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ÖNSÖZ
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, insan denen yaratığın egemenlerine ne 
büyük bir iştahla uşaklık ettiğinin küçük bir kanıtıdır.

Ve kuşkusuz, egemenlerin kendi iktidarlarını sürdürebilmek için, ne denli 
ayrıntılı çalıştıklarını gösteren küçük bir kanıttır.

Neden bu hale düştük toplum olarak?

Neden toparlanamayız?

Neden bir araya gelemeyiz?

“Bir silkinsek, bir sokağa insek, kim durabilir karşımızda?” Derik da…

Ne demişler?

“Namuslular namussuzlar kadar cesur olmalıdırlar.”

Kimdir namussuzlar?

Ezenler.

Kimler namussuzlar kadar cesur olmalıdırlar?

Ezilenler.

Peki neden cesur olamıyor ezenler kadar ezilenler?

İdare edenler kadar neden cesur olamıyor idare edilenler?

Neden bazı ülkelerde işgalciler kadar cesur olamıyor işgal altındaki bazı 
toplumlar?

Neden bizim gibi boyunduruk altına alınan toplumlarda çoğunluk, 
özgürlük mücadelesi verdiğini sanarak aslında esareti savunmaktadır?

Egemenler, bir başka deyişle idare edenler, ya da ezenler veya işgalciler 
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veya sömürücüler her alanda örgütlüdürler.

Ya “devlet” denen her türlü ayrıcalıklı örgütlenme hakkına sahip olan bir 
aygıta sahiptirler, ya da, adı konmasa da, bir devlet kadar, can alıcı her 
konuda örgütlü oldukları için.

Egemenin, ezenin, idare edenin, işgalcinin sırrı işte budur.

Toplumu her yandan kuşatmak. Bunun için de nefes alış verişini bile 
denetim altında tutmaktadır.

Sevgili Kani Kanol’un toplayıp kitaplaştırdığı belgeler, egemenlerin 
toplumun her bireyini santim santim, tek tek izlediklerini gösteren belge-
lerdir.

Birçok dostları olan, şair, sanatçı, sendikacı bir kişinin üstlendiği en yakın 
dostlarını dahi izlemek, izletmek ve egemenlere raporlarla müzevirleme 
görevinin arkasında bıraktığı çöplüğü sunuyor topluma Kani Kanol… 

Kendisine, işgale karşı olduğunu söyleyen değil, gerçekten karşı olan ve 
o yolda canını avucuna almayı göze almaya hazır olan herkesin teşekkür 
borcu vardır.

Ayrıca geride bırakılan bu çöplükte, bugün sık sık dile getirmekte 
olduğumuz, “kendi kendimizi idare etmeliyiz” düşüncesini sürdürmekte 
olanların, düşüncenin ötesine geçip eyleme geçenlerin uğradıkları ihaneti 
göreceksiniz.

Bundan gerekli olan dersi çıkarır mısınız bilmem.

Ama unutmayın ki her oyunun kuralı bellidir. Ve o kuralların çerçeve-
sinde oynanır.

Ayrıca şu gerçek de vardır: Bir silahı aynı güçteki bir silah susturur.

Diyeceğimiz o ki, egemenin, işgalcinin her örgütünün karşısına, o 
örgütünün hedefini bozacak bir örgüt koymak zorundasınız.
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Hiçbir konuda karşı tarafın doğru bilgi ve can alıcı karar almasına izin 
vermeyeceksiniz.

İşbirlikçiler nefesinizi her an enselerinde hissetmelidirler.

Ülkede üretimi, ihracatı yıkmalarına fırsat vermeyecektiniz doğru bir 
şekilde örgütlenmiş olsaydınız…

Eğer, onlar kadar cesur olsaydınız, öylesine örgütlenme içerisinde olacak-
tınız ki,

Örneğin;

1-Çocuklarımızı uyuşturucu kullanmaya yönlendirip ülke sorunlarıyla 
ilgilenmelerini önleyemeyeceklerdi.

2-Bet ofislerini de aynı amaç için devreye soktuklarını fark edecek ve 
bunları başlarına yıkacaktınız.

3-Kumarhanelerin, gece kulüplerinin da bu toplumun boynuna vurulan 
esaret boyunduruğunun farkına varmaması, ya da varsa bile o alışkanlığa 
yurdunu feda etmesi için kurulan tuzaklar olduğunu bilecek ve ya 
kurdurmayacak, ya da ortadan kaldıracaktınız.

Evet, bilelim ki bir toplumu zayıflatmak için, ona boyunduruk vurmak 
için, onu yok etmek için, kullanılan en büyük araçlar, uyuşturucu, içki, 
kumar, kadın alemleridir.

Ve her alanı, her kişiyi gözetim altında tutmaktır.

Böl ve yönet işi bitirici önemli bir silahtır ama, afyonlaştırılmamış bir 
toplumda bu silahın yeterince etkili olması mümkün değildir.

Sevgili okuyucu, sendikalaşmak, partileşmek, dernekleşmek gibi örgüt-
lenmeler egemenleri, işgalcileri rahatsız eden örgütlenmeler değildirler.

Tekrar edelim. Ciddi mücadele, egemenlerin toplumları rahat idare 
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etmek, sömürmek, ya da yok etmek amacıyla kurdukları can alıcı örgüt-
lerinin aynısını, daha etkili çalışacak şekilde örgütlemek ve ona göre maçı 
kabul etmekle olur.

Özgürlük, demokrasi, hak, hukuk, adalet, sosyalizm, komünizm, ne 
dersanız deyin. Lafla olmaz.

İşgal ile de lafla mücadele edilmez.

Sendikacılar, dernekler, siyasal partiler kurtuluş mücadelesini götürecek 
örgütlenmeye destek olacak olan örgütlerdir.

Bazıları da ne yazık ki işgalciye yataklık eden örgütlerdir.

Evet, ezilenler ezenler kadar cesur olmalıdırlar.

Ve özgürlük, irade, bağımsızlık, halkın kendi kendini idare etme hakkı, 
demokrasi, hak hukuk, canını avucuna alma cesaretini gösteren toplum-
ların kazanabilecekleri, koruyabilecekleri haklardır.

Bu kitap, bize, “siz bir zamanlar onurlu bir toplumdunuz” dedirtebilir 
mi?

Arif Hasan Tahsin
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GİRİŞ
Bizim kuşak kendimizi bildik bileli, ‘Kıbrıs sorunu’ dediğimiz sorunla 
birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Daha çocuk yaşlarda 
beynimize kazınan bu sorunla ilgili en önemli aktörlerden bir tanesi de 
TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) olmuştur.

Ben ve çevremdeki pek çok kimsenin çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda 
TMT olarak bilinen ve kimi şoven ve milliyetçi kesimler tarafından bir 
efsane olarak kabul edilen yapılanmanın toplumda sevgi, saygı veya 
hayranlıktan çok korkuyla anıldığını, o dönemi yaşayan herkes hatırla-
maktadır.

İşte bu çelişkili duygular nedeniyle her zaman kendi kendime sormu-
şumdur: “Bir toplumun varlığını savunmak, korumak ve yaşatmak için 
kurulduğunu iddia eden bir örgüt, acaba niçin o toplumda bunca korkuya 
neden olur?” İşte bu sorunun cevabı belki de bu kitapta yayınladığımız 
1970’li yıllara ait TMT’nin istihbarat yazışmalarında saklıdır...

Ben bir TMT uzmanı veya araştırmacısı değilim. Dolayısıyla bu kitap da 
bir TMT araştırması veya tarihçesi değildir. Bugüne kadar TMT ile ilgili 
pek çok inceleme, makale ve kitap yayınlanmıştır. Kuruluşu, çalışma 
yöntemleri, hiyerarşik yapısı, amaçları, hedefleri ve daha pek çok özelliği 
ele alınmış, irdelenmiş ve yayınlanmıştır. 

Çoğu zaman bir biriyle çelişen değerlendirmeler ve bilgiler içerse de 
bunun çok normal olduğunu düşünmekteyim. Ne de olmasa bir “illegal” 
örgütten bahsetmekteyiz. Hemen hemen tüm emir ve talimatları sözlü 
yürütülmüş, yazılı gönderilen pek çok emir ve talimat da özellikle 
yakılmış veya ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla böyle bir örgütlenme 
hakkında daha çok ve daha doğru bilgi ve belge ele geçirilememiştir.

Benzer nedenlerle TMT öncesinde Kıbrıslı Türklerin, 1 Nisan 1955’de 
EOKA adıyla İngiliz yönetimine karşı tedhiş hareketine başlayan 
Kıbrıslı Rumların yer altı örgütüne karşı kurdukları Kara Çete, Kıbrıs 
Türk Mukavemet Birliği, 9 Eylül Cephesi ve 1955’in yazında kurulduğu 
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söylenen Volkan adlı örgütler hakkında da yeterli bilgi bulunmamak-
tadır. Dolayısıyla, bütün bu “illegal” yani yasal olmayan örgütlenmelerin 
emperyalist güçlerin planları ve yönlendirmesiyle mi yoksa toplumların 
kendi iç dinamikleriyle mi kurulduğu veya kurdurulduğu hep tartışma 
konusu olmuştur.

İletişim Yayınları arasında 2002 yılında İstanbul’da yayınlanan “Milliyet-
çilik Kıskacında Kıbrıs” isimli kitabında Niyazi Kızılyürek, TMT’nin 15 
Kasım 1957 tarihinde Lefkoşa Türk Elçiliği’nde görevli Rumeli göçmeni 
Kemal Tanrısevdi, Rauf R. Denktaş ve Dr. Burhan Nalbantoğlu tarafından 
kurulduğunu ve şu veya bu şekilde daha önce kurulan ve varlığını sürdür-
mekte olan diğer örgütlenmeleri kendi çatısı altına toplayarak toplumun 
en önemli örgütlü yapısı haline geldiğini söyler.

Çalışmalarını Türkiye’deki Özel Harp Dairesi’ne bağlı yürüten TMT’nin 
başlangıcından itibaren en yetkili kişisi de elbette yine Türkiye’den görev-
lendirilen bir subaydı ve toplumda Bayraktar olarak biliniyordu.

Bu yazışmalar da, toplumumuzda tanınmış ve önemli mevkilerde 
bulunmuş bir TMT istihbaratçısının, zamanın tek otoritesi ve en yetkili 
makamı olan Bayraktarlık için, kimi zaman istek üzerine kimi zaman 
da olağan bir görev olarak ekibiyle birlikte, özel olarak topladığı gizli 
bilgileri, nasıl “ÇOK GİZLİ; KİŞİYE ÖZEL” raporlar şeklinde hazırlayıp 
sunduğunu, ortaya koymaktadır. 

Raporları okuyan herkes, o dönemin olanaksızlıkları içinde kesinlikle çok 
titiz ve başarılı bir ekip çalışması yapıldığını kabul edecek; ayrıca ilgili 
istihbarat biriminin, toplumda istisnasız herkesi nasıl yakın bir takip 
altında tuttuğunu da rahatlıkla görebilecektir.

Okuyacağınız bu raporları 1970’li yıllarda kaleme alan kişi, toplumda 
edebiyatçı ve sanatçı kişiliğiyle de bilinen Oğuz Kusetoğlu idi. Ben 
kitabın birinci bölümünde Kusetoğlu’nun hazırladığı bu resmi raporlara 
yer verirken, ikinci bölümde özel dosyaları arasından bulup çıkarttığım 
1960’lı, 70’li yıllara ayna tutan çeşitli notlara, tutanaklara ve belgelere, 
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üçüncü bölümde ise daha önce yayınlanmış bu raporlarla ilgili açıkla-
malara yer verdim.

23.12.1928 yılında Panaya-Baf doğumlu olan Kusetoğlu, Kıbrıs İslam 
Lisesi (1947-1948), Teachers’ Training College, Morphou-Güzelyurt (1948-
1950), International University, Hertfordshire (1956), Summer School for 
Teachers of English, Newcastle (1956), Meray House College of Education 
Edinburgh (1959-1960) okullarında okudu.

Susuz İlkokulu Başöğretmenliği (1950-52), Hirsofu İlkokulu Başöğret-
menliği (1952-53), Çamlıköy İlkokulu Başöğretmenliği (1953-56), Lefke 
Gazi Ortaokulu Müdür Muavinliği ve Müdür vekilliği (1956-59) ve 
Bayraktar Ortaokulu Müdür Muavinliği, Müdür vekilliği ve Müdürlüğü 
(1960-73) görevlerinde bulundu.

Birçok yazı, şiir ve tercümeleri gerek Kıbrıs’ta ve gerekse de yurtdışında 
birçok gazete, dergi ve Antolojilerde yayınlandı. İngiltere’de iken Türkiye 
ve Türk Edebiyatı üstüne konferanslar verdi. 

P.E.N (Dünya Yazarlar Kurumu) Skoçya Şubesi üyesi, The English 
Association’ın üyesi, Edinburgh International House’ın üyesi, Young 
Men’s Christian Association of Edinburgh’un üyesi, History Speaks’in 
Türkçe çevirmeni, 1961 yılında Lefkoşa’da yayınlanan edebiyat dergisi 
Şölen’in sahiplerinden ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Birliği 
(K.T.O.E.Ö.B) kurucu ve başkanı da olan Kusetoğlu 2002 yılında vefat etti.
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(O. Kusetoğlu’nun  
“KIRMIZI-BEYAZ KARANFİLLER”  

şiirinden...)

Şeftali çiçeklerinin altından geçip 
Kırmızı-beyaz karanfiller getirdim size; 

Kanınızla yuğrulmuş olan toprakta yeşerip 
Boy atan kırmızı-beyaz karanfiller... 

Biliyorum onlardan goncesiniz, tazesiniz siz 
Anavatan’a götüren TAKSÎM’in nurlu yolunda 

Gurbet acısı, vatan ve bayrak özlemiyle, 
Cümle sevdiklerinizi bırakarak geride, 

Göz kırpmadan girdiniz bu kara topraklara 
Genç yaşınızda...

Oğuz Kusetoğlu
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TMT’nin en yetkili kişisi olan Bayraktar için çalışan ve ona “kişiye özel” 
raporlar hazırlayan Kusetoğlu, toplumda “milli dava”ya her hangi bir 
şekilde zarar vereceğini düşündüğü her olayı tüm ayrıntılarıyla kaleme 
almayı ve en kısa zamanda rapor etmeyi bir vatanseverlik görevi kabul 
etmekteydi.

Kusetoğlu raporlardan da anlaşılacağı üzere kendisi Lefkoşa’da ikamet 
etmesine karşın, adanın diğer yerleşim yerlerinde kendisi için çalışan pek 
çok muhbirle işbirliği yapmaktaydı.

Bu yıllarda TMT, tıpkı George Orwell’in ‘Big Brother’ı gibi, tüm toplumu 
yakın takip ve baskı altında tutmayı işte bu istihbarat raporları sayesinde 
başarmaktaydı...

Toplumun hemen hemen her kesiminden kişiler çeşitli vesilelerle takip 
edilmekte, sosyal, ekonomik, psikolojik ve etnik açıdan tahlil edilerek 
dönemin ‘Big Brother’ı Bayraktar’a rapor edilmekteydi.

Bugüne dek TMT ile ilgili çeşitli anı, söyleşi vb. yayınlar arasında yazılı, 
resmi kanıtlara dayalı herhangi bir yayın hatırlamıyorum. Eğer yanılmı-
yorsam bu kitapta okuyacağınız bu rapor ve yazışmalar, TMT ile ilgili 
ilk resmi, yazılı kanıt ve belgeler olarak kamuoyunun bilgisine gelmiş 
olacaktır.

Daha önce Afrika gazetesinde bu raporların büyük bölümü bir dizi 
halinde yayınlanmıştır. Bu konudaki araştırmalarım esnasında daha 
sonra elime geçen ve gazetede yayınlanmamış bir kısım belgeyi de bu 
kitapta yayınlıyorum.

Olabildiğince asıllarına sadık kalarak yayınladığım bu istihbarat rapor-
larının bazılarında, zaman zaman kişilerle ilgili çok özel bilgiler de yer 
aldığından, böyle durumlarda bazı belgelerde söz konusu kişilerin isimle-
rinin baş harflerini vermenin doğru olacağını düşündüm. Elbette bu 
isimlerin 1971 yılına denk düşen isimler olduğunu ve kişilerin bugünkü 
soyadlarının genellikle bu raporlarda yer almadığını da vurgulamam 
gerekiyor. 
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Folklor araştırmalarım ve çalışmalarım esnasında Mehmet Birinci arkada-
şımdan aldığım Oğuz Kusetoğlu’na ait kitap ve dokümanlar arasında 
elime geçen bu rapor ve yazışmaları, uzun bir zaman yayınlayıp yayın-
lamama konusunda kararsız kaldığımı itiraf etmeliyim. Bu arada yeri 
gelmişken Mehmet Birinci’ye de buradan teşekkür etmek isterim.

Elbette, kararsızlığımın nedeni korkacak, çekinecek en ufak bir nedenim 
olduğundan değil, hiç kimseyi bilerek ve isteyerek üzmek gibi bir amacım 
olmadığı için, kendi vicdanımla girdiğim hesaplaşmadan kaynaklanı-
yordu.

Bulduğum ve incelediğim bu raporlarda toplumda sıradan kişiler yanında 
tanınan, bilinen ve üst kademelerde görev yapmış pek çok kişi hakkında 
da bilgiler yer almaktadır. Belki de bu kişiler kendileri ve hatta aileleri 
hakkında böylesi raporlar hazırlanmış olabileceğini, hiçbir şekilde akılla-
rından dahi geçirmemişlerdir. 

İşte bu raporların, toplumun yakın geçmişinde önemli bir yer tutan 
T.M.T’nin çoğu kimse tarafından bilinmeyen çirkin yüzünü ve nasıl bir 
yapılanma olduğunu, toplumun neden bu yapılanmayı hala korkuyla 
hatırladığını da gün yüzüne çıkartacağını düşündüğüm için,  yayın-
lanması ve toplumun vicdanına havale edilmesinin daha doğru olacağına 
inandım.

