Ağustos Rum sürüleri, Sandallar köyüne de gitmişler, korku ve panik
içerisindgki köylüleri toplayıp Muratağa köylüleri ile birlikte topluca
katletmişlerdir. · .
Tümünün de yıunları yer nur olsun.
Bir diğer köy ise Atlıfar köyüdür.
Diğer iki köy gibi Rum katiller 14 Ağustos sabahı buraya da gelmiş ve
davar güder gibi bütün köylüyü köyün kuzeyine dere yatağı olan kamışlık
biryere getirmlşıl.Burada vurulan köylüler kazılmış olan çukura adeta canlı
canlı gö.nıülmüş,üzerlerine buldozerle kazılan toprak örtülmüş ve
bulunmasınlar diye silindirle düzeltilmiş.Bu toplu mezar tespit edildikten
sonra şehitler şimdiki şehitliğe taşınılmıştır.
Güney'de kalan Taşkent'te ise köyde yaşayan Rumlarla Yunanlılar,
Türklerin silahlarını BM Barış Gücü'ne teslim etmeleri halinde birşey
yapamayacaklarını bildirmiş.Barış gücü ise köyün güvenliğini sağlayacakları
sözünü vermiştir.Ne var ki, silahları alan Barış Gücü sözünü tutamayarak
-16-

köyden ayrılmış.Türk bölgesine giren Rumlar ise ,tüm erkekleri toplayarak
Limasol yakınlarına götürmüş ve orada tam 90 Türk erkeğini kurşuna dizerek
hemen açtıkları toplu mezara gômüşlerdir.Bu katliamdan sadece Suat
Hüseyin adlı bir Türk ağır yaralı olarak kurtulmuş ve soykırımın ortaya
çıkmasını sağlamıştır.
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Bölüm3
Resimler
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Katliam olmadan önce Kamil Bey 'in ailesiyle birlikte
günlerinde çektirdikleri resim:

1~:,\\

·::,
\\
1'n

ı\

. .,., \.

·:rı i I

Ü.,~I

\. eo

I

($),

\~

\.'

~~?-

"'("•

'··:JI,

<ıf::'
·f.:'.k,)ı::,

~~,

1"

/J

"il
f

.,,}

~ t ı,;p r» .-<:7
·~~~.::::::::::::::::::::~~

Barış Harekatı. esnasında Rumlar tarafından katliama
uğrayarak üzerinden 40.mermi çıkarılan 1.5 yaşındaki Kaan.
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Atlılar Köyü katliamının tespitinden sonra içinde Kamil Bey'in
eşiyle 1.5 yaşındaki Kaan'ın bulunduğu mezar.
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Bölüm4

Gazete Yazıları

ABD,UPİ Ajansı Kıbrıs Muhabiri
Görgü tanığı
"İnsanlık aklı Yunanlıların Kıbrıs'ta yaptığı bu
cellatlığı asla kabul edemez. Türk evlerine giren Yunan
Rum milli muhafızları, kadın ve çocuklar üzerine mermi
yağdırıyor, büyükleri boğazlıyor ve yakaladıkları Türk
kadınlarının hepsinin ırzına geçiyorlardı ..."

ABD,UPİ (United Press International) Ajans, 23.7.1974
''Yunanlılar, Limasol'da bir çok kadın ve çocuğu
öldürdü . Yol/üstünde. 20 çocuk cesedi gördüm. Yunanlı
askerler>evterine girip kadın öldürmek için akrabalar gibi
beklemektedirler."

France Soir· Gazetesi Muhabiri
Görgü ·tanığı
France SoirGazetesi, 24.7.1974
''Son derece utandırıcı olayları ·kendi gözlerimle
gördüm.. Rumlar Türk camilerini yaktılar ve Magosa
civarındakiköylerde bulunan Türk evlerini ateşe verdiler.
Silahı ve savunması olmayan T.ürk Köylüleri Rum
çapu.ltular tarafından yaratııwş vahşet havası içinde
yiŞaıııakta..d.ırlar .•. Ellerinde bazukaları olan Rumlar, Türk
köy:lerinde.bü.yü.k•kargaşalıWara . ••·sebeıı·.olmaktadırlar.
Rumlar1ın<l.lUcihareketleri inşa.nlık namına utanç vericidir.''
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Washington Post Gazetesi Muhabiri
Görgü tanığı
WashingtonPost~azetesi,. 30.7.1974
"Larnaka+yakınındaki Alaminyo Köyü'nde 25 ila 55
yaşlan a~asıııda 14>Türk•·öldürülmüş ve· cesetleri
buldozerlerle bir Türk köyüne Rumlar'ın yaptığı bir baskın
sonuçu>200 kişiden 36'sı öldiiriilmüştür . • Rumlar,. Türk
~µ-vvetleri g.elinceye kadar Türkler'In öldürülmesi için emir
aldıklarını söylemektedirler."