Ayrıca, bunlara ek olarak bir de, çok planlı bir şekilde asimile edilen 
ve Türkiye’den taşınan ‘Türk ve Müslüman’ nüfusla yer değiştirme 
operasyonu tamamlanmak üzere olan Kıbrıslı Türklerin yakın tarihiyle 
ilgili, herkesin eline geçen her türlü belgeyi, özellikle gelecek kuşaklara 
bırakmak zorunda olduğuna inanan bir kişiyim. İşte elime geçen bu belge-
lerin böyle bir niteliği olduğu için de toplumsal sorumluluğum gereği hiç 
tereddüt etmeden yayınlamam gerekiyordu.

Bu kitapta yer alan raporlarda ve belgelerde bahsedilen ve öne sürülen 
hiçbir olay, görüş, düşünce ve değerlendirmenin benimle doğrudan bir 



TMT’nin Şifreleri / Kani Kanol

23

ilgisi olmadığını, tümünün de orijinal veya kopyalarının elimde mevcut 
yazılı belgelerden aktarıldığını özellikle vurgulamak isterim.

TMT istihbarat raporlarının daha önce Afrika gazetesinde yayınlanması 
esnasında ve sonrasında gerek bana, gerekse de gazete yönetimine gönde-
rilmiş bulunan tüm açıklamaları istisnasız bu kitaba dahil ettim. Yazı 
dizisi içinde defalarca raporlarda ismi geçen ve rahatsızlık duyan kişilere 
açıklama göndermelerini veya benimle temas ederek varsa şikayetlerini 
iletebileceklerini duyurmuştum. Gönderilen tüm açıklamaları kitabın son 
bölümünde okuyacaksınız. 

Öte yandan kendilerini milliyetçi, Türkçü, TMT’ci olarak tanımlayan 
kesimlerden yazı dizisine gelen tepkiler ise daha çok ortaya çıkartılan bu 
raporların sahte, uydurmaca ve kasıtlı yayınlar olduğuna yönelik değer-
lendirmeler şeklinde oldu. Yayınlanan raporlar küçümsendi ve yayınla-
yanların suç işlemekte olduklarına yönelik bir de bildiri yayınlandı. 

Toplumun geçmişinde yaşanan korku, baskı ve tehditlerle dolu bir süreci 
yeniden gündeme getiren ve anıların tazelenmesine yol açan bu belge ve 
raporların, aslında o dönemi bir kez daha insanlarımızın değerlendir-
mesine yol açmak için yayınlandığını, özellikle vurgulamak isterim. 

Adayı bölmeyi ve buradaki Türk varlığının idamesini sağlamayı tek hedef 
olarak görenlerin nasıl çalıştıklarını, kişi hakları, özel hayat, aile sırları 
gibi değerleri hiçe sayarak sadece kendi hedef ve amaçlarına ulaşmak için 
nasıl örgütlendiklerini, toplumun iyice görmesini sağlamaya çalıştım... 

Bu arada yazı dizisi devam ederken telefonla arayan ve eski bir TMT’ci 
olduğunu söyleyen ancak ismini vermeyen bir kişinin şöyle bir soru 
sorması benim için oldukça enteresandı:

“Bu bilgileri nasıl ve hangi cüretle açıklarsınız? Zamanında meydana 
gelen ve ölümle sonuçlanan olaylarla ilgili elinize bir şeyler geçse onları 
da mı yayınlayacaksınız?”
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Bugün üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına karşın, telefona sarılarak 
canı çektiği kişiye hesap sorabileceğini düşünen bu ve bunun gibi kendini 
TMT’ci olarak tanımlayan bazı kişilerin, geçmişte topluma nasıl davran-
dığını o dönemi yaşayanlar hatırlamaktadır.

Toplumda ölümle sonuçlanan pek çok olay vardır ve faili meçhul 
cinayetler bu toplumun yüz karasıdır. Dünya görüşleri ve düşünceleri 
nedeniyle hayatlarının baharında katledilen onca aydınımızın katillerini 
belgeleyen herhangi bir doküman elime geçse, hiç ama hiç düşünmeden 
yayınlayacağımdan herkesin emin olmasını isterim.

Üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş ve toplumdan bütünüyle 
saklanmış, gizlenmiş tüm olayların kesinlikle açıklanması ve gelecek 
kuşakların bilgi ve değerlendirmesine bırakılması gerektiği düşüncesin-
deyim.

Toplum olarak faili meçhul cinayetlerin yanında varlığımızın ve kimli-
ğimizin toplumsal mühendislik projeleriyle asimile edilişi karşısındaki 
çaresiz ve pasif duruşumuzun yükünü, utancını ve sorumluluğunu da 
omzumuzda taşımaktayız. 

Türkiye’de güneydoğuda Kürtler’e yönelik hayata geçirilen asimilasyon 
projelerinin benzerleri, uzunca bir zamandır Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere 
uygulanmaktadır.

Herkes de bilsin ki, Kıbrıslı Türkler de tıpkı Kürt halkı gibi toplumsal 
varlıklarını ve kimliklerini ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilmiş 
her türlü hareketin sorumlularıyla gün gele hesaplaşacaktır.

Er veya geç yaşanacak bu hesaplaşmayı belki bizler göremeyiz, ancak 
bugün için payımıza düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye 
devam edeceğiz.

Ve son olarak bu rapor ve belgeleri kitaplaştırmam konusunda beni 
motive eden ve yardımcı olan sevgili dostum Ali Bizden’e ve Söylem 



TMT’nin Şifreleri / Kani Kanol

25

Yayınları personeline; konuyla ilgili zengin bilgi birikimini her aşamada 
ve olumsuz sağlık koşullarına karşın benimle paylaşan ve bu kitaba önsöz 
yazmayı kabul eden çok değerli abimiz, hocamız Arif Hasan Tahsin’e; 
tüm çalışmalarımda beni her zaman destekleyen eşim Ayşe, kızım Mine 
ve oğlum Eylem’e içtenlikle teşekkür ederim...





ÇOK GİZLİ,  
KİŞİYE ÖZEL  
RAPORLAR
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/3.M. 
KONU: AYDER hk. 
Lefkoşa. 20 Nisan, 1971.

Sayın Bayraktar,

Öğrendiğime göre, K.G.T.Y.Y.K. (Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Yürütme 
Kurulu......KK) Çalışma ve Kooperatif İşleri Üyesi İsmet Kotak vasıta-
sıyle; AYDER, Kıbrıs türk Kooperatif Merkez Bankası’na memur olarak 
alınmak üzeredir.

AYDER, AKTÖB’ün (Ankara Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği.........KK) eski 
başkanı, aşırı solun lideri ve meydanlarda kukla gibi oynatılanların perde 
gerisi önderidir.

Bu, Yavruvatan’da aşırı solculara yerleşmek için fırsat verme; bu eylem-
dekileri Kuruluşlar’a bilerek veya bilmeyerek, yerleştirme demektir.

Adı geçen kategorideki tayinleri Türk Kooperatif Merkez Bankası İdare 
hey’eti yapmaktadır.

Bilgilerinize arzolunur. 
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ÇOK GİZLİ; KİŞİYE ÖZEL.
SAYI: 70-71/1.M. 
LEFKOŞA 
KONU: Mütalaa isteği hk.                                   
27 Şubat 1971

Sayın ilgili,

Bayraktarlık’ta hazırlanmış “K.G.T.Y. Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri 
Üyeliği Teşkilat Kanunu” başlığı altındaki kanun tasarısı hakkındaki 
mütalaam aşağıya çıkarılmıştır:

Kanunun adı:

Kanımca, kasıtlı ve hatalıdır. Kıbrıs’taki Maarif Müdürlüğü; Türkiye’deki 
Vilayet Maarif Müdürlükleri gibi değil; Tüm Kıbrıs’ın Türk Maarif 
Müdürlüğü’dür.

Bu hususta dikkat edilecek nokta, T.C.M. Maarif Dairesi Teşkilat 
Kanunu’nda varolan ve Anayasa’ca tevsik edilen isimlerin değiştirilme-
mesidir. Aksi halde mevcut kanunlar çiğnenmiş ve gayri kanuni bir işlem 
yapılmış olur. Şurası bir hakikattir ki, üyelikler geçici; oysa ki Kıbrıs Türk 
Maarif Müdürlüğü bakidir. Bu nedenle Kanun’un adı “T.C.M. Maarif 
Dairesi Teşkilat Kanunu” olarak kalsın ve Kanun’a, mezkur Kanun’la 
Anayasa esas tutularak, zamana uygun gerekli ilaveler yapılsın.

Yalnız şu gerçeği de yüksek şahsınızın bilmesi gerekir ki, bugün Yönetim 
Kurulu’nda kabul edilen ve yalnız baremlerinin tesbiti kalan Türk Maarif 
Teşkilat Kanun Tasarısı; Yönetim, Askeri  Liderlik ve Elçilik Temsilcileri 
tarafından hazırlandıktan sonra Türkiye’ye gönderilen, K.İ.P.İ.K.’çe; 
mali mülahazalarla birtakım çıkarmalar yapıldıktan sonra iade edilen, 
buradaki Alt Komite ile Savcılığın da mütaalası alındıktan sonra Anayasa 
ve Temel Kurallar’a uyularak hazırlanmış olan bir Teşkilat Kanunu 
Tasarısı’dır. Baremler görüşülürken, Bayraktarlığın bir Teşkilat Kanun 
Tasarısı sunması olumsuz karşılanır.
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ÖZET OLARAK

1. Böyle bir kanunun çıkması için önce üyeliğin daimiliğinin, 
dolayısıyla Yürütme Kurulu’nun daimiliğinin bir kanunla 
saptanması lazımdır.

2. Daimi olan T. Cemaat Meclisi’dir. Bunu bir kenara atmak Temel 
Kurallar’a ve Anayasa’ya aykırıdır.

3. Maarif Tadil Tasarısı ancak Anayasa ve Temel Kurallar ışığında 
yapılır. Teklif edilen Kural Tasarısı hepsini yıkmıştır.

4. Bu Kural Tasarısı ile Üye, apayrı bir statüsü ve dikta salahiyet 
olan siyasi bir hüviyete bürünecektir.  Bu nedenle Maarif, T.C. 
Meclisi Başkanlığı’ndan koparılmamalıdır.

5. İleri sürülen Kural Tasarısı’ndakiler, hale hazırda Yürütme’de 
olan ve kabul edilen; yalnız maaş baremlerinin tesbiti kalan 
Kural Tasarısı’nda hepsi mevcut.

6. T.C. Meclisi Maarif Dairesi Teşkilat Kanunu ile 12 Mart, 1970 
Öğretmenler Kuralı’ndaki makamların ismini değiştirmek veya 
lağvetmek, Yönetimi ve Bayraktarlığı sarsacağı gibi; Yönetim’in 
binlerce Sterling tazminat ödemesine sebep olacaktır.

7. Bütün Üyelikler’de kadrolar muvazzaf olduğuna göre, Maarif’te 
bunun aksini yapmak genel olarak Kıbrıs’ın geleneksel İdari 
Teşkilatı’na aykırı düşecek ve Maarif Teşkilatı politikacıların 
kurbanı olacaktır. 

 
Aynı zamanda T.C. Meclisi Maarif Dairesi Teşkilat Kanunu ile 
12 Mart, 1970 Öğretmenler Kuralı’nda öngörülen makamları 
lağvetmek veya “geçici” statüsüne çevirmek, adı geçen 
Kurallar’a zıt düşeceğinden ve de bazı müktesep hakların 
alınacağından, zümrelerde, arzulanmayan dalgalanmalara se-
bep olacaktır.
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8.  İleri sürülen Kural Tasarısı’ndakiler, Yönetimce kabul edilen 
Kural Tasarısı’nda olmakla beraber; salt mali nedenlerden 
dolayı gerçekleştirilememektedir.

9.  Burhan Hasan Tahsin tarafından hazırlandığı iddia edilen Kural 
Tasarısı, aslında, Eğitim Üyesi Ali Süha’nın fikridir. Çünkü 
buna benzer düşünceler, daha önce Maarif Teknik Elemanları 
ile Alt Komite’ye teklif edildi; fakat Anayasa ve Temel Kurallara 
aykırı olduğu için, bir yenilik getirmediğinden, istikbal garan-
tisi vermediğinden, personelin politik kişilerin oyuncağı haline 
geleceğinden, Jurnalcılık Kurumu’nun yaratılacağından ve de 
kuvvet bulacağından reddedildi.

10. 23 Şubat, 1971’de Bayraktarlığın kokteyl gecesinde, bazı kişilere 
Ali Süha’nın “Yaza kadar Maarif’te bazı köklü değişiklikler ola-
cak.” demesi, mevcut kişilerin tuhafına gitti; fakat ben durumu 
bildiğim için ses çıkarmadım.

11. Bayraktarlık alet edilmek üzere Burhan Hasan Tahsin ortaya 
atıldı.

12. Burhan Hasan Tahsin’in Tasarı’yı, mesleki derin bir bilgisi olma-
yan ve geçen yıl Bayraktarlık Karargâhı’ndan terhis olan kardeşi 
Arif Hasan Tahsin’e de verip mütalaa istemesi; ne derece realist, 
idealist ve samimi olduğunu gösterir.

13. Kural Tasarısı’nda öngörülen Maarif Şurası daima ayrı kanunla 
ihdas edilir. Teşkilat Kanunu’nda olmaz; bu durum Türkiye’de 
de böyledir.

 
Eğitimimiz’i Türkiye’ye göre ayarlamak mecburiyetinde 
olduğumuzdan, ayrı bir maarif şurası kurmak doğru mu, değil  
mi münakaşa konusu ve derin bir etüt konusudur.

14. Eğitim Planlama Dairesi, Maarif Teşkilat Kanunu’nda olmaz; 
Türkiye’de de olduğu gibi, Planlama ve İstişare Dairesi’nin 
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içinde olması lazımdır. Çünkü Eğitim Planlaması, Cemaatın 
tüm planlamasının ışığı altında olur. Buna da Planlama ve 
İstişare Dairesi yapar.

15. Burs Encümeni, her yerde olduğu gibi, özel bir kararla olur. 
Nitekim bunun Tüzüğü, Yürütme Kurulu’ndan geçirilmiştir. 
Teşkilat Kanunu içinde olmaz.

16. Müfettişlikler’de kadın-erkek ayrımı yapılmaz; en ehil kişi 
kimse; millete, memlekete en çok faydası dokunacak en ehil kişi 
kimse o atanır.  

17. Maarif Müfettişleri’ne rağmen, Üyenin özel 3 müfettişi olması, 
Espionaj Müessesesi’nin (casusluk müessesesinin) kurulmasına 
vesile olur. Bu usül dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Şimdiki sis-
temde bile, Eğitim Üyeliği ve diğer bazı Üyelikler’de, kısmen 
de olsa, böyle bir casusluk şebekesi; terfi v.s. vaadleri ile; 
kurulmuştur. Geniş salahiyetli ve imtiyazlı özel müfettişlikler 
ihdas edilirse; espionaj müesseseleri daha da kanlanacak, can-
lanacak; ihtiras, şahsi kin ve garezle ve de politik nedenlerle, 
istenmeyen şahıslar, tenkit eden şahıslar daha da tırpalanacaktır.

 
Kısacası, art düşünce ile hazırlanmış bir tasarıdır. Bunun 
Yürütme’ye Bayraktarlık tarafından götürülmesi, Cemaatımız’ın 
itimat kaynağı olan Bayraktarlığa gölge düşürür ve leke sürer.

 
Bunlar, uzun; mesleki ve hukuki yönden etüt ettikten sonra, 
şahsi görüş ve samimi fikirlerimdir. Saygı ile arzolunur.

 OĞUZ KUSETOĞLU.  
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ÇOK GİZLİ; KİŞİYE ÖZEL
SAYI:70-71/2.M.                                                 
Lefkoşa 
KONU: Eğitim şurası tüzüğü hk.                           
11 Nisan 1971.

Sayın Bayraktar,

Özel olarak edindiğim bilgiye göre, K.G.T.Y.Y. Kurulu 13 Nisan, 
1971 Salı gün “Eğitim Şurası Tüzüğü”nü görüşüp onaylıyacakmış…
K.T.O.E. Öğretmenler Birliği Başkanı ve Oğuz Kusetoğlu olarak sizi, 
durumdan bilgili kılmayı ve bu sahada da sizlere yardımcı olmayı 
kaçınılmaz milli bir görev addediyorum.
Prensip itibariyle, K.T. Maarif Dairesi Teşkilat Kanunu geçmeden 
“Eğitim Şurası Tüzüğü” hazırlanamaz.
27 Şubat, 1971 tarih ve 70-71/1. M. sayılı yazımın 13. maddesinde 
de belirttiğim gibi, “K.G.T.Y. Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri 
Üyeliği Teşkilat Kanunu” başlığı altındaki Kanun Tasarısı’nda 
Maarif Şurası daima ayrı kanunla ihdas edilir. Teşkilat Kanunu’nda 
olmaz; bu durum Türkiye’de de böyledir.
Eğitimimiz’i Türkiye’ye göre ayarlamak mecburiyetinde 
olduğumuzdan; bazı örgütlerin Türkiye’deki  solcu-sağcı 
kavgasını Kıbrıs’a da sıçratmak çabası içinde bulundukları, solcu 
yayın organlarının dili ve ideolojisi ile genç beyinleri etkilemeye 
uğraştıkları; kamoflajlı komünizm ya da sosyalizm akımlarını 
Kıbrıs Türkü’ne aktarma gayreti içinde bulundukları bu devre-
de; bayrak, toprak, namus, şan, can ve de malımızı korumak için 
attığımız bu “Kutsal Kurtuluş Savaşı”nı atalarımıza has cesaret ve 
celadetle savaştığımız bu devrede; Levantin sürülerinin her alanda 
olduğu gibi, maarif sahasında da ENOSİS (Yunanistan’a bağlanma) 
yaptıkları bir devrede, Anavatan’dan ayrı bir Maarif Şurası kurmak 
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doğru mu, değil mi münakaşa konusu ve derin bir etüt konusudur. 
Eğitim Üyemiz ve diğer bazı Üyeler’le şebekelerinin ben ve benim 
diğer korkusuz milliyetçi ve de mücadeleci kişileri Sendika’dan 
uzaklaştırmak için tertipledikleri kliklerle, kurdukları komplolar 
malumunuzdur.
İleride, gerek Yasama Meclisi’ni ve gerekse de diğer Sendika ile 
müesseseleri kimlerin ele geçirecekleri bilinemez. Bu nedenle titiz 
davranmak ve tedbirli olmak şarttır.
Bu vesile ile, naçizane kanaatim odur ki; yukarıda bahsettiğim tipte 
ve tıynetteki kişilere artık “Dur!”  demek zamanı da gelmiş, hatta 
geçmiştir bile…
Adı geçen “Eğitim Şurası Tüzüğü”ne göre, mahalli bir eğitim sis-
temine gidiyoruz. Mahalli eğitim sistemine gitmek, Anavatan 
Eğitim Sistemi’nden kopmak demektir.
Politik nedenlerle, eğer bu tip mahalli bir Eğitim Şurası’nın 
toplanması zaruri ise; K.T. Eğitim Şurası Tüzüğü’ne öyle bir 
madde eklenmeli ki; K.T. Eğitim Şurası, Anavatan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Eğitim Sistemi’ne aykırı düşecek ve okullarımızın 
muadeletini yitirecek kararlar alınmasın.
İngiliz Koleji’nin, muadeletsizlik yüzünden, içinde bulunduğu 
çıkmaz; ibret verici, yüzkızartıcı ve yürekler acısıdır… Mezkur 
Kolej’e devam eden öğrenciler, mezuniyet devresinden sonra da 
aynı Kolej’e devam ettikleri halde bile İngiltere Üniversiteleri’ne 
giriş imtihanı olan G.C.E. (General Certificate of Education) 
imtihanlarını başaramamakta, Anavatan Liseleri ile muadelet du-
rumu olmadığı cihetle de Devlet Bitirme İmtihanları’na (olgunluk, 
bakalorya) girememekte; kısaca, iki cami arasındaki beynamaz mis-
ali, çaresiz ortada kalmaktadırlar…
Dikkate alınması gereken diğer bir husus ta “Eğitim Şurası 
Tüzüğü”nün 3. maddesinin “A” fıkrasında önerilen Talim Terbiye 
Kurulu’nun Kıbrıs’ta hâlen mevcut olmadığıdır.
Aynı titizlikle üzerinde durulması gereken diğer bir önemli nokta 
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da yine 3. maddenin “C” fıkrasının 10. satırında “Üyenin uygun 
göreceği müessese temsilcileri.” cümlesinin “K.G.T.Y.  Y.Kurulu’nun 
uygun göreceği ve Üye’nin davet edeceği müessese temsilcileri.” 
şeklinde değiştirilmesidir.
Mukayese edebilmeniz için, “MAARİF VEKÂLETİ MERKEZ 
TEŞKİLÂTI ve VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN” ile “Eğitim 
Şurası Tüzüğü’nü, ilişikte, bilgilerinize arzederim.
Vicdan huzuru içerisinde, en derin hürmet ve bağlılık duygularımın 
kabulünü istirham eylerim.

Oğuz Kusetoğlu
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Sayı: 70-71/4.M.        
Lefkoşa. 
Konu: Kıbrıs Rum Cemaatı’nın Eğitim ve Öğretim İşleri hk.
25 Nisan, 1971. 

Sayın Bayraktar,

İLGİ: 15 Nisan, 1971 tarihli emirleriniz.
Kıbrıs Rum Cemaatı’nın Eğitim ve Öğretim İşleri’ni düzenleyen ek 
listedeki kanun ve kararlar, Rum Maarif Müdürlüğü’nden 21 Ni-
san, 1971 tarihinde, özel olarak temin edilmiştir. 
Temin edilen bütün kanun ve kararlar Rumca’dır. Davaya gönülden 
bağlı Sendikamız’ın özel kişileri tarafından titizlikle incelenmiştir.
İnceleme neticesinde Kıbrıs Rum okullarında Elen kültürünün esas 
alındığının, bunun yanısıra Rum kültürünün Elen kültürünün içer-
isinde olduğu Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık) ve Edebi-
yat derslerinde işlenmektedir.
Halen Yunanistan’da yürürlükte olan Orta Eğitim Müfredat 
Programı (10.11.1969 tarihinde yayınlanan Yunan Kıraliyet Beyaz 
Kitabı’nın 1. bölümünün 225. sayfasına atfen) Kıbrıs’ta da 15 Ni-
san, 1970 tarihinde çıkarılan hususi bir emirle, bazı derslerde tatbik 
olunmaktadır.
Özet olarak, Kıbrıs Rum İlkokulları’nda Rumca ve Sosyal Bilgiler 
(Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık) dahil bütün dersler Yunan kültürü ve 
müfredatı esas alınır; bunun yanısıra Kıbrıs Rumları’nın örf, adet 
ve milli mücadeleleri işlenir. Sadece Matematik ve Fen Dersleri, 
mahalli şartlara göre tanzim edilen kitaplardan takip edilir.
Ortaokul ve Liselerde tam manasıyle Yunan müfredatı takip edilir 
ve bu müfredat içerisinde Kıbrıs Rumları’nın Elen ırkından olduğu 
belirtilir ve Yunanlılar’la her devirde, elele vererek müşterek hedefe 
doğru gittikleri, mücadele ettikleri ve edecekleri belirtilir.
Orta 3. ve Lise 3. sınıflarda Tarih derslerinde Bizans’tan başlıyarak 
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Osmanlı devrine kadar gelinir ve Yunanistan’ın İran ile yapmış 
olduğu savaşlarda Kıbrıslılar’ın da Yunanistan ile beraber 
savaştıkları ileri sürülerek Kıbrıslılar’ın da Yunan oldukları belir-
tilir.
Osmanlı Devleti’nden bahsederken, 1821-1878 Kıbrıs’ın durumunu 
işler. Ayrıca Makarios’un seçimini, Makarios ve silahlı E.O.K.A mü-
cadelesi ile Diğenis’ten bahsedilir. Konu Zurih antlaşmalarına ka-
dar getirilir ve burada bitirilir. 
Eskiden yabancı dil olarak okutulan Türkçe, şimdi, sadece bazı 
gece enstitülerinde okutulmaktadır.
Yaptığım soruşturma sonucu, Eğitim Şurası’nın foksiyonu 
olmadığından 1962’de feshedildiği tespit edilmiştir.
Rum okullarında, Elen ırkından gayrı birisinin okutulmasını 
yasaklıyan herhangi bir resmi kararları yoktur. (Ne şimdiki Rum 
Bakanlar Kurulu’nca ve ne de 1960-1963 yıllarındaki Rum Cemaat 
Meclisi’nce) Yaptığım soruşturma neticesinde edindiğim bilgiye 
göre, yaşları uygun Türk çocukları; müracaat ettikleri takdirde; her-
hangi bir Rum okuluna kabul edilirler. Bilhassa Türkler’den vaki ol-
acak herhangi bir müracaatı, politik nedenlerle, müspet karşılarlar.

YAŞ DURUMLARI
ANA OKULU  :  3 - 5.5  yaş arasında
İLKOKUL  :  5.5-12     ”         ”
ORTA EĞİTİM  :  12-18     ”         ”
TEKNİK OKULLAR :  12-18     ”         ”
SANAT OKULLARI :  12-17    ”         ”
ZİRAAT OKULLARI :  12-18    ”         ”

Bilgilerinize arz edilir.

Oğuz KUSETOĞLU

Eki:  I. İstifade edilen kanun ve kararlar.
   II. Kıbrıs Eğitim Müesseseleri ve Eğitim Sistemi.
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EK I.    İSTİFADE EDİLEN KANUN VE KARARLAR.

1.  Kıbrıs Eğitimi Müfredat ve Haftalık Ders Çizelgesi (Sayı: 4-5)
2.  Kıbrıs Eğitimi Beynelmilel Eğitim Yılı (Sayı: 1-2)
3.  Öğretmen Koleji Yıllığı (1960-1961)
4.  Tayin, Terfi, Nakil, Disiplin, Hizmet Şartları ve Tekaütlük 

Yönetmenliği (31 Ocak, 1969)
5.  İlkokul Öğretmenleri’nin Hizmet Şartları (10.7.1969,  

Karar No. 8887)
6.  Orta Dereceli Okullar’ın Hizmet Şartları
7. Bakanlığa Sunulan Maarif Teşkilatı’nın Bazı Hizmet Mevkileri’nin 

Tadilatı Tasarısı (27 Mart, 1971, M. BK. No. 255/68/2B)
8.  Öğretmenlerin Teftiş Raporu (16 Ocak, 1962)
9.  Orta Dereceli Okul ve Öğretmen Koleji Teftiş ve Değerlendirme 

Raporu (24/4/1967)
  a. 6 aylık rapor
  b. Yıllık rapor

10. Genel Müfettişler Tarafından Hazırlanacak Mücmel Rapor.
11. Orta Dereceli Okul Müdürleri’ne Haftalık Program Çizelgesi ve 
  Müfredat Özeti (2 Temmuz, 1970)
12. Orta Dereceli Okullar Müfredat Programı (Yunan Kıraliyet 

Hükümeti Beyaz Kitabı’nda Yayınlanan ve Mer’iyette Bulunan 
Esas Üzerine Uygulanan Program) (15/4/1970)

13. Kıbrıs’ta Maarif Müesseseleri ve Maarif Sistemi
14. 6 yıllık ilkokul Müfredat Programı (13 Mayıs, 1969)
15. İlkokullar Müfredat Programı
16. İlkokullar Haftalık Ders Çizelgesi
17. Teknik Okul Öğretmenleri’nin Hizmet Şartları ve Baremleri.
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EK II. KIBRIS EĞİTİM MÜESSESELERİ VE EĞİTİM SİSTEMİ.

A.Anaokulu.
3-5.5 yaşları arasındaki çocuklara ilköğretim öncesi hazırlık tah-
sili sağlıyan okuldur. Anaokulu tahsili mecburi değil; ihtiyaridir. 
Anaokulları’nın ekseriyeti özel okullar olup Eğitim Bakanlığı’nın 
denetimine tabidir.

B. İlköğretim.
İlköğretim eğitimi, 5.5-12 yaş arasındaki öğrenciler için 6 yıl süreli 
eğitim olup mecburidir.
İlköğretim müesseselerinde Güzel Yazı, Lisan (Rumca), Aritme-
tik, Tarih, Coğrafya, Tabiat Bilgisi ve Fen Bilgisi, Müzik, Resim-İş, 
Beden Eğitimi, “İlgi Merkezleri” (Hedefleri ve kültür genişlik ile 
limitleri önceden tespit edilmiş ana konular seçilir, öğrenciler ilgi 
duydukları konu ve konuyu işliyen gruplara sıra ile dahil edilirl-
er.), İngilizce (İlkokul’un son 2 yılında), ve imkan olan yerlerde kız 
öğrenciler için Evidaresi okutulur.
Köy bölgelerindeki bazı ilkokullar, tedris yıllarını 8 yıla çıkararak 
genel ilkokul müfredatına ek olarak, bölgesel özel ihtiyaçları 
karşılamak nedeniyle, öğrencilerine ziraat, lokal sınaat, ev idaresi, 
biçki-dikiş, dülger işleri, metal işleri, v.s. öğretir.

C. Orta Eğitim.
a. Cimnasyum (Lise)
İlkokul mezunu öğrenciler, giriş imtihanını başardıktan sonra, tah-
sillerine Orta Dereceli Okullar’da devam ederler. 
Orta Öğretim eğitimi, 12-18 yaş arasındaki öğrenciler için 6 yıl süre-
li eğitim olup 2 devreden müteşekkildir. Şöyle ki:
1- Ortaokul Devresi (İlk 3 yıl; I-II-III.) 
Bu devre, Orta Öğretim eğitiminin ilk 3 yılını teşkil eder ve tüm 
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öğrenciler, genel konularla edebi ilimler ve bilhassa eski Latin ve 
Yunan Edebiyatı’na ağırlık veren genel mahiyette bir kurs takip ed-
erler.
Adı geçen devrede öğrencilerin kendi kendilerini ve milletlerini 
daha iyi tanıyıp bilmelerine, özel ilgilerini ve de zevklerini tatmin 
etmelerine daha fazla fırsat verilir. Böylece, öğrencilerin temayülleri 
ile kabiliyetleri daha belirgin bir hal alır ve özel surette yetiştirilen 
rehber öğretmenlerin rehberliğinde; öğrenciler, ikinci devredeki 
ihtisaslaşma dallarını daha çok kolaylıkla ve daha da isabetli olarak 
seçerler.
Bu devrede, Dindersi, Modern Rumca, Klasik Rumca ve Klasik Rum-
ca Tercüme, Yurttaşlık, Mesleki Rehberlik, Matematik, Coğrafya, 
Fizik, Biyoloji, Antropoloji-İjiyen, İngilizce, Fransızca, B.E., Resim-
İş, Müzik, Ev Ekonomisi (Kızlar için) okutulur.
2-Lise Devresi (Son 3 yıl; IV-V-VI)
Bu devre, Orta Öğretim eğitiminin son 3 yılını teşkil eder ve Lise 
IV’ten itibaren “Klasik ”, “Fen” ve “Ekonomi” olmak üzere 3 
bölümden müteşekkildir. Her bölümün müfredatı hem genel kül-
türe ve hem de ihtisaslaşmağa önem verilerek dengeli bir şekilde 
tanzim edilmiştir.
Bu devrede, aşağıdaki çizelgedeki dersler okutulmaktadır:
b. Teknik Okullar.
Teknik Okullar, 12-18 yaş arasındaki öğrencilere 6 yıl süreli teknik 
eğitim veren okullar olup ya daha yüksek teknik eğitim müessese-
lerine öğrenci veya yerli endüstriye genç teknisyenler yetiştirir.
İlk 3 yılda, genellikle Ortaokul Devresi müfredat programını uygu-
lamakla beraber; dülger işleri, metal işleri ve üçüncü sınıfta da 
teknolojik konulara yer verilir.
Son 3 yılda ihtisaslaşmağa önem verilir ve otomobil makinisti, elek-
trik teknisyeni, atelye makinisti ve yapı-inşaat teknisyeni yetiştirir. 
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c. Sanat Okulları.
12-17 yaş arasındaki öğrenciler için 5 yıl süreli okullar olup yerli 
endüstri ile hükümet dairelerinde ihtiyaç duyulan- terzi-makastar, 
otelciye varıncaya kadar- her tip sanatkarı yetiştirir.
Adı geçen okulun ilk 3 yılında, genel eğitim- kültür dersleri ile 
sanat dersleri başlangıcına; son 2 yılı da öğrencinin kabiliyetine ve 
zevkine göre seçeceği bir sanat dalında ihtisaslaşmağa hasredilir.
d. Ziraat Okulları
12-18 yaş arasındaki öğrenciler için 6 yıl süreli ziraat okulları olup, 
şimdilik, sadece Omorfo’da mevcuttur ve “Omorfo Ziraat Lisesi” 
diye anılmaktadır.
İlk 3 yılda, Ortaokul genel müfredat programının uygulanması 
yanında pratik ziraat konuları da işlenir.
Son 3 yılda, Ziraat konularında ihtisaslaşmağa yer verilir.

D. YÜKSEKÖĞRENİM.
Yüksek Öğrenim müessesesi, şimdilik, adada sadece bir tane olup 
“Pedagoji Akademisi” ismiyle anılmaktadır ve Lefkoşa’dadır. 
Pedagoji Akademisi 3 yıl süreli olup ilkokullara öğretmen 
yetiştirmektedir.
Pedagoji Akademisi’ne, 6 yıl süreli Orta Öğretim müesseselerinden 
mezun öğrenciler imtihanla alınır.
Akademi’de Felsefe, Psikoloji, Mesleki Rehberlik, Teorik Eğitim ve 
Eğitim Tarihi, Genel Öğretim Prensipleri, Özel Metodoloji, Gös-
teri Dersleri, Dindersi, Rumca Lisan Eğitimi, Medeniyet Tarihi, 
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Ziraat, Bahçecilik, Yurttaşlık, 
Sosyoloji, Folklör, İjyen, Çocuk Bakımı, Tarih, Coğrafya, İngilizce, 
Müzik- Koro, Bizans Müziği, Resim-İş, Elsanatları, B.E.- Oyunlar ve 
Ev-Ekonomisi okutulur.
3. sınıfta Biyoloji-Ziraat-Bahçecilik, İngilizce, Müzik-Koro, 
Resim-İş, Elsanatları, B.E.-Oyunlar ve Ev- Ekonomisi derslerinde 
ihtisaslaşmağa yer verilir.
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E.ÖĞRETİM YILI:
Dersler, her yıl Eylül ortasında başlar ve Haziran sonunda sona erer.
İlkokul öğrencileri için vasıf kazandıran imtihan veya son imtihan-
lar yoktur. Orta Dereceli Okulların arasınıfları, bir üst sınıfa terfi 
için 10-30 Haziran arası, son sınıflar ise mezuniyet belgesi almak 
için yine 10-30 Haziran tarihlerinde imtihanlara girerler. Başarılı 
olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilir. Mezuniyet belgeler-
inde takip edilen kurs ve dersler ile elde edilen derece yazılıdır. 
Not takdirinde 1-20’ye kadar puvan kullanılır. Başarı notu 10 olup 
dereceleme “Pek İyi”, “İyi” ve “Ortadır”.



46

TMT’nin Şifreleri / Kani Kanol

1970-1971 Öğrenim Yılı

Lise Devresi “Klasik ” ve “Fen” Bölümleri Haftalık Ders Çizelgesi’dir.

HAFTALIK DERS TUTARI 
          SINIF IV                SINIF V            SINIF VI

Sıra No. Dersler   Klasik Böl. Fen B. Klas. B. Fen B. Klas. B. Fen B.

1. Dindersi  2 2 2 2 2 2 

2. Modern Rumca  4 3 4 3 3 3 

3. Klasik Rumca  7 5 7 4 7 4 

4. Tarih  2 2 2 2 2 2 

5. Felsefe  - - 2 1 2 1 

6. Yurttaşlık  - - - - 1 1 

7. Matematik  4 6 4 7 4 6 

8. Coğrafya  - - - - - - 

9. Beşeri Coğrafya  - - 1 - - - 

10. Fizik  4 6 3 6 3 6 

11. Biyoloji  - - - - 1 1 

12. Antropoloji-İjiyen  - - 1 1 6 - 

13. İngilizce  4 4 4 4 4 4 

14. Fransızca  2 2 2 2 2 2 

15. Latince  2 - 2 - 2 - 

16. Beden Eğitimi  3 3 2 2 2 2 

17. Resim-Teknik Çizim  1 2 - 2 - 1 

18. Müzik  1 1 - - - - 

Haftalık Ders Tutarı  36 36 36 36 36 36
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1970-1971 Öğrenim Yılı

LİSE DEVRESİ “EKONOMİK BÖLÜM ” HAFTALIK DERS ÇİZELGESİDİR.