John A.KA.ŞŞ, The Sun Gazetesi Muhabiri
Görg.ü tanığı
ThexSun Gazetesi., 30.9.1974
"Muratağa Köyii'nün Türk sakinleri 16 Ağustos'ta
katledilmiştir . Ekserisi, ihtiyar, kadın ve çocuklardan
oluşmuştur. Bunlar, Türk taarruzunun ikinci gününde
komşu köylerdeki•üniformasız Rumlar tarafından
öldürülmti:şlerdir. Cesetlerin sadece bir metre gibi az bir
derinlikte kalabildiği bu ölüm. çukurlan kendilerine
kazdırılırkenöldürülmüşlerdir.
Bu asla bir harp olamaz. Bu
olsa ·Olsa/biralçaklık.olabilir~'~

Hans Janitscher
Dünya 'daki Sosyal Demokrat Partilerin bir merkezi
kuruluşu Sosyalist Enternasyonal Örgütü Genel Sekreteri
Görgü tanığı
Sabah Gazetesi., 26.7.1974
"Yunan taraftarı Nikos SAMPSON'un emrindeki
muhafız gücü son hafta içinde iki bini aşkın Makarios
taraftarı Kıbrıslı Rum'u darbe sırasındaki çarpışmalarda ve
darbeden sonra idam ederek öldürdü."
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(Ekim . . 19741..ıARSHAKANSON BM. Barış Gücü Kıbrıs
Temsilcisi)
Rumlarm yaptığı Atlılar Köyü katliamı.
''Öm.rüm boyunca böyle bir facia, böyle bir
barbarlıltbJ;W!rşılaşmadım. Hayatımda böyle şey görmedim.
Çok meınn.ıınum ki,olayın soruşturması görevi bize verildi.
Zira~ictiiitünbu vahşeti. .BMrBarış Gücü'nün ağzından
öğ1,7~1uniş olacaktır."

ABD, UPI Ajansı muhabiri
Görgü tanığı
'fQ.. uın askerleri.etrafa. ateşısaçıyordıı, Bir eve girdim
Ruın.Jaribiı'/rfürk kadınına tecavüz ediyorlardı. Gözlerimi
ınıpadım, kaçtım."
Varşova Radyosu
"Yunan subayları tönetiminde Lefke ve Baf'da Türk
halkına yapılan kanlı saldırı ve vahşeti bütün bütün dünya
lanetlemektedir."
Bugh DIXON
Kıbrıs'taki Birleşik Krallık Vatandaşları Derneği Başkanı
G-.ö.rgii tanığı
"Kıbrıs .savaşmda Türk'e bir bardak su veren seksen
yaşııtd.aJ{.iCb~~i~gjH~ kadını Gartrude LOIGH Rum ulusal
muhafızıtarafındaD•ikasıth••olarak hunharca öldürüldü.''
İııg. Sun Gazetesi]Muhabiri
~~tgü tanığı
"Muratağa. faciasını gördüm. Bu çeşit vahşiyane
ha.i~~'İı,rinyorumlanması•çok değişik oluyor ancak,
Mu1-;~{1~a/'rd.a vahşice bir cinayetin işlendiğinden başka ne
söylenellQ.i1-;; Rumlar ile Yunanlıların· yaptıkları bir
alçaklıktır,l'
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David LANCASHINGE
AP.Ajansı muhabiri
Görgü tanığı

The New"MôrkTimes,l.8.1974
'fMuratağaköyü dışında,20'den fazla Kıbrıslı Türk
erke.k,kadınve)çocuğun bulunduğu toplu bir mezar
açılllllştır.
Bu Kıbrıs'taki harbin bitiminden bu yana tebit
edilen sivillere .karşı en büyük mezalimlerden biridtr."

ABD.,CBSTelevizyonu Muhabiri
Görgü tanığı
ABD.,CBSTelevizyonu.,2.9.1974
"Lefkoşa'da bir çöplükte 88 Kıbrıslı Türk'ün
cesedi bulundu.Bu cesetler Rum ve Yunanlılarca kurşunla
delikdeşikedilerek öldürülmüş ve öldürmeden önce tellerle
bağlanmış.Cesetlerden kiminin başı gövdeden koparılmış,"
Bild Gazetesi Muhabiri
Gö,gü?tanığı
Bild Ga:ıete.si,26..7.1974
f~D.p,ınlar Türk köylerine kana susamış.caniler gibi
baskınlaryjpıtraksivil halkıifeci şekilde öldürdüler."
Bernard Nicolas
AFP Ajansı Muhabiri
Görgü tanığı
''Atlılar köyünde bir çukura
doldurulmuş,Rumlarca ketledilen Türklere ait cesetler
çıkarılmıştır."
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Gunnar Hilson
E~pressen Gazetesi Muhabiri
Gtirgürtanığı
"Muı-a.ta.ğa,-Yunanaskerleri ile Kıbrıslı Rumların
g~çen. Ağ~~~os'ta/~3 Türk erkek.kadın ve çocuğu
öldürd.ill<l~~~ltBamköyünde bugün-sadece 15 kişi
yaşıyol'.IJI.J:atağa'da kaıauıs kişi için artık-hayat