HAFTALIK DERS TUTARI.

Sıra No.  DERSLER  SINIF VI SINIF V  SINIF VI

1. Dindersi  2 2 1 
2. Modern Rumca  4 3 3 
3. Klasik Rumca  5 3 3 
4. Tarih  2 2 2 
5. Yurttaşlık-Kanun  - 1 1 
6. Felsefe  - - 1 
7. Matematik   4 3 3 
8. Ticari Matematik  - 2 1 
9. Fizik  3 3 3 
10. İngilizce-İngilizce Muhabere  5 5 5 
11. Fransızca  2 2 2 
12. Beden Eğitimi  2 2 2 
13. Resim – İş (Çizim- Afiş)  1 - - 
14. Defter Tutma & Muhasebe  4 4 4 
15. Ofis Çalıştırma  - - 2 
16. Ticaret  2 2 - 
17. Ticari Mektuplar (Rumca)  - 1 1 
18. Ekonomi  - 1 2 
19. Daktilo  2 2 2 
20. Steno (Kız öğrenciler)  2 2 2

 Haftalık Ders Tutarı:   

 Kız öğrenciler:  40 40 0 
 Erkek öğrenciler:  38 38 38
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b. Teknik Okullar.

Teknik Okullar, 12-18 yaş arasındaki öğrencilere 6 yıl süreli teknik eğitim 
veren okullar olup ya daha yüksek teknik eğitim müesseselerine öğrenci 
veya yerli endüstriye genç teknisyenler yetiştirir.

İlk 3 yılda, genellikle Ortaokul Devresi müfredat programını uygula-
makla beraber; dülger işleri, metal işleri ve üçüncü sınıfta da teknolojik 
konulara yer verilir.

Son 3 yılda ihtisaslaşmağa önem verilir ve otomobil makinisti, elektrik 
teknisyeni, atelye makinisti ve yapı-inşaat teknisyeni yetiştirir. 

c.Sanat Okulları.

12-17 yaş arasındaki öğrenciler için 5 yıl süreli okullar olup yerli endüstri 
ile hükümet dairelerinde ihtiyaç duyulan- terzi-makastar, otelciye 
varıncaya kadar- her tip sanatkarı yetiştirir.

Adı geçen okulun ilk 3 yılında, genel eğitim- kültür dersleri ile sanat 
dersleri başlangıcına; son 2 yılı da öğrencinin kabiliyetine ve zevkine göre 
seçeceği bir sanat dalında ihtisaslaşmağa hasredilir.

d. Ziraat Okulları

12-18 yaş arasındaki öğrenciler için 6 yıl süreli ziraat okulları olup, 
şimdilik, sadece Omorfo’da mevcuttur ve “Omorfo Ziraat Lisesi” diye 
anılmaktadır.

İlk 3 yılda, Ortaokul genel müfredat programının uygulanması yanında 
pratik ziraat konuları da işlenir.

Son 3 yılda, Ziraat konularında ihtisaslaşmağa yer verilir.

D. YÜKSEKÖĞRENİM.

Yüksek Öğrenim müessesesi, şimdilik, adada sadece bir tane olup 
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“Pedagoji Akademisi” ismiyle anılmaktadır ve Lefkoşa’dadır. 

Pedagoji Akademisi 3 yıl süreli olup ilkokullara öğretmen yetiştirmek-
tedir.

Pedagoji Akademisi’ne, 6 yıl süreli Orta Öğretim müesseselerinden 
mezun öğrenciler imtihanla alınır.

Akademi’de Felsefe, Psikoloji, Mesleki Rehberlik, Teorik Eğitim ve Eğitim 
Tarihi, Genel Öğretim Prensipleri, Özel Metodoloji, Gösteri Dersleri, 
Dindersi, Rumca Lisan Eğitimi, Medeniyet Tarihi, Matematik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Ziraat, Bahçecilik, Yurttaşlık, Sosyoloji, Folklör, İjyen, 
Çocuk Bakımı, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Müzik- Koro, Bizans Müziği, 
Resim-İş, Elsanatları, B.E.- Oyunlar ve Ev-Ekonomisi okutulur.

3. sınıfta Biyoloji-Ziraat-Bahçecilik, İngilizce, Müzik-Koro, Resim-İş, 
Elsanatları, B.E.-Oyunlar ve Ev- Ekonomisi derslerinde ihtisaslaşmağa 
yer verilir.

E.ÖĞRETİM YILI:

Dersler, her yıl Eylül ortasında başlar ve Haziran sonunda sona erer.

İlkokul öğrencileri için vasıf kazandıran imtihan veya son imtihanlar 
yoktur. Orta Dereceli Okulların arasınıfları, bir üst sınıfa terfi için 10-30 
Haziran arası, son sınıflar ise mezuniyet belgesi almak için yine 10-30 
Haziran tarihlerinde imtihanlara girerler. Başarılı olan öğrencilere 
mezuniyet belgeleri verilir. Mezuniyet belgelerinde takip edilen kurs ve 
dersler ile elde edilen derece yazılıdır. Not takdirinde 1-20’ye kadar puvan 
kullanılır. Başarı notu 10 olup dereceleme “Pek İyi”, “İyi” ve “Ortadır”.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/5.M. 
KONU: Aydın Sami hk. 
Lefkoşa.   27 Nisan,1971.

Sayın Bayraktar,

Aydın Sami’yi bugün, K.T.Y.Y.K. (Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu....
KK) Maarif Üyeliği Genel Sekreterliği için mülakata çağırdılar.

Elinde, resmi tayin belgesi bulunduğu ve kanuni hakkı olduğu halde; 
bazı siyasi kişiler, politik nedenlerle Aydın Sami’yi bu mevki’iden ekarte 
etmek için Amme Hizmetleri Komisyonu Üyeleri üzerinde etki kullan-
maktadırlar.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/6.M. 
KONU: Fuat Figen hk. 
Lefkoşa.   5 Mayıs,1971.

Sayın Bayraktar,

Durum, tutum ve de eylemleri nedeniyle tasvip edilmeyerek Türkiye’den 
sınır dışı edilen Fuat Figen, edindiğim bilgiye göre kısa bir süre için, 
Kıbrıs’a gelmiş ve Köşklü Çiftlik’teki Muharrem Apartmanı yanındaki 
barakamsı evde kalmaktadır. Ev anormal durum dolayısıyle inşa edilip 
Fuat Figen’in babası, İmren Sütçülük Servisi Sahibi Mustafa Bey’e aittir.

Bilgilerinize arzedilir.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/7.M. 
KONU: Aydın Sami’nin genel Sekreterlik’e Atanması ve 
Mücahitlik Görevi hk. 
Lefkoşa.   10 Mayıs,1971.

Sayın Bayraktar,

Aydın Sami’ye muktesep hakkı olan Genel Sekreterlik mevkiinin asaleten 
verilmesi, tüm çevrelerde, tahmin edemediğiniz şekilde memnuniyet 
yaratmıştır.

Bunun yanısıra; sivil Yönetim’ce, Aydın Sami’nin terhis ettirilip sivil 
göreve iadesi şuyu bulunca (yayılınca.....KK) mücahir çevrelerinde 
hoşnutsuzluk yarattı. Çünkü Aydın Sami, bütün faaliyetlerinde; hangi 
şartlar altında olursa olsun, “Mücahitlikte kalmak, TMT’ye hizmet etmek, 
Anavatan’dan gelen komutanlara yardımcı olmak milli vazifemizdir.” 
Parolasını ana unsur olarak işlemiştir. Bu yönden Aydın Sami’nin mücahit-
likten ayrılması, mücahitler arasında, moralman menfi tesir yapacaktır.

Diğer yönden ise, belli bir zümre arasında, bilhassa sivil idarede kilit 
noktaları işgal eden bazı şahıslar arasında; mücahitliği “ayak takımı” 
olarak vasıflandıranlar vardır. Konuyu bu cepheden ele aldığımız zaman 
da Aydın Sami’nin kendisi müracaat etse dahi, terhis edilmesi sakınca-
lıdır. Son senelerde sivil idarenin, mücahitlikte olup da cemaat içerisinde 
sivrilmiş kişileri; şu veya bu sebepten dolayı, sivil göreve avdet etmeleri 
telkininde bulunması, mücahitler arasında iyi intiba bırakmamakta olup 
bu hususun önlenmesi gerektiği kanaatındeyım .

Ayni zamanda, “Kilit mevkilerde bulunanlar, mücahitlik yapmaz!” 
nazariyesinin tesirsiz ve geçersiz hale getirilmesi artık bir zaruret halini 
almıştır.

Bazı Üyelikler’in vekaletle idare edildiği gibi, Eğitim, Öğrenim ve Kültür 
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İşleri Üyeliği genel Sekreterliği de vekaleten idare edilebilir. Çünkü Maarif 
Dairesi’nde bir kadro bolluğu mevcuttur ve de Yönetim’in kurulduğu 
gündenberi adı geçen mevki hep vekaleten idare edildi. Şahsi kanaatime 
göre, Aydın Sami ve Aydın Sami gibilerin mücahitlikten terhis edilmemesi 
moralman şarttır ve böylece mücahitlik te ikinci planda görülmemiş olur.

Çünkü bugünlerde terfi mekanizmasının, genel olarak, çalıştırılacğı 
öğrenilmiştir. Her terfi alan mücahit, mücahitlikten ayrılacak olursa; yerli 
mücahit ordusunun kalite bakımından zayıflayacağı kanaatındayım. 
Terfi mekanizmasının mücahitliğin aleyhine işlememesi lazımdır.

Bugün memur ve öğretmen mücahitlerde, zamanı gelince, sivil göreve 
dönme faaliyeti vardır. Bu faaliyeti tahrik eden en büyük unsur, terfi 
mekanizmasının faaliyete geçmek üzere bulunmasıdır.

Arzederim.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/8.M. 
KONU: Aziz Hasan Fedai, Lefke ve Bölgesi Serdarı, Lefke hk. 
Lefkoşa.   11 Mayıs,1971.

Sayın Özmen Bey,  
Bayraktar Yardımcısı.

Aziz Hasan Fedai ile ilgili bilgi aşağıdadır:

1956-1957 yıllarındaki “Volkan” gizli teşkilatından sonra kurulan 
T.M.T’ye 1958’de Reşat Hüdaverdi’nin bölge sorumlusu olduğu devrede 
girdi; daha sonra ayni bölgede, sırasıyla Dr. İzzet Salih Suphi ve Dr. Selçuk 
Sömek’in karargahlarında çalıştı. Çeşitli nedenlerle serdarlıktan alınan bu 
ilk üç şahıstan sonra, mevcudun iyisi olması sebebiyle, serdarlığa Aziz H. 
Fedai getirildi. Bir teşkilatçı ve arkadaşı olarak kendisini çok iyi tanıdım. 
Teşkilatçılık yönü zayıftır. Hiçbir devrede çevresinin bütünlüğünü temin 
edip kendisine bağlıyamamıştır. Liderlik ve idarecilikteki zaafına ilaveten 
bilgi kapasitesi de noksandır. Lefke’ye giden Sancaktarlar’ın zayıf 
duruma düşüp hata yapmalarında en büyük sebep Aziz H. Fedai’nin zaaf 
ve mevki hırsıdır.

1963’teki Sancaktar Orhan Bey’in devrinde önemli hadiseler olmamıştır. 
Fakat bu, Orhan Bey’in otorite ve idaredeki sert tutumundan dolayıdır. 
Orhan Bey’den sonra gelen Şenol Bey’e karşı derneği ile birlikte ilk günden 
cephe alması, zaten idari kabiliyeti pek fazla olmayan Sancaktar’ın birçok 
hatalar işleyip espiyonaja başvurmasına sebep oldu. Şenol Bey’den sonra 
gelen (Bayraktarlık’tan) Gürkan Bey’e karşı da tutumu aynı olmuştur. 
Daha sonra gelen Ateş Bey devrinde durum yine değişmemiştir. Ateş 
Bey’den sonra gelen çok muhterem Güven Bey devrinde de memnuniyet-
sizliklerine mümasil (benzer....KK) aktif bir hareket yapamamıştır. Bu da 
Güven Bey’in fevkalade disiplinli ve icabında hislerini frenlemesini bilen 
bir şahsiyete sahip oluşundandır. Bugünkü Sancaktar’la olan ilişkilerini 
bilemiyorum. Şimdiye kadar çok kısa olarak izaha çalıştığım husus, Aziz 
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H. Fedai’nin alelade bir insan olarak belki zararsız oluşu; fakat bir Kıbrıslı 
Türk olarak T.M.T gibi bir kuruluşta şimdiye kadarki tutum ve davranışı 
ile bulunduğu önemli mevkie hiç uymadığıdır.

Bir genelleme yapmak lazımsa Aziz H. Fedai için; “Bilgisizliğin ve kapati-
sesizliğinin verdiği “aşağılık duygusu: Inferiority Complex” içinde, 
bulunduğu mevkii korumak için her türlü sinsi harekette bulunabildiğidir. 
Mesleki olmayan mevkiinden istifade ederek mesleki durumunu kuvvet-
lendirmek çabasındadır. Bulunduğu toplulukta tesanüt (dayanışma, 
birlik...KK) yerine hizip vardır. Ama bu adam hiç mi iyi değildir? Kapasite 
ve bilgi sınırları içinde kalmak şartıyle iyi bir öğretmendir.”

Bilgilerinize arzedilir.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/9.M. 
KONU: Erol Ali Onbaşı, Lefke Sancağı D. IV, Lefke hk. 
Lefkoşa.   11 Mayıs,1971.

Sayın Özmen Bey,  
Bayraktar Yardımcısı.

Erol Ali Onbaşı ile ilgili bilgi aşağıya çıkarılmıştır:

1959’da Lefkoşa ve bölgesi Serdarı ( o zaman baş yayla) Kemal Şemi 
Bey’in maiyetinde Lefkoşa Posta Dairesi’nde memur olarak çalışırken, 
sırf çevre emniyeti ve Kemal Bey’in deşifre olmaması bakımından, Kemal 
Bey’in emriyle T.M.T.’ye alınmıştır.

Kendisine, Lefkoşa bölgesine bağlı kaldığı devrede, aktif hiçbir görev 
verilmemiştir. 1963 hadiselerinde Baf’ta memur olarak görevli idi. Baf 
çarpışmalarında iyi mücadele ettiği muhtelif arkadaşlardan işitilmiştir... 
Emir altında iyi olmakla beraber, amir durumunda zayıftır. (Bilgi ve görgü 
noksanlığı). Muhteris (Hırslı...KK)  olmamakla beraber, menfaatine fazla 
düşkündür... Daima kuvvetlinin yanındadır. her beze göre arşını vardır. 
Övüncektir. Aile hayatı mazbuttur (Düzenli, düzgün, orta halli ...KK). 

Baf çarpışmalarından sonra karısının yeri olan Lefke’ye yerleşmiş; orada 
önce sivil hizmette memur olarak ve daha sonra da Şenol Bey devrinde 
D.IV olmuştur. (Uzaklaştırılan Ali Hasan’ın yerine).

Ali Onbaşı oğlu Erol toplumcu değil, şahsiyatçıdır. Ama milli konularda 
kendisine verilecek bir görevi kapasitesi nisbetinde yapar ve bunun karşı-
lığında da birşey bekler.

Bilgilerinize arzederim.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/10.M 
KONU: Ali Korun, Mustafa Muammer ve Diğerleri hk. 
Lefkoşa.  13 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Türkiye’de, İstanbul’da, Tıbbiye’ye devam etmekte olan Ali Korun ile 
O.D.T.Ü öğrencisi Mustafa Muammer; geçmiş yıllardaki tutumlarını 
değiştirerek, günümüzün modası aşırı sosyalizme kendilerini kaptırmış 
ve adamış olarak, takriben 20 gün önce adaya avdet etmişlerdir. Bu yılki 
durum, tutum ve eylemleri milli paralelde olmayıp tasvip edilmeyen 
yöndedir. Şöyle ki:

Geldikleri günden beri aşırı solcu ve sosyalist olduklarını çeşitli yerlerde 
vesilelerle iftihar ederek söyliyen Ozker Özgür, Mustafa Turgut, Ekrem 
Ural, Erdoğan Naim, Tuğrul Hilmi v.s. ile teşrik-i mesai ederek gündüz ve 
gece çeşitli yerlerde (Gece karanlığından faydalanarak Karakaş Apartma-
nı’ndaki bucakta ve Kardeş Ocağı’nın tenha odalarında) güdümlü, lakin 
gayri resmi toplantılar yapmakta ve kanaatimce, uygulamak için, çeşitli 
projeler hazırlamaktadırlar.

Ali Korun ile Mustafa Muammer, takriben 10-12 gün önce çarşıdaki bazı 
dükkan ve işyerlerini gezerek müstahdemleri ve çırakları, taktiklerle, 
patronlar aleyhine kışkırtmışlar ve sol prensipler çerçevesinde eyleme 
davet etmişlerdir. Örneğin; Arasta Sokak No. 60’daki Mustafa Ahmet 
Raşit ve Şirketi, mezkur Şirket’in geri kısmındaki demirci Salih Bey’e 
ait 13 No.lu dükkan ile hemen hemen Kuyumcular Sokağı’ndaki tüm 
dükkanlar.

Mustafa Muammer, 10 Mayıs,1971 Pazartesi öğleye yakın bir otobüsle 
Girne’ye giderken; otobüste mevcut takriben 20 kadar yolcuya Komünist 
propagantası yaptıktan sonra, “Akel ile niye birleşmeyelim; ve bu adada 
birlikte niye yaşamıyalım?” sorusunu sormuş; kendi sapık görüş ve 
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menfaatleri açısından gerekli telkini yapmıştır... Milliyetçi yolcular, “Biz 
böyle şeyden anlamayız!” diyerek Mustafa Muammer’i susturmuşlardır.

Menfi tutumları nedeniyle Türkiye’den sınır dışı edilen altılı gruptan 
Limasol’lu Taner Galip te takriben bir ay önce adaya avdet etmiş olup 
zaman zaman Lefkoşa’ya gelmekte (6 Mayıs,1971 Perşembe gün 
Lefkoşa’da görülmüş ve Özker Özgür’le birlikte saat 12.30’da öğle 
yemeğini almıştır. 9 Mayıs,1971 Pazar gün yine Lefkoşa’da olduğu tespit 
edilmiştir.) ve Özker Özgür kanalıyla tehlikeli sosyalist grupla ilişki 
kurmaktadır...

Ankara Beyazit Yurdu Müdürü Aytekin Musa da takriben 15 gün önce 
adaya avdet etmiş olup ayni fikirlerle meşbu Lefkoşa’lı malum Naci Usar, 
Lefkoşa’lı Doğan Harman ve yine Lefkoşa’lı Kadir Salahi ile gruplaş-
makta ve de zararlı faaliyet ve eylemlerini Girne kasabasına aktarmak-
tadırlar. Bu hususta Y.A.K futbolcularından Girne’li Zihni’yi maşa ve 
vasıta olarak kullanmaktadırlar. Bu grup Girne Akel mensupları ile 
de teşrik-i mesai yapmaktadır. Lefkoşa Türk Yapı Enstitüsü mezunla-
rından olup Türkiye’de yüksek tahsilini sınıfta kalarak yarıda bırakan 
ve 6 ay kadar önce Girne’ye dönen Hüsrev Ahmet, Girne’de Akel’in 
İtfaiye Servisleri yanındaki binasına girerek Akelci’lerle teşrik-i mesai 
yapmakta; hatta Akelcilerden aldığı Komünist propagandasını havi 
beyanname ve broşürleri yine Girne’de Hüseyin Bey’in kahvehane-
sinde aleni olarak dağıtmaktadır. Girne’de Rumlarla tasvip edilmiyen 
ilişki kuran ve Türkler’e ait mahrem bilgilerle milliyetçi kişilerin, bildiği 
kadarınca, hüviyetlerini Rumlar’a aktaran tuhafiyeci Mehmet Mustafa 
Sulo’dur. Mehmet Mustafa Sulo’nun her gün Girne Rum Sivil Emniyet 
mensupları ile bu yönden her gün mahrem buluşmaları ve çalışmaları 
tespit olunmuştur. Ayni kasabada 845 no.lu van tipi araba sahibi İbrahim 
Cafer’in de Rumlar’la bu tip teşrik-i mesaisi vardır. Fakir bir göçmen olan 
İbrahim Cafer, son bir-iki yıl içerisinde bahsedilen van tipi arabayla bir 
kamyon satın almıştır...

Lefkoşa’da yine malumunuz olan İstanbul Yüksek Tahsil öğrencisi Tahir 
Enver, Türkiye Yüksek Tahsil öğrencisi Hüseyin Paşa (Hüseyin Ahmet 
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Paşa), Şaner Ahmet, Baysal Rifat Şener gruplaşarak Halil Kişmir v.s. saf 
kişileri aldatarak kendi tehlikeli paralellerine getirme çabasındadırlar. Bu 
grubu perde gerisinden destekliyen, Volkan ve T.M.T. devrinde büyük 
hizmetleri geçen fakat yanlış tutumları nedeniyle lefkoşa’nın sabık 
Sancaktarları’ndan Kale Bey zamanında mücahitlikten mecburi terhis 
ettirilen ve halen Girne yolunda Shell benzin Stasyonu sahibi ve Küçük 
Kaymaklı Kulübü başkanı bulunan Tremeşe’li Mehmet Ali Ahmet’tir. 
Nitekim 10 Mayıs,1971 Pazartesi akşamı saat 20.30-10 arası Küçük 
Kaymaklı Kulübü idare hey’eti odasında grup başkanı Tahir Enver ve 
grup ileri gelenlerinden Baysal Rifat Şener’le bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıya Tahir Enver ve Baysal Rifat Şener’in Ortaokul-Lise sıraların-
danberi arkadaşı bulunan Rıza Seyfi Köprülü de, önceden Tahir Enver’le 
konuştuktan sonra, katılmıştır.

Bilgilerinize arzolunur. 
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/11.M. 
KONU: Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri hk. 
Lefkoşa.  16 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Kesin olarak edindiğim bilgiye göre; Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri 
Üyesi’nin emri ile dün toplanan Türk Maarif Dairesi Disiplin Kurulu 
toplantısında alınan bir karara uyularak, Kıbrıs Türk İlkokul Öğret-
menler Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nden dokuz ilkokul 
öğretmeni Vekalet emrine alınmıştır. Bu karar, Dr. Fazıl Küçük’ün telkini 
ile alınmıştır. Dünkü Cumartesi günü saat 13.00’ten itibaren böyle bir 
kararın alınacağı tarafımdan öğrenilmiştir. Maarif Dairesi Disiplin Kurulu 
kararının uygulanabilmesi için, durum, Amme Hizmetleri Komisyonu’na 
yazılacaktır. Hukukçular’ca da, Sendikal bir hareket olduğu için; Eğitim, 
Kültür ve Öğrenim İşleri Üyesi’nin tutumunun yanlış olduğu belirtiliyor. 
İfadelerinin alınması için, öğretmenlerin Maarif Dairesi’ne çağrılmaları 
da sakıncalıdır. Öğretmen, Maarif yönünden suçlu ise; görevlendirilecek 
müfettiş veya müfettişler, öğretmenin istihdam edildiği okula gider ve 
ilgili öğretmenin ifadesini orada alır.

Yukarıda adı geçen “Vekalet emrine aldırma” uygulanacak olursa, mezkur 
öğretmenlere görevden elçektirilecek ve soruşturmaları neticelendiri-
linceye kadar kendilerine yarı maaşları ödenecektir.(12 Mart, 1970 Öğret-
menler Kuralı’nın IV. Kısım, 37. Maddesi’ne göre; görevden uzaklaştırma 
ve soruşturma üç ay içerisinde sonuçlandırılır.)“Vekalet emrine aldırma” 
uygulandığı takdirde; birtakım dalgalanmalar olacak ve huzursuzluklar 
yaratılacaktır; çünkü, hukuki mesnet yoktur.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/12.M. 
KONU: Hıfzı Halit, Taner Galip ve Naci T. Usar hk. 
Lefkoşa. 25 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Hıfzı Halit, Limasol Emniyet Müdürü Halit Hıfzı’nın oğlu olup İstanbul 
Hukuk Fakültesi öğrencisidir ve Dev-Genç’çidir. 26 Nisan,1971 Pazartesi 
gün adaya gelmiş ve Limasol’lu Taner Galip ile Naci T. Usar’a, mahiyeti 
(içeriği....KK) tespit edilemiyen, birer mektup getirmiştir. Taner Galip, 
mektubu aldıktan birkaç gün sonra; Lefkoşa Uçak Alanı’ndan Türkiye’ye 
müteveccihen (gitmek üzere...KK) uçmuştur.

Hıfzı Halit, Mayıs’ın ilk haftasında Lefkoşa’ya gelmiş ve burada amcası 
Polis Subayı Kemal Hıfzı’nın evinde kalmağa başlamıştır. Halen Kemal 
Hıfzı’nın evinde kalan Hıfzı Halit, gezdiği yerlerde, “Türkiye’de sıkı 
yönetim çok sert davranmakta; hastahanelerde binden fazla ölü bulun-
makta olup oralara kimseleri sokmamaktadır.” Diyerek bu kaabilden 
haberler yaymaktadır.

Hıfzı Halit, malum Hüseyin Ahmet Paşa ile birlikte dolaşmaktadır.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.     
SAYI: 70-71/13.M. 
KONU: Talat Akkor hk. 
Lefkoşa.  25 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nden ve halen Afanya köyünde istihdam edilen öğretmen Talat 
Akkor; gerek köyde, gerek okulda ve gerekse de köye gidiş-gelişle-
rinde Dev-Genç ve Komünizm’i metheder ve de eylemlerinde sitayişle 
(övgüyle......KK) bahsaçar.

Talat Akkor öğretmen olarak çalıştığı Afanya TÜRK ilkokulu’nda masum 
öğrencilere, “Allah yoktur, peygamber  yoktur” diye telkinde bulunarak 
onlara “Atheism”; Allahsızlık, Zındıklık; aşılar...

Akkor ekseri geceler Lefkoşa’da kalır ve Afanya’ya Dikelye Üsler 
Bölgesi’nde çalışan müstahdemleri taşıyan otobüsle gider-gelir. Gidiş-
geliş esnasında yolculara Komünizm ve Dev-Genç’in bol bol övgüsünü 
yapar. İstanbul’da İsrail Başkonsolosu’nun kaçırılmasından sonra, 
otobüsteki yolculara yine açılmış ve “Burda da aynısı olacaktır.” Tehdidini 
savurmuştur. Milliyetçi yolcular, “Böyle şey konuşma; Türkiyemiz’in 
felaketi yetişir. Kes sesini, daha fazla devam edersen karışmayız...” deyip 
susturdular Akkor’u.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/14.M. 
KONU: Erol Hasan ve Mehmet Ayder hk. 
Lefkoşa.  25 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Lefkoşa Haydarpaşa Ticaret Lisesi mezunlarından olan Erol Hasan, 
Lefkoşa Tahtakale göçmenlerinden olup Marmara Bölgesi’nde  bir Rum 
evinde ikamet etmektedir. Erol’un babası kundura teğelcisi olup Asmaal-
tında bir dükkanı vardır.

Erol 1969’da Yaşar Altay, Şener Levent ve Kıvanç Özbaflı ile birlikte 
Rusya’ya burslu olarak tahsile gitti. Adları geçenler Moskova ve Bakü’de 
birer yıl lisan kursu takip ettikten sonra Rusya’da Yüksek Öğrenim 
görecektiler... Erol Hasan Moskova’da altı ay lisan kursu takip ettikten 
sonra Kıbrıs’a döndü ve hayalinde yaşattığı tıp tahsilini yarıda bıraktı 
başlatmadan...

Erol Hasan, halen Savaş Basımevinde baskıcı olarak çalışmakta ve haftada, 
tespit edebildiğim kadarınca, £10 (onsterlin) almaktadır.

Erol Hasan, Mehmet Ayder ve takriben diğer 70 kişi Kıbrıs Türk Koope-
ratif Merkez Bankası’na memur alınmak için dilekçe verdiler. Erol Hasan 
ve Mehmet Ayder’in de dahil olduğu takriben 34 kişilik bir grup müsted’i 
(dilekçe veren.....KK), 20 Mayıs’tan itibaren 45 gün süreli bir kursa başlamış 
bulunuyorlar. 45 günlük kurs hitamında (sonunda......KK), formalite icabı 
bir imtihan yapılacak ve gerekli sayıda memur K. T. Kooperatif Merkez 
Bankası’na alınacaktır.

Mehmet Ayder’in durumunu tekrarlamağı lüzumsuz bulurum.

Dr. Fazıl Küçük, sırf Savaş Basımevi’nde çalışmasın ve mezkur (evvelce 
bahsi geçen.......KK) Basımevi’nin işi aksasın diye, Erol Hasan’ın; hangi 
şartlar altında olursa olsun, muhakkak Kooperatif Merkez Bankası’na 
memur olarak alınmasını şart koşuyor ve İsmet Kotak’ın üstünde baskı 
kullanıyor.
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20 Nisan,1971 tarih ve 70-71/3.M. sayılı yazımda belirttiğim gibi, adı 
geçen kategorideki tayinleri Türk Kooperatif Merkez Bankası İdare 
Hey’eti yapmaktadır.

“Kazanılır” düşüncesi ile bazı sapık fikirliler ve muzır eylemliler de 
önceden işe alınmış; kaznılmak şöyle dursun, bulundukları yerlerde 
başbelası kesilmişler ve mevzuata uymadığı; hukuki mesnet (destek....
KK) bulunmadığı nedeniyle işlerinden elçektirilememişlerdir. Bunlar, 
hala, çeşitli dairelerde istihdam edilmektedirler.

Bilgilerinize arzolunur.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/15.M. 
KONU: Fuat Figen hk. 
Lefkoşa.  29 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Durumunu, geçmişteki yazılarımda arzettiğim Fuat Figen; takriben 
10 gün önce can-sıkıntısını gidermek ve görüşmek nedeniyle; birkaç 
günlüğüne; Larnaka İlçesi’ne bağlı Vuda köyünde evli olan hemşiresine 
gitmiş ve bugüne dek Lefkoşa’ya dönmemiştir.

Bilgilerinize arzedilir.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/16.M. 
KONU: Anavatan’da Görevlendirilmem hk. 
Lefkoşa.  30 Mayıs, 1971.

Sayın Bayraktar,

Yüce Milletimiz’i parçalamak, ata yadigarı kutsal topraklarımızı 
paylaşmak; ATATÜRK’ÇÜ güçlü ve de milliyetçi idareyi ele almak 
gayesiyle anarşi yaratan; artık hareket ve eylemlerinin sahibi olmıyan 
sapık, şaşkın ve de satılmışlara karşı açılan milli mücadelede, karınca 
kaderince, faydalı olmak ve icabederse her alanda savaşmak için, uygun 
gördüğünüz takdirde, görevlendirilmemi ve en erken bir zamanda 
Anavatan’a gönderilmemi arzederim.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/17.M. 
KONU: Şefik Rifat ve Hüseyin Salih hk. 
Lefkoşa.  2 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

Şefik Rifat, Lefkoşa ilçesinin Elye köyünden (Doğancı köyünden) olup 
İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Dev-Genç üyesidir. Mayıs’ın ilk 
haftasında yapılan gizli bir toplantıda İstanbul Kıbrıs Türk Talebe Derneği 
Başkanı seçildi.

Şefik Rifat 22/5/1971’de İstanbul’dan ayrıldı ve 25/5/1971’de Lefkoşa’da 
berber Paşalli’nin 226 Tanzimat Sokak’taki evinde saat 17.00-17.30 
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arası tespit edildi. Mezkur (adıgeçen......KK) evde, Ama Altı’nda berber 
dükkanı olan Paşalli’nin oğlu Salim de vardı.

Şefik Rifat, sözleri ve eylemleri ile Dev-Genççi ve aşırı solcudur. Her 
zaman, her yerde bu paralelde propaganda yapmakta ve Lefkoşa’ya 
geldiğinde; daima, Doğan Harman, Naci T. Usar ve Kadir Salahi ile dolaş-
maktadır.

Hüseyin Salih ise Elyeli (Doğancı) aşırı solculardan olup ilkokul öğretme-
nidir ve Elye’de istihdam edilmekte, lakin Gaziveren’de ikamet etmek-
tedir. Bu tutumundan dolayı bölge halkı, Hüseyin Salih’in bu yılki nakil-
lerde o bölgeden uzklaştırılmasını şiddetle arzulamaktadırlar.

Bilgilerinize arzolunur.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/18.M. 
KONU: Erdoğan Naim ve Mahmut Hüdaverdi hk. 
Lefkoşa.  6 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

Önceden durum ve tutumunu arzettiğim Erdoğan Naim, daha da azılı 
bir hal almış ve temaslarını, çevresini tehlikeli bir şekilde genişleterek, 
artırmıştır.

Şöyle ki; Volkan ve T.M.T.’ye hizmetleri geçen; lakin her zaman, hami, 
kutsal Teşkilat’ın silah ve gücünü kendi ve kendisini üstüliyenlerin 
çıkarları için kullanan; Teşkilat’ın şeref ve kutsallığını kaale almıyan, 
binbir suiistimal ve T.M.T. prensiplerine aykırı kareketinden dolayı, sabık 
Sancaktar Kale Bey zamanında mecburi terhis edilen Mahmut Hüdaverdi 
ile de ilişki kurmuştur. Erdoğan, 2-3-4 Haziran, 1971 tarihlerinde saat 
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20.45’te Lefkoşa Türk Genel Hastahanesi’nin önünde Mahmut’un özel 
arabasında Mahmut’la birlikte saat 21.00’e kadar kalmış ve saat 21.05-
21.10’da Mahmut’un hastahanede hemşire olarak çalışan hanımını alarak 
adı geçen yerden uzaklaşmışlardır. Erdoğan’ın Karakaş Apartmanı’ndaki 
evine dönüş saatı henüz tespit edilememiştir. Erdoğan’ın bu baptaki 
ilişkileri takip edilmektedir.

Mahmut, Yılmaz Pars (Ahmet Görmüş), Kemal Coşkun ve sabık 
Serdarlar’dan Kemal Şemiler’in çeşitli yerlerde kullandığı ve şımarttığı 
Özel Grup’un vurucu ekibinden birisi idi.

Bilgilerinize arzolunur.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/19.M. 
KONU: Hasan Harman, Şaner Ahmet, Tahir Enver ve Diğerleri hk. 
Lefkoşa.  6 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

29 Mayıs,1971’de Samsun vapuruna binerken üzerinde müfsit(karıştırıcı, 
münafık...KK) beyannameler ve özel işaretli pafta bulundurmaktan 
suçlu görülen ve tutuklanan azılı şehir eşkiyalarından biri olan Lefkoşalı 
Hasan Harman; 4 Haziran,1971 Cuma gün ö.s saat 6.00’da T.H.Y. uçağı ile 
Lefkoşa Hava Alanı’na vasıl olmuştur.

Türkiye’ye gitmek üzere hazırlanan ve aynı uçakla Türkiye’ye uçmak 
için Lefkoşa Hava Alanı’nda bulunan Şaner Ahmet, Hasan Harman’la 
karşılaştığında, “Türkiye’ye gidiyorum.” dedi. Hasan Harman ise, 
“Sakın gitme; seni tutuklayacaklar.” dedi ve bu konuşma üzerine Şaner 
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de pasaportunu geri alarak gidip biletini iptal ettirdi ve geri Lefkoşa’ya 
döndü. Şaner, halen Lefkoşa’da olup Bayraktar Kışlası’nın kuzey kısmına 
bitişik baba evinde kalmaktadır.