yo~.~p.ların.yaraları öyle kolay kapanacak gibi dağil."
Kurt LARIKEN
Die Welt Gazetei Muhabiri
Görgü tanığı
"Rum ulusal birlikleri Türk köy ve kasabalarında
kadın,çoluk çocuk bütün sivil halkı gaddarca
çldürüyorlardı."
Die Zeit Gazetesi Muhabiri
Görgü tanığı
Bild Gazetesi,26.7.1974
Almanya'nın Sesi Radyosu,29.8.1974
"Rum ve Yunanblar,Bafve Magosa'da darbe
aleyhtarı Rumlara ve Türklere karşı girişmişlerdir."
Aligis (Rum)
Görgü tanığı
Almanya'nın Sesi Radyosu,24.7.1974
"Lima.sol'daydim bir okula sığınmış 14 Türk
vardı.Rum ulusal muhafızları okulu kuşattılar ve Türkler
teslim olunca hapsini teker teker kıırşıınlayıp öldürdüler.''
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&1,20 Ağustos 1974
''lier saat yeni hendekler ve saygısız cesetler
bu.lunmakta..t}ıı-.Jıu. işe dayanmak zordur."

The W.A..ŞR}J~liTON·POST,23 Temmuz 1974
''l.iE~OSUN'a yakın bir köye Rumlar tarafından
yapıl~ııhbirisaldın neticesi 200 kişilik nüfusun 36'sı
öld.iiriildik Rumlar Türk ordusu vasıl olmadan önce Türk
köylerinin yerlilerini öldürmek emri aldıklarını söylediler."

ALMAN¥1\.tjın Sesi, 30 Temmuz 1974
''~~~~nftklıiRum katliamını anlayamaz. MAGOSA
Böl~¢s~ID.İID.<etrafındaki köylerde Rum Milli Muhafız askerleri
akılalıııazşekilde vahşilik örnekleri gösterisi yaptılar.Türk
evlerinegirerek, merhametsizce kadın ve çocukları kurşun
yağmuruna tuttular. Bir Türkün boğazını kestiler."

LONDON TIMES, 22 Temmuz 1974
"Binlerce Türk rehine olarak tutulmaktadırlar. Türk
kadınlarının ırzına geçildi ve Türk çocukları yollarda
öldürüldüler. LEYMOSUN' da Türk tarafı yakıldı. Olaylar
~BltlŞ Rumları tarafından teyit edildl,"
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Yer Adları Dizini

Sayfa No:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Magosa
Murat Ağa
Pi-Peristerona
Sandallar
Taşkent

11
4
4
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Şahıs Adları Dizini

Sayfa No
8
8
9
9
9

8
8
9

8
9
9

9
9
7

B:
BayraınAyşe
Bayram Emine
Bayram Eren
Bayram Halil
Bayram Mustafa
Bayram Şerife

D:
Derviş Hatice
Derviş Havva

E:
Emine Zalihe
Erdoğan Ahmet
Erdoğan Fatma
Erdoğan Hüseyin
Erdoğan Basriye
Erdoğan Zehra

G:
Gültekin Ayşe
Fatma
Hakan

8
8
8
8
8
8

Şahıs Adları Dizini
Sayfa No
7

7
7
7
7
7
7

7
7

~i
·ğur
!)'tn Emine
eyin Erdinç
Hüseyin Ertan
Hüseyin Mehmet
' Hüseyin Seval

7

7
7
7

7

M:

Mehmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet

Cengiz
Enver
Güldance
Hasan
Kaan
Kamil
Jv.[ehmet Mustafa
Mehmet Savaş
Mehmet Semra/
Mehmet Serpil
Mehmet Sevgül

8
8
8
8

8
8
8
8

Mehm
Mehmet
Mehmet:ia,
Mehmet Tav
Mehmet Tavukc
Mehmet Tavukı
Mehmet Tavukcu Ta.
Mustafa Ayşe
Mustafa Havva
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Adları Dizini

·ezin
Rüstem Sibel
Sadık Hasan
Süleyman Ayşe
Süleyman Nadire
Vedia
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