Hasan Harman ile aynı gün temas kuranlardan birisi de, daha önce 
arzettiğim gibi, Şefik Rifat’tır. Elye’den gelen Şefik Rifat, Lefkoşa’da 
3 Haziran,1971 Perşembe gün Şaner Ahmet, Doğan Harman ve Önder 
Mustafa Nazım’ın mahkemelerinde hazır bulunmuş; 4 Haziran, 1971 
Cuma gün Limasol’dan vapurla ö.s saat 6.00’da Kıbrıs’tan ayrılan Tahir 
Enver’le de son görüşme ve vedalaşmasını aynı gün ö.e. saat 11.00’de 
Lefkoşa’da Tanzimat Sokak No.236’da yapmıştır.

“Kıbrıs’ta Kurtuluş” gazetesini satar ve dağıtır iken tutuklanan aynı grup 
mensuplarından Erol Hasan 2 Haziran,1971 ve Hüseyin Ahmet Paşa da 3 
Haziran,1971’de adadan ayrılmışlardır.

Bilgilerinize arzolunur.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/20.M. 
KONU: Mehmet Ali Ahmet hk. 
Lefkoşa.   8 Haziran,1971.

Sayın Bayraktar,

Daha önce durumunu arzettiğim Küçük Kaymaklı Kulübü Başkanı 
Mehmet Ali Ahmet, durum ve tutumunu değişmemiş; üstelik, 4/6/1971 
Cuma akşamı takriben saat 20.00’de Küçük Kaymaklı Kulübü Yönetim 
Kurulu “Olağan Haftalık Toplantısı’nda, “Türkiye’de bugün, faşist idare 
kuruldu; bu rezalettir...” gibi ölçüsüz ve tahrik edici sözler sarfetmiştir.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/21.M. 
KONU: Önder Bayraktar hk. 
Lefkoşa.  8 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden olan Girne İlçesi’nin Kazafana 
(Ozanköy) köyünden Önder Bayraktar, Anavatan’daki tutuklamalardan 
korkarak Mayıs’ın son haftası Kıbrıs’a gelmiştir.

Önder Bayraktar, tanınmış sol eylemlilerden olup Kıbrıs’ta kaldığı sürece; 
“hastadır” gerekçesi ile birkaç defa Lefkoşa Rum semtine geçmiştir.

Hasan Harman’ın Kıbrıs’a dönüşünden sonra adayı terkeden diğer bazı 
sol eylemliler gibi, Önder Bayraktar da 7/6/1971’de saat 19.00’da Lefkoşa 
uçak alanından Türkiye’ye müteveccihen (doğru gitmek üzere....KK) 
adadan ayrılmıştır.

Bilgilerinize arzolunur.

ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/22.M. 
KONU: Nicos Hadjiscos hk. 
Lefkoşa.  13 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

Yunanalı Nicos Hadjiscos, 1 Temmuz 1971’den itiberen “Kıbrıs Tiyat-
roları Organizasyonu” Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Nicos Hadjiscos, son otuz yıldanberi, fasılasız olarak, özel tiyatro 
grupları ile “Yunan Millî Tiyatrosu”nda çalışmaktadır.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/23.M. 
KONU: Yaşar Altay, Kıvanç Özbaflı ve Şener Levent hk. 
Lefkoşa.   20 Haziran,1971.

Sayın Bayraktar,

25 Mayıs, 1971 tarih ve 70-71/14.M. sayılı yazımda belirttiğim gibi, 1969 
yılında Erol Hasan ve Şener Levent ile birlikte Rusya’ya burslu olarak 
giden Yaşar Altay ve Kıvanç Özbaflı; 17 Haziran, 1971 Perşembe akşamı, 
Odessa’dan hareketle bir Rus vapurunda, deniz yoluyla Kıbrıs’a vasıl 
olmuşlardır.

Bir yıl süreli lisan kurslarını tamamlıyan Yaşar Altay ile Kıvanç Özbaflı 
Odessa’da tıp tahsili yapmaktadır. Moskova’da gazetecilik tahsili yapan 
Şener Levent ise henüz adaya geri gelmemiştir.

Şartlandırılan ve merkezden talimat almadan söz söyliyemiyen ve de 
hareket edemiyen Yaşar Altay’ın anlattığına ve kesin olarak tespit edebil-
diğim kadarınca; Sovyetler’de dolaşılabilir. Rusya’da durum, yiyecek 
bakımından genel olarak iyi, giyim bakımından kötüdür. Kumaşlar 
kalitesiz ve pahalı. Stalin devrinde yurtlarından sürülen Türkler yerlerine 
dönmek için direnmelerine devam ediyorlar. Özellikle kasabalardakiler 
Ruslaşmış durumdalar. Çocuklarını Rus okullarında okutmaktan fayda 
umuyorlar. Köyler bu durumda değil; Türkiye’yi, Türkiye Türkleri’nin 
durumunu izliyorlar. “Vatan olsun da ne olursa olsun, yeter ki Rusya 
olmasın!” diyorlar. Bakü’de yerlerine dönmek isteyen Türkler’in, bir 
yürüyüşten sonra, toplanıp zorla trene bindirildiklerini görmüş. Yaşar 
Altay, 18/6/1971 Cuma akşamı saat 21.00 sularında Tugay Tanrıkut’la 
beraberdiler. Tugay Tanrıkut, Türkiye’ye tahsile gitmiş; başaramıyarak 
dönmüşür. Halen Saray Otel’de çalışmaktadır.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/24.M. 
KONU: Şener Levent hk. 
Lefkoşa.   29 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

25 Mayıs, 1971 tarih ve 70-71/14.M. sayılı yazımda belirttiğim gibi, 1969 
yılına Yaşar Altay, Erol Hasan ve Kıvanç Özbaflı ile birlikte Rusya’ya 
burslu olarak giden Şener Levent te geçen gün adaya geri dönmüştür.

Bir yıl süreli lisan kurslarını tamamlıyan Şener Levent, Moskova’da 
Gazetecilik tahsili yapmaktadır.

Şener’in Kıbrıs’a dönüşünden bugüne dek, henüz kötü denebilecek söz 
ve hareketleri tespit edilememiştir; durumu ve tutumu yakınen izlen-
mektedir.

17 Haziran, 1971 akşamı bir Rus vapuruyla dönen aynı grup mensubu 
Kıvanç Özbaflı’nın Mağusa’daki ailesinin yanında kaldığı tespit 
olunmuştur.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/25.M. 
KONU: Polis Kuvvetleri Son Nakil ve Terfileri hk. 
Lefkoşa.  29 Haziran, 1971.

Sayın Bayraktar,

Polis Kuvvetleri son nakil ve terfileri alakadar zümre mensupları arasında 
bomba tesiri yapmış, genellikle hoş karşılanmamış ve tüm personel 
üzerinde umumiyetle menfi tesir bırakmıştır.

Emniyet Genel Müdürü M. Refik’in yakınları ve O’na çalıştıkları bilinen 
bazı kişiler, “Emniyet Genel Müdürü’nün geniş salahiyetleri vardır, herşeyi 
yapabilir ve yapacaktır da. Yakında, muhtemelen, Temmuz ayında subay 
terfileri de olacaktır; bu terfilerde de Emniyet Genel Müdürü M. Refik, 
şimdi olduğu gibi, yine istediğini yapacaktır. O’nun dediği olacaktır.” 
sözlerini yaymaktadırlar. Bu gibi sözleri sarfedenlerin başında 717 No’lu 
Polis Çavuşu Ali Madencioğlu ve diğer yakınları vardır.

Hakikaten son terfi ettirilenler veya iyi yerlere nakledilenler arasında 
umumun menfaatı için çalışmayanlar, gerek geçmişte ve gerekse de halde 
T.M.T. prensiplerine ve Atatürk ilkelerine layıkıyla bağlı olmıyanlar; hatta 
aksine harekette bulunanlar tespit olunmuştur.

Arzedilen durum muvacehesinde (karşısında, yüzünden....KK), halen 
polis kuvvetleri arasında memnuniyetsizlikler ve dalgalanmalar 
mevcuttur ve bahse konu memnuniyetsizlikler ile dalgalanmalar, durum 
düzeltilmediği takdirde, gün geçtikçe daha da artabilir.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/26.M. 
KONU: Polis Kuvvetleri Son Nakil ve Terfileri hk. 
Lefkoşa.  5 Temmuz, 1971.

Sayın Özmen Bey,

İLGİ: BY-EMRİYLE yazılan 2 Temmuz, 1971 tarih ve D-VIII: 402/71 Sayılı 
yazınız.

İlgi yazınıza atfen bazı mufassal (etraflı, ayrıntılı....KK) bilgi aşağıya 
çıkarılmıştır:

A)- YAKIN OLUP KAYRILAN; TERFİ ALAN VE TERFİLERİ DEDİ-KODU 
MEVZUU OLAN KİŞİLER:

1.Polis Eri, 207 No.lu Ertoğrul Hüseyin. 
Mağusa İlçesi’nin Aynakofo köyünden olup ilkokul mezunudur. 1957’de 
Yardımcı Polis kaydolunmazdan önce çoban idi.

Takriben 1957’de Yardımcı Polis kaydoldu. 1959’da Polis’e şoför olarak 
alındı. Milliyetçi birisi değildir, cemaata hizmeti geçmemiştir ve T.M.T.’ye 
de üye değildi. 1963 olayları ile başlıyan Kurtuluş Savaşımız’da cephe-
lerimizden biri olan Beşparmak Dağı Cephemiz’e, orada görevli Dağ 
Mücahitleri’ni dinlendirme gayesiyle tatbik olunan kısa süreli değiştirme 
gruplarına, sahte Dr. raporu alarak veya o zamanın Lefkoşa Sancağı D-I’i 
Derviş Halil’e yalvararak Dağ Cephesi’ne gitmekten muaf tutulurdu. O 
devre esnasında, dağa, ancak bir defa gitmiş ve 5-10 gün kadar kaldıktan 
sonra sahte olarak hastalanarak Lefkoşa’ya dönmüştü. Ertoğrul, Lefkoşa’ya 
1964’te gelen Finli askerlerden ucuza eşya alarak, kendi menfaatına, halka 
daha pahalıya satardı. Finli askerleri evine de götürürdü. 1969’da Polis 
Yüzbaşısı Ziya İbrahim ve Polis Üsteğmen’i Ahmet Hasan tarafından 
kayrılarak Cürümleri Önleme Şübesi’ne alınmıştı. Ziya İbrahim, Tahkikat 
ve Davalar Şubesi’nin mes’ulü ve Ahmet Hasan da Muavini idi. Ertoğrul, 
Cürümleri Önleme Şubesi’nde kendilerine bağlı bulunuyordu.
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Ertoğrul, Ahmet Hasan’ın akrabasıdır. Ahmet Hasan ise M. Refik’in yakın-
larındandır. M. Refik, 1964’te Atalasa’dan Kızılhaç aracılığı ile esaretten 
kurtarılıp getirildiğinde; T.M.T. tarafından tutuklandığı zaman, Ahmet 
Hasan da M. Refik’in yakını olduğu için takriben bir hafta tutuklanmıştı. 
Bilahare, M. Refik görevinden geçici olarak durduruldu; Ahmet Hasan ise 
görevine alındı.

Ertoğrul cahil, meslek bilgisi kıt birisidir ve hiçbir polis imtihanı da geçme-
miştir. Son terfilerde Assubaylığa (Çavuş Vekilliği’ne) terfi ettirilmiş ve 
Lefkoşa Genel Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’ne 
atandı.

İdeolojisi: passif, Karakteri: nemelazımcı, gösterişi seven, maddiyatçı, 
menfaatçı, Ailevi Ahlak Seciyesi (karakter, huy: Türk Irkı’ndan, mazbut, 
Maddi Durumu: İyi. (Çağlayan arkasında kendisine tapulu bir evi olup 
£20 (yirmi sterlin) e kiradadır, kendisi de ayda takriben £3 (üç sterlin) kira 
ile Polis evlerinde oturmaktadır.)

2.Polis Eri, 1331 No.lu Kenan. 
Lefkoşa Emniyet Genel Müdürlüğü Nakliyat Şubesi’nden olup 
Erenköylü’dür. Ertoğrul ile aynı devrede Yardımcı Polis yazıldı, 
sonradan Polis’e şoför olarak alındı. Cahildir, meslek bilgisi kıttır, milli 
hizmeti geçmedi, T.M.T.’ye üye değildi. Hadiselerin içinde Nakliyat 
Şubesi’nde çalıştı, üstün başarısı olmadı. Dağ Mücahitlerini dinlendirme 
gayesiyle, Dağ Cephesi’ne gitti. Halen M. Refik’in şoförü olduğu için 
Assubaylığa (Çavuş Vekilliği’ne) terfi ettirildi. İmtihan geçmedi.

İdeolojisi: passif, Karakter: kendi işinde çalışkan, maddiyatçı (kendi 
işinden gayrı inşaat işlerinde çalışır. Çavuş Vekili olunca vazgeçti.), Ailevi 
Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: zayıf.

3. Polis Eri, 2135 No.lu Erol Derviş.
Bir yıl önce Devriye Kolları’nda idi. halen Lefkoşa Emniyet Genel 
Müdürlüğü Nakliyat Şubesi’nde çalışmakta olup aslen Mağusa’lıdır. 1963 
olayları başladığında Girne’de Polis idi. Girne’de Rumlar tarafından, Türk 
olduğu için tüm polisler ve Girne’de ileri gelen tüm Türkler ile birlikte 
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takriben bir hafta kadar tutuklandı; serbest bırakılınca Lefkoşa’ya geldi. 
Son bir yıldan beri L.E.G. Müdürlüğü Nakliyat Şubesi’nde çalışmakta 
olup M. Refik’in şoförlüğünü yapmaktadır. M. Refik’in şoförü olduğu ve 
Lefkoşa Trafik Şubesi Mes’ulü Komutan Yardımcısı Ali Esat ile birlikte 
Girne’de çalıştığı ve de birlikte Rumlar tarafından tutuklandığı için Ali 
Esat tarafından da desteklenerek Çavuş Vekilliği’ne atandı.

Polis bilgisi kifayetsizdir, cemaata hizmeti geçmemiştir ve son terfii alana 
kadar Türk Cemaatı’na, sivil ve askeri liderliğe; icraatlarını beğenme-
diğini belirterek; küfrederdi. İmtihan geçmemiştir.

Girne’de iken, Rumlar’la yakın ilişkisi olduğundan ve yine aynı paralelde 
olan ve son nakillerde Baf İlçesi’nin Aynikola Polis Karakolu’na nakle-
dilen 376 No.lu Polis Çavuşu Şefik’in yakını olduğundan arkadaşları 
tarafından sevilmez ve T.M.T. mensuplarınca da itimata layık birisi olarak 
görülmezdi.

İdeolojisi: İstikrarsız olup zaman zaman Rumlar’la teşrik-i mesai 
yapıyordu, Karakter: gösterişi seven, menfaatçı, Ahlak Seciyesi: Türk 
Irkı’ndan, tespit edildiği kadarınca ahlaken gayrı mazbut, Maddi 
Durumu: Orta

4. Polis Eri 1584 No.lu Mehmet 
Lefkoşa Trafik Şubesi’nde Komutan Yardımcısı Ali Esat’ın maiye-
tinde çalışmaktadır. 1963’ten önce Girne’de idi. T.M.T. mensupları 
tarafından Rumlarla işbirliği yaptığı tespit edildiğinden, 1963 olayla-
rından önce Lefkoşa’ya becayiş (tayin....KK) edildi. İlkin Tahkikat ve 
Davalar Şubesi’nde çalıştı, bilahare Devriye Kolu’na aktarıldı. Dört 
yıldanberi Trafik Şubesi’nde Ali Esat’ın yanında çalışmaktadır. 1962 
yılında, Rumlar’la ilişkisini devam ettirdiği gerekçesi ile, T.M.T.; bisik-
letini aldırtıp kırdırdı ve bisikletinin üzerine “Millet Haini” kelimelerini 
yazdırtıp Atatürk Meydanı’na parçalanmış vaziyette bıraktırdı. Zamanın 
gazetelerinde bisikletin parçalanmış hali, mezkur (az önce anılan.....
KK) kelimeleri havi (içeren....KK)  resmi çekilerek yayınlanmış ve teşhir 
olunmuştur. 1963 olayları yeni başladığında, yine T.M.T. tarafından; 
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Rumlar’la işbirliği yaptığı gerekçesi ile; tutuklanıp hücreye atıldı ve 
takriben 10-15 gün hücrede tutuklu kaldı.

Mehmet’in meslek bilgisi de kıt olup imtihan geçmemiştir. Mehmet’i 
kayırıp terfi ettiren Ali Esat’tır.

İdeolojisi: İstikrarsız ve Rumlar’la işbirlikçi, Karakteri: menfaatçi olup 
yağcılık yapmaktadır, Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut; 
lakin şayialara göre, İngiliz Sömürge İdaresi Devrinde E.O.K.A.’ya karşı 
açılan kampanya sırasında Kadın Polis olan eşinin ....... (isim tarafımdan 
silinmiştir....KK) ile ilşkisi varmış; Maddi Durumu: Orta.

5. Polis Eri, 132 No.lu Kemal Süleyman. 
Cinai Tahkikat Şubesi’nde çalışmakta idi. Terfian Çavuş Vekilliği’ne 
atandığından 3/7/1971’de Devriye Kolları’na aktarıldı.

Lefkoşa’lı olup, bildiğim kadarınca, Lise mezunudur ve meslek bilgisi 
iyidir. 1963 olayları nedeniyle akli muvazenesini kaybettiğinden, 1964’te 
akıl hastahanesine götürüldü ve takriben bir hafta kadar tedavi altında 
kaldı. T.M.T’ye üye değildi, cemaata faydası dokunmadı. Halen akli 
muvazenesi düzelmemiş olup kendi kendisini idareden acizdir.

Birinci eşi takriben 3 yıl önce eceli ile öldüğünden, aşağı yukarı 6 ay 
beklemiş ve bilahare Dr. Naim Adiloğlu’nun yaşı geçkin bir akrabası ile 
ikinci evliliğini yapmıştır.

Dr. Naim Adiloğlu ile halen Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Sicil Mes’ulü 
1353 No.lu Necdet Onbaşı, 1963 olaylarında Bayraktarlık yapmış olan 
Sayın Kemal Coşkun’un yakınları oldukları için; Kemal Süleyman, 
1353 No.lu Necdet Onbaşı’nın tavsiyesi ve kayırması; Lefkoşa Emniyet 
Müdürü M. Selçuk’un da aracılığı ile Çavuş Vekilliği’ne terfi ettirilmiştir.

İdeolojisi: istikrarsız, Karakter: verilen görevi yapmağa çalışan bir 
karaktere sahip, Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi 
Durumu: iyi.

Kemal Süleyman T.M.T.’ye üye değildi ve çarpışmalarda da hizmeti 
geçmemiştir.
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6. Boğaz Emniyet Müdürlüğü’nde Polis Eri, 38 No.lu Vedat Halil Onbaşı. 
Aslen Baflı’dır. Rauf R. Denktaş’ın hizmetçisinin kızı ile evlidir. 1963 
hadiselerinden önce tedavi maksadıyla Türkiye’ye gitmişti. Hadiseler 
patlak verince normal yoldan Kıbrıs’a dönemediğinden, ilk gruplar 
arasında öğrencilerle birlikte Erenköye çıkmıştı. Erenköy bombardı-
manından sonra, iki arkadaşı ile birlikte sahili takip ederek Ayirini 
(Akdeniz) ve Kambili köyleri tarikiyle Boğaz’a gelmiş ve orada görev-
lendirilmişti.

Meslek bilgisi zayıf olup gerekli polis imtihanlarını geçmemiştir. Boğaz’da 
iken, Lefkoşa’dan verilen cemaat hayrına görevleri yapardı. Takriben 
6 ay önce Boğaz Emniyet Müdürlüğü’nde kurulan Cürümleri Önleme 
Şubesi’nde görevlendirildi. Gerek üstten verilen emirler ve gerekse de 
kendi insiyatifi ile istihbarat toplayıp Boğaz Emniyet Müdürü Kemal 
Mehmet’e aktarır. Lakin zor durumda kaldıkça, istihbarat topladığı 
şahısları deşifre etmekte ve huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. Nitekim 
24/6/1971 de Girne’de piskoposluğun bahçesinde bahçeci olarak çalış-
makta olan aslen Pergamalı (Beyarmutlu) Abdulkadir Hj. Hüseyin’i 
ilgilendiren bir soruşturma esnasında istihbarat topladığı ve bilgi aldığı 
bir görevliyi açıklıyarak az kaldı kavga ettiriyordu. Vedat, görevi olmadığı 
halde Boğaz Emniyet Müdürlüğü görev defterini de karıştırmaktadır. 
Aynı zamanda Vedat, mağrur, asabi ve kendisini beğenmiş bir tiptir ve 
dolayısıyle tüm bu nedenlerle, kanaatimce, istihbaratta çalıştırılamaz. 
Terfi  almasının yegane sebebi de, Lefkoşa Sancaktarı kale Bey zamanında; 
Polis Subayları Toplantısı’nda Kale Bey ve Zamanın Serdarı Erol Kazım 
huzurunda, “Kıt bilgili kimselerin polisi daha fazla idare etmelerine 
tahammülümüz yoktur.” Dediğinden mecburi dokuz ay izinli giden ve 
Rauf Denktaş’tan destekle yardım uman Boğaz Emniyet Müdürü Kemal 
Mehmet’in tavsiyesidir. Lefkoşa Emniyet Genel Müdürü M. Refik ise 
Kemal Mehmet’in yakın arkadaşıdır.

Vedat, istikrarsız bir ideolojiye sahip olup gösterişi seven, menfaatçı bir 
karaktere sahiptir. Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi 
Durumu: zayıf.
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7. Boğaz Emniyet Mensubu  Zeki Kılınç. 
Boğaz Emniyet Müdürlüğü’nün Sicil Şubesi’nde istihdam edilmek-
tedir. Meslek bilgisi orta olup verilen görevi ifa etmeğe çalışır. Çavuş 
Vekilliği’ne terfi ettirilmesinde müsebbip, Kadife Kale Gazinosu 
Mes’ulü üsteğmen Ünal’dır. Ünal, Zeki Kılınç’ın kainbiraderidir. Gerekli 
tavsiyeyi Boğaz Emniyet Müdürü Kemal Mehmet’e yapmıştır. M. Refik 
te Kemal Mehmet’i kırmamış ve Zekiye terfi vermiştir. Oysa ki Boğaz 
Bölgesi’nde, Zeki’den daha kıdemli, daha çok bilgili ve T.M.T.’ye çalışan 
kişiler bulunmaktadır. Örneğin: İbrahim Altıner ve 2522 No.lu Hüseyin 
Mehmet.

Zeki’nin İdeolojisi: milliyetçi, Karakteri: zeki, çalışkan; lakin yağcı 
bir karaktere sahiptir. Ailevi Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi 
Durumu: İyi.

B)- YAKIN OLUP KAYIRILAN VE NAKLONULMIYAN VEYA DAHA 
İYİ YERLERE NAKLONULAN KİŞİLER:

1.Polis Çavuşu 243 No.lu Kemal Abbas. 
Trafik Şubesi’nde Komutan Yardımcısı Ali Esat’ın maiyetinde çalışmak-
tadır. İrsen Küçük, Kemal Abbas’ın damadı olduğu için yerinde bırakıl-
mıştır. Kemal’ın her hususta bilgisi kifayetsiz ve cemaata şimdiye dek 
hiç faydası dokunmamış birisidir.

İdeolojisi: istikrarsız, Karakteri: nemelazımcı, menfaatçı, maddiyatçı, 
vurguncu, gösterişi seven, Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, 
Maddi Durumu: İyi.

Yerinde bırakılışı dedi-kodu mevzuudur.

2.Polis Eri 885 No.lu Salahi Hasan. 
Trafik Şubesi’nde Komutan Yardımcısı Ali Esat’ın maiyetinde çalışmak-
tadır. Meslek bilgisi ve görgüsü zayıftır. Türk Yasama Meclisi Başkanı 
Dr. Necdet Ünel’in yeğeni olduğundan yerinde bırakılmıştır. Cemaata 
hiçbir faydası dokanmamıştır; ilk çarpışmalarda milli göreve gitme-
yerek Küçük Kaymaklı’daki evinde kalmış ve Rum çapulcularınca Türk 
kadınları ve çocukları ile birlikte esir alınmıştır.
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İdeolojisi: İstikrarsız, Karakteri: nemelazımcı, Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk 
Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: Zayıf.

Yerinde bırakılışı dedi-kodu mevzuudur.

3.Polis Çavuşu, 861 No.lu Kemal Kazım. 
Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Levazım Şubesi’nde Müdür Yardımcısı 
olarak çalışmaktadır. Meslek bilgisi zayıf olup cemaata faydası 
geçmemiştir. 10 yılı aşkın bir süreden beri aynı görevde (1963 öncesi 
Jandarma Levazım ve Sicil Şubeleri’nde, 1963’ten sonra Lefkoşa Emniyet 
Müdürlüğü Levazım Şubesi’nde) çalışmaktadır.

İdeolojisi: Passif, karakteri: nemelazımcı ve menfaatçı, Ailevi Ahlak 
Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: Çok İyi.

Kayırıcısı tüccar ve tefeci Orhan Salimin’dir. Orhan, zamanın Komutanları 
ile; Niyazi Ahmet, Mustafa Vehbi, Mahmut Şevket ve M. Refik ile; iyi 
ilişkiler kurarak Kemal Kazım’a destek bulmaktadır. Orhan, Kemal 
Kazım’ın kainbiraderidir.

Yerinde bırakılışı dedi-kodu mevzuudur.

Kemal’in yerine, Polis Çavuş Vekilliği’ne yeni terfi ettirilen eski T.M.T. 
üyelerinden 863 No.lu mehmet Halil Zülhayır verilebilir kanaatindeyim. 
Zaten Mehmet, daha önce bu görevde çalıştırılmakta idi.

4.Polis Çavuşu, 759 No.lu Yunus Kenan. 
İngiliz muhibbi (dostu, yandaşı, taraftarı....KK) İngiliz Sömürge 
İdaresi’nin 1 No.lu adamı İlkokul Başmüfettişi merhum İbrahim 
Hakkı tarafından takriben 1942’de Polis Kuvvetleri’ne kaydettirilmişti. 
İlkokulu dahi bitiremiyen ve Lefkoşa Deveciler Hanı’nda kunduracı 
çıraklığı yapmış bulunan Yunus

Kenan, cahil, meslek bilgisi ve görgüsü pek kıt birisidir. Cemaate hiçbir 
faydası dokunmamış olup T.M.T.’ye de üye değildi. Aralık 1963’te, hadise-
lerden az önce, Luricina (Akıncılar) Polis Karakolu’na nakledilmişti. 
Hadiseler patlak verince, fırsatı bulur bulmaz, görevli bulunduğu köyü 
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ve cepheyi terkederek Kızılhaç aracıyle, kıyafet değiştirerek, Lefkoşa’ya 
gelmişti... Zamanın amirleri kendisini, yine, görevli bulunduğu Akıncılar 
köyüne gitmeğe icbar (mecbur...KK) etmişlerdi. Yunus, Mart, 1964’te yine 
bir fırsatını bularak ve İngiliz askerlerinin üniformasını giyerek İngiliz 
zırhlı aracı içerisinde tekrar kaçıp Lefkoşa’ya gelmişti.

Yunus tenbel, işkaçkını, kasten hasta raporu alan, borcuna sadık 
kalmıyan, hatta evkirasını dahi ödemiyen, asabi; askeri ve siyasi liderliğin 
icraatına daima karşı çıkan birisidir. Lefkoşa’ya geldiğinde dağ değiş-
tirme gruplarına mecburi 1-2 defa katılmış; hatta bir defasında amirine 
karşı gelip görev ifa etmediğinden Sent Hilaryon Kalesi’ne takriben bir 
haftalığına hapsedilmişti. Kendisini Kemal Coşkun’un yakını Bozoymak 
Başkanı İlter Osman, cezasını tam çekmeden kurtarmıştı. İlter, normal 
zamanda ve halen şimdi de İş Bankası müstahdemidir. Yunus Kenan’ın 
kainbiraderlerinden birisi olan ve T. İş Bankası’nda çalışan Ayhan Mulla 
Hasan, bu hususta İlter Osman’ın yardımını sağlamıştı. Zira Yunus 
Kenan, 1. karısının ölümünden sonra, Ayhan Mulla Hasan’ın yaşı geçkin 
hemşiresi ile 2. evliliğini yapmıştı. Yine Yunus Kenan, dağ değiştirme 
görevinden imtina ettiği (kaçındığı.....KK) için, zamanın Lefkoşa Emniyet 
Müdürü Mustafa Vehbi tarafından 5 gün maaş tenzil (eksiltme, kesme....
KK) cezasına çarptırılmıştı.

Yunus Kenan, görev dışı saatlarında, Tekin Birinci’nin Şöför Okulu’nda 
çalışmakta ve tespit edebildiğim kadarınca, yapılan işe göre, ayda takriben 
£20-£25 (yirmi, yirmibeş sterlin) ekstra para almaktadır.

Yunus Kenan’ın başka bir destekleyicisi de yine kainbiraderlerinden 
bir diğeri olan ve Lefkoşa Sancağı D-II’de çalışan Polis erlerinden Salim 
Mulla Hasan’dır. Nitekim Yunus Kenan, 1969’da Lefkoşa’da yeni kurulan 
Cürümleri Önleme Şubesi’ne kainbiraderi Salim aracılığı ile, zamanın 
Lefkoşa Emniyet Müdürü Mahmut Şevket tarafından atanmıştı. Bilahare 
kabiliyetsizliği ve mesleki kifayetsizliği nedeniyle M. Refik tarafından bu 
görevden alınarak Lefkoşa Polisi Devriye Kolları’na verilmişti.

İdeolojisi: İstikrarsız, Karakteri: nemelazımcı, maddiyatçı, menfaatçı, 
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Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: zayıf.

Yunus Kenan’ın mes’ul çavuş olarak halen Akıncılar’da görevli oluşu, 
çarpışmalar içerisinde çavuş olarak görevli bulunduğu köyü ve cepheyi 
def’atle terkederek Lefkoşa’ya kaçışı, tam görev yapmayışı ve Tekin 
Birinci Şöför Okulu’nda ekstra çalışması ve yine de böyle olmakla 
beraber, en azından asli görev yeri olan Akıncılar’a gönderilmeyişi veya 
başka bir yere nakledilmeyişi çok dedi-kodulara sebep olmaktadır. Oysa 
ki o devrede alınan bir karar gereğince çarpışmalar hafifleyince görev 
yerlerine gitmeyen memur ve öğretmenler gitmeğe icbar (mecbur.....KK) 
edilmişler ve yine gitmiyenler ise müstafi (istifa etmiş.....KK) addedilerek 
işten durdurulmuşlardır. Tabi ki bu durum, tam görev ifa edenler ve esas 
yerlerine dönmeğe icbar edilenlerce hoş karşılanmamıştır ve tekrarlandığı 
veya gözyumulduğu takdirde yine de hoş karşılanmıyacaktır.

5.Polis Çavuşu 1206 No.lu Mehmet Hüseyin. 
Halen Tahkikat ve Davalar Şubesi’nde çalışmaktadır. meslek bilgisi 
iyidir. Tahsil durumu iyi olmamakla beraber, Polis Okulu’nda 
bulunduğu sıralarda, Çavuşluk ve Subaylık imtihanlarını geçmişti. 
Maamafih, cemaate kayde değer bir hizmeti geçmemiştir. Polis görevine 
ek olarak antikacılıkla iştigal etmekte olup Türk köylülerini kandı-
rarak ucuza satın aldığı eski eserleri Girne’de bir Rum’a götürüp daha 
pahalıya satmaktadır. Naklonulmadığı için dedi-kodu mevzuudur.

İdeolojisi: İstikrarsız, karakteri: gösterişi seven, maddiyatçı ve menfaatçı, 
Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: iyi.

YAKIN OLUP DAHA İYİ YERLERE NAKLONULAN KİŞİLER:

1.Polis Çavuşu 717 No.lu Ali Madencioğlu. 
Aslen Girne’li olup M. Refik’in Baf Polis Komutanı bulunduğu zaman 
Baf’ta görevli idi. Baf’taki tanışıklıktan ve Ali Süha’nın Eğitim Üyesi 
olduğundan bu yana, Ali Süha’nın eniştesi Polis Çavuşu 184 No.lu 
Mithat ve halen Bayraktarlıkta çalışan Kemal Emir Ali’nin destek ve 
tavsiyesi ile Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Devriye Kolları’ndan Lefkoşa 
Emniyet Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’ne nakledilmiştir. 
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Ali Madencioğlu, Mithat Çavuş ve kemal Emir Ali devamlı olarak 
buluşup Eğitim Üyesi Ali Süha’ya istihbarat toplamaktadırlar.

Takriben 1 ay kadar önce M. Refik te özel bir işi dolayısıyle Ali Süha’nın 
ziyaretine gitmişti. Zaten Ali Süha da 1963’ten önce bir ara Baf’ta Orta 
Dereceli Okul Öğretmenliği yapmıştı... Tüm bu ilişkiler sonucu Ali 
Madencioğlu, adı geçen mevkiye hak etmediği halde nakledilmiştir. Ali 
Madencioğlu dedi-koducu, sır tutmayan, tenbel ve yağcı birisidir. 29 
Haziran, 1971 tarih ve 70-71/25.M. sayılı yazı ile Sayın Bayraktar’a belirt-
tiğim, “Emniyet Genel Müdürü’nün geniş salahiyetleri vardır, herşeyi 
yapabilir ve yapacaktır da. Yakında, mehtemelen, Temmuz ayında subay 
terfileri de olacaktır; bu terfileri de Emniyet Genel Müdürü M.Refik, şimdi 
olduğu gibi, yine istediğini yapacaktır. O’nun dediği olacaktır.” sözlerini 
sarfedendir.

Yakınları ile aynı veya aynı mealdeki sözleri yayanlar arasında Polis 
Çavuşu 184 No.lu Mithat, yeni Çavuş Vekilliği’ne terfi ettirilen 207 No.lu 
Ertoğrul Hüseyin ve Lefkoşa Türk Polis Okulu Müdürü Üsteğmen Kemal 
Hıfzı’dır. 

Ali Madencioğlu’nun yeni görevine nakli de epeyce dedi-kodu mevzuu 
olmuştur.

Edindiğim bilgiye göre M. Refik, yakında, becayişlikler dolayısıyle 
boşalacak olan Polis evlerinden Ali Madencioğlu’na da verecekmiş. Bu 
husus ta etrafta duyulduğundan dedi-koduya vesile teşkil etmiştir.

Ali Madencioğlu’nun İdeolojisi: Milliyetçi, Karakteri: gösterişi çok seven, 
menfaatçı, sır tutmayan, tenbel ve yağcı, Ailevi Ahlak Seciyesi: Türk 
Irkı’ndan, mazbut, Maddi Durumu: zayıf.

C)-HAKSIZLIĞA UĞRIYAN KİŞİLER: 
1.Polis Eri, 1134 No.lu Ahmet. 
Halen Lefkoşa Emniyet Genel Müdürlüğü’ndedir. Çavuşluk imtihan-
larını normal zamanda geçen, normal zamandan beri bu şubede çalışan 
ve de bu alanda tatminkar bilgisi olan temiz birisidir.
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Son terfilerde kendisine terfi verilmediğinden, dilekçe yaparak Lefkoşa 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’ne naklini 
istemiştir. Edindiğim bilgiye göre, sevilen popüler birisidir ve polis 
mensupları terfisine taraftardır.

2.Polis Eri, 674 No.lu Mustafa Çıraklı. 
Halen Lefkoşa Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Trafik Şubesi’nde çalış-
maktadır. Temiz birisi olup mesleki bilgisi çok iyidir ve normal zamanda 
çavuşluk imtihanlarını da geçmiştir. Terfi almadığından, resmen şikayet 
etmiştir. Polis mensupları terfiine taraftardır.

3.Polis Eri, 318 No.lu İbrahim Mustafa. 
Halen Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’nün Telsiz Şubesi’nde çalışmaktadır. 
Temiz birisi olup çavuşluk imtihanlarını normal zamanda başarmış 
ve 1958’den beri T.M.T.’ye de üyedir. Bildiğim kadarınca çalışmaları 
kanaatbahştır. Polis personeli terfiini tasvip eder.

4.Polis Eri, 14 No.lu Ali Mustafa. 
Halen Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Telsiz Şubesi’nde çalışmaktadır. 
Temiz birisi olup çavuşluk imtihanlarını normal zamanda geçmiş olup 
1958’den beri T.M.T.’ye üyedir ve çalışmaları başarılıdır.

5.Polis Eri, 1083 No.lu Hasan Mustafa. 
Halen Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Devriye Kolları’nda çalışmaktadır. 
Kendisi temiz, bilgisi iyi ve çavuşluk imtihanlarını da başarmış birisidir.

6.Polis Eri, 1059 No.lu Faiz Süleyman. 
Ortaköy Polis Karakolu’nda görevli olup İngiliz Okulu’nun pek iyi bir 
öğretim kadrosuna sahip bulunduğu bir devrede, İngiliz Okulu’ndan 
mezun olmuş, fakir bir aileye mensup birisidir. Takriben 20 yıllık kıdemi 
vardır. Temiz, bilgili; çavuşluk ve bir kısım subaylık imtihanlarını 
normal zamanda başarmıştır. Sakin, içine kapanık birisi olduğundan ve 
yağcılık yapacak tıynette olmadığından, halen er olarak çalıştırılmak-
tadır. Kitabet bölümünde uzun müddet başarılı çalışmış birisi olup sır 
muhafaza eder. Yine kitabet bölümünde kendisinden pek iyi faydalanı-
labilir.
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7.Polis Eri, 891 No.lu Cevdet Emir Ali. 
Halen Cürümleri Önleme Şubesi’nde çalışmaktadır. Bilgisi iyi olup 
temizdir. T.M.T.’ye 1961’den 1965’e kadar gönüllü olarak hizmet etmiştir. 
1965’te T.M.T.’ye resmen yeminli üye olmuştur. Çok çalışkan, milliyetçi, 
menfaat gözetmeden gayret sarfeden fakir birisidir.

8.Polis Eri, 819 No.lu Kemal Çakmak. 
1 Temmuz, 1971’e kadar Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü Cürümleri 
Önleme Şubesi’nde çalışmakta idi. Çavuşluk imtihanını normal 
zamanda geçen, temiz ve milliyetçi birisidir. T.M.T.’ye 1967’den şimdiye 
dek gönüllü olarak çalışmıştır.

1 Temmuz, 1971’den itibaren Gazi Baf’ta görevlendirilmiştir. Lefkoşa 
Polis evlerinde ikamet etmekte idi.

9.Polis Eri, 130 No.lu Kemal Mustafa. 
Halen Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’nde Cürümleri Önleme Şubesi’nde 
çalışmaktadır. Temiz, bilgili birisidir ve sır tutar. Bir ara Dr. Fazıl 
Küçük’ün şöförlüğünü yapmıştır. Dr. Fazıl Küçük’ün eşini ve kızını 
özel arabalarında dolaştırmaktan usandığını söylediğinden, Dr. Fazıl 
Küçük’ün şöförlüğünden alınmış ve Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü 
Devriye Kolları’na verilmişti. Cürümleri Önleme Şubesi’ne geçeli 
takriben iki ay kadar olmuştur.

Yukarıda “Haksızlığa Uğrıyanlar” bölümünde isimleri verilen mağdu-
redilmiş kişiler, uygun bir vakitte terfi ettirilecek olurlarsa; genel olarak 
tatminkar ve adil bir işlem yapılmış olacaktır kanaatindeyim.

10.Polis Çavuşu 1046 No.lu Ahmet Evren. 
Hadiselerden önce Girne’de görevli idi. 1963 hadiselerinde fırsatı 
bulurkenden Boğaz Sancağı’na gelmiştir. Takriben 1966’ya kadar Boğaz 
Sancağı’nda mücahit olarak çalışmıştır. Boğaz Polis Karakolu kurulunca 
orada görevlendirildi. Evren temiz, çalışkan, milliyetçi ve bilgili birisidir. 
Lise mezunu olup normal zamanda çavuşluk imtihanlarını geçmiştir. 
Aynı zamanda, Girne’de görevli iken; Girne Jandarma Erleri’nin T.M.T. 
sorumlusu idi. Başarılı ve faydalı hizmetleri geçmiştir.
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Evren, borçlanarak Boğaz’a ev yaptırmış olup 2 çocuk babasıdır. Çocuk-
larının birisi Lefkoşa İngiliz Koleji’ne ve diğeri de ilkokula gitmektedir. 
Evren’in hanımı da Boğaz Hastahanesi’nde görevlidir. Şayialara göre, 
Evren’in hanımı Boğaz Bölgesi’nde görevlendirilen bazı komutanlarala 
ilişki kurmuştu ve uygununu bulduğu takdirde kurabilecek karakter-
dedir...

Evren, son becayişliklerde Larnaka’ya verilmiştir. Borçlu, Boğaz’daki 
evi, İngiliz Koleji’ne devam eden çocuğu ve eşini durumu ile karakteri 
nazar-ı dikkate alınacak olursa Larnaka’ya nakli uygunsuzdur kanaatin-
deyim. Nakline kesin olarak karar verilmişse, eşi ile birlikte Lefkoşa’ya 
veya uygun görülecek başka bir yere verilebilir. Lefkoşa’dan başka bir 
yere verilirken, sadece Lefkoşa’da bulunan İngiliz Koleji’ne devam eden 
çocuğunun okul durumu da gözönünde bulundurulmalıdır.

Tüm yukarıda samimi görüş, kesin hakikatler ve objektif olarak tepit 
edebildiklerimdir. Bilgilerinize sunarken, son Polis Kuvvetleri Nakil ve 
Terfi Listesi bana temin edildiği takdirde; tüm nakil ve terfilerle ilgili 
objektif, bitaraf ve adil değerlendirmeyi yapabileceğimi bilgilerinize 
arzederim.

Eki: 
1.Şahsiyat ve karakter Tespitinde Gözönünde Tutulan Unsurlar 
Çizelgesi.
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Ek.1. 
ŞAHSİYAT VE KARAKTER TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE 
TUTULAN UNSURLAR ÇİZELGESİDİR.
I-İDEOLOJİ 
1. Milliyetçi 
2. Solcu 
3. Aşırı Solcu 
4. Passif 
5. İstikrarsız

II-KARAKTER 
1. Zeki 
2. Çalışkan 
3. Nemelazımcı 
4. Gösterişi Seven 
5. Aşırı Gösterişi Seven 
6. Yağcı 
7. Maddiyatçı 
8. Menfaatçı 
9. Fedakar

III-AİLEVİ AHLAK SECİYESİ 
1. Irk 
2. Ahlak

IV-MADDİ DURUM 
1. Çok İyi 
2. İyi 
3. Orta 
4. Zayıf
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/27.M. 
KONU: Salih T. Usar, Ferhat Ahmet, Romans Mapolar,  
Turan Korun, Soner Mustafa, Ali Mustafa hk. 
Lefkoşa.  10 Temmuz, 1971.

Sayın Bayraktar,

Durum ve tutumları tasvip edilmeyen ve Türkiye’de Yüksek Tahsil’de 
bulunan gençler peyder pey adaya dönmeğe başlamışlardır.

Adaya dönen adı geçen öğrencilerden Salih T.Usar, Naci T. Usar’ın 
kardeşi olup 1969-1970 ders yılında A.K.T.Ö.B.’ün (Ankara Kıbrıs Türk 
Öğrenci Birliği....KK) asbaşkanı idi. Salih T. Usar, açık-kapalı sol eylimli 
tüm toplantılara, Ankara’da tertiplenen yürüyüşlere ve “Yurt İşgalleri”ne 
katılmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. sınıf öğrencisi idi.

Adaya dönenler arasında Ankara Tıp Fakültesi Öğrencilerinden olan ve 
12 Mart, Muhtırası’ndan sonra evinde, tasvip edilmeyen zararlı kişileri 
barındırma suçundan tutuklanan fakat sonradan serbest bırakılan 
Lefkoşa’lı Ferhat Ahmet te vardır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Romans 
Mapolar da Temmuz’un ilk günü adaya dönmüştür. Romans Mapolar’ın 
kendi deyişi ile, sivil kıyafetli bir M.İ.T. mensubu olduğu tahmin edilen 
kişi yanına gitmiş ve “.....güne kadar Türkiye’yi terkediniz; sizin için daha 
iyi olur!” demiş. Bunun üzerine Kıbrıs’a gelmeği uygun bulmuş.

Mezkur ihtarı alan 15 Kıbrıslı Yüksek Tahsil Öğrencisi imiş; Romans 
Mapolar’dan gayrı tespit edilebilenler aşağıdadır:

1.Soysal Salahi. 
Ankara İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi II. sınıf öğrencisi olup 
1 Temmuz, 1971 günü T.H.Y’na bağlı bir uçakla adaya dönmüştür. 
Lefkoşa’da ikamet etmektedir.
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2.Turan Korun. 
İstanbul Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi idi; tüm imtihanlarını başarmış, 
1 Temmuz, 1971 günü T.H.Y.’na bağlı bir uçakla adaya dönmüştür. 
Lefkoşa’da ikamet etmektedir.

3.Soner Mustafa. 
Ankara Hacettepe Üniversitesi’nin Kimya Bölümü’nde okur; III. sınıf 
öğrencisidir. 3 Temmuz, 1971 günü T.H.Y.’na bağlı bir uçakla adaya 
dönmüştür. A.K.T.Ö.B.’ün başkanıdır, arkadaşlarına İngiltere’ye 
gideceğini söylediği halde 3 Temmuz, 1971 günü yine Kıbrıs’a gelmiştir.

4.Şaner Ahmet. 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi III. sınıf öğrencisidir. 
6 Haziran, 1971 tarih ve 70-71/19.M. sayılı yazımda belirttiğim 
veçhile; 4 Haziran, 1971 Cuma gün ö.s. T.H.Y.’na bağlı bir uçakla 
Türkiye’ye gitmek için Lefkoşa Hava Alanı’na gitmiş ve saat 18.00’de 
gelen T.H.Y.’na bağlı uçaktan inen Hasan Harman kendisine, “Sakın 
Türkiye’ye gitme, seni tutuklıyacaklar.” demiş ve bunun üzerine Şaner 
de pasaportunu geri alarak biletini iptal ettirmiş ve geri Lefkoşa’ya 
dönmüştü.

Adaya 9 Temmuz, 1971 Cuma gün T.H.Y.’na bağlı bir uçakla dönen bir 
diğer kişi de Ali Mustafa’dır. Ali Mustafa, malum Fuat Fegan’ın kardeşi 
olup Muharrem Apartmanı yanındaki İmren Süt Servisi sahibi Mustafa 
Bey’e ait (Ali ve Fuat’ın babası) bir gecekonduda kalmaktadır. 15 kişilik 
adı geçen listeye dahil olup olmadığı kesin olarak tespit edilememişse de 
tespitine gayret edilmektedir.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/28.M. 
KONU: Şüpheli Yenişehir, Liman Mersin Balıkçı Gemisi, Semih 
“Turist” Motorlusu ve kifayetsiz çalışan Boğaz Kuvvetleri D-II’si  hk. 
Lefkoşa.  11 Temmuz, 1971.

Sayın Bayraktar, 
Son zamanlarda, 3-4 günde bir “Yenişehir, Liman Mersin” kayıtlı tek 
direkli bir Türk Balıkçı gemisi Girne Limanı’na uğramakta; tayfaları 
“İpten, kazıktan kurtulma” tıynetinde ve karakterinde bulunan ve de 
polis sicillerinde “kötü karakterli” diye kayıtlı bulunan aslen Beyar-
mutlu olup halen Girne’de piskoposluğun bahçesinde bahçecilik yapan 
ve normal zamanda hemen hemen hapisten çıkmıyan Abdulkadir Hj. 
Hüseyin, Sütlüceli İbrahim Mehmet Ağa ve Rumlar’la yakın ilişkisi ve 
de işbirliği bulunan B 845 Nolu van tipi araba ile BX230 Nolu kamyon 
sahibi İbrahim Cafer ve diğerleri ile ilişki kurup yiyip içmekte, sarhoş 
olmakta ve birlikte dolanmaktadırlar.

Sütlüceli İbrahim Mehmet Ağa küçük yaştan beri kanuna aykırı suçlar 
işlediğinden ve yaşı da küçük olduğundan İngiliz Sömürge devrinde 
Lapta İslah Okulu’nda nezaret altına alınmış fakat maalesef ıslah edile-
memiş, yaşı ilerleyip nezaretten de kurtulunca çeşitli suçlar işleyerek 
birçok defalar hapse atılmış birisidir. Sözde, halen Girne balıkçı gemile-
rinde, liman ve sair inşaat işlerinde çalışmaktadır. birinci sınıf külhanbeyi, 
karaktersiz, yalancı ve eline göre bulduğunu haraca bağlıyan birisidir.

“Yenişehir, Liman Mersin” kayıtlı balıkçı gemisine tayfalarının deyiş-
lerine göre, Semih isimli “Turist” motorlu-yelkenli gemi de katılmıştır. 29 
Haziran, 1971 Salı gün ö.s. saat 15.30’da “Yenişehir, Liman Mersin” kayıtlı 
balıkçı gemisi önde ve “Semih” isimli “Turist” motorlu-yelkenlisi de geride 
olmak üzere Girne Limanı’na girdiler. “Yenişehir, Liman Mersin” kayıtlı 
balıkçı gemisi 5-6 gün kaldıktan sonra, Girne Limanı’ndan ayrılmıştır. 
Semih isimli “Turist” motorlu-yelkenlisi ise halen Girne Limanı’ndadır. 
Mezkur motorlu-yelkenlinin kaptanı şahbaz yapılı, şehla gözlü, kuzguni 
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arap birisi olup takriben 6 ayak boyundadır. Seyyah olduğunu söyliyen ve 
ismini de Ramiz olarak veren kişi ise zayıf, sarışın, mavi gözlü, takriben 5 
ayak boyunda; boynunda ekseriya fotoğraf makinesi taşıyan ve yanında 
bol Kıbrıs parası bulunduran birisidir.

2 Temmuz, 1971 Cuma gün saat 9.30’da koyu siyah renkli kaptan ile 
sarışın Semih, Girne’de kahveci Fahri’ye borcunu ödemek için, deste 
halinde takriben 200 Kıbrıs lirasını çıkarmış; borcunu kapatmış, bahşiş 
olarak ta bir şilini kahveci Fahri’ye vermiş ve tomar halindeki takriben 
200 Kıbrıs lirasını da yine geri cebine koymuştur. Bilahare “Ada Otobüs 
Şirketi”ne ait bir otobüsle Lefkoşa’ya gelmiştir. Girne’ye dönüş saatleri 
tespit edilememiştir.

7 Temmuz, 1971 Çarşamba gün öğleden sonra takriben saat 16.00’da 
Ramiz ile birlikte Baf’lı olduğunu söyliyen, ismini gizliyen ve gemici 
sakal ve bıyığına sahip bulunan takriben 5 ayak boyunda zayıf, buğday 
renkli birisi Lefkoşa’ya telefon etmek istemişler, sonradan vazgeçerek 
E.O.K.A. yuvası olarak kullanılan Bambos’un kahveye doğru yolalmışlar 
ve bilahare limana inmişlerdir. Aynı gün ö.s. saat 18.10’da Abdulkadır Hj. 
Hüseyin, Baflı olduğunu söyliyen genç ve hüviyetleri tespit edilemiyen 
başka iki Kıbrıslı genç motorluda alkollü içki içerlerken tarafımdan da 
tespit edilmiştir. İçki alemi ö.s. saat 19.05’e kadar devam etmekte iken, 
Rum tarafında olduğumuzdan ve de dikkati üzerimize celbetmemek 
istediğimizden limandan ayrıldık.

8 Temmuz, 1971 Perşembe gün gece saat 20.30’da Darboğaz Barikatı’nda 
görevli bulunan Polis Eri 1626 No.lu Hüseyin Arif Hasan ile Gardiyan 
Eri 907 No.lu Hasan Hilmi, Girne istikametinden gelen ve direksiyonda 
Girneli Metin Mustafa Çakır’ın bulunduğu AB965 No.lu arabayı kontrol 
için durdurmuşlar ve şöför mevkiinde oturan Metin’in yanında Semih 
motorlusunun kaptanı koyu siyah renkli kişi ile arabanın gerisinde 
Abdulkadir Hj. Hüseyin ile kendisini seyyah diye tanıtan ramiz isimli 
kişi sarhoş olarak tespit edilmiştir. Metin, seyyahları gezdireceğinden 
bahsetmiş, görevlileri de “seyyahlar”a takdim etmiştir. Hüviyetleri tespit 
edildiğinden trafik tıkanıklığına sebebiyet vermemek için ve de Boğaz’da 
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kontrol edilir düşüncesi ile AB965 No.lu arabanın geçmesine izin veril-
miştir. Adı geçen kişiler aynı plakalı araba ile gece yarısından sonra 
00.15’te darboğaz’dan geçerek Girne istikametinde yol almışlardır. Az 
sonra saat 00.30’da Girne istikametinden E.T.441 No.lu bir Rum arabası 
gelmiş ve Darboğaz barikatında durdurulmuştur. Şöför mevkiinde 
oturan Rum’un yanında bir İngiliz bayan oturmakta idi. İngiliz bayan 
hüviyet varakasını ibraz etmişse de Rum şivesi ile konuşan (İngilizce) 
kişi turist olduğunu söylemişse de görevlileri aldatamamış ve hüviyet 
varakası ibraz edemedi gerekçesiyle, uygun bir dille geri Girne’ye çevril-
mişlerdir. Bu tip olaylara son zamanlarda geceleyin pek rastlanmak-
tadır. görevli polislerin hepsi de aynı titizliği maalesef göstermemekte-
dirler. Davaya bağlı, milliyetçi ve eskidenberi T.M.T.’ye üye olan polis ve 
diğer görevliler titizlikle hareket etmelerine rağmen, araçsızlık, irtibat-
sızlık ve Boğaz Emniyet Müdürü Kemal Mehmet ile Cürümleri Önleme 
Şubesi’nden P.E. 38 No.lu Vedat Halil Onbaşı ile diğer görevliler mesai 
saati görev gördüklerinden ve Boğaz Kuvvetleri Sancak D-II’de de gerekli 
sayıda ehil kişi bulunmadığından arzulanan randıman alınamamaktadır. 
Boğaz Kuvvetleri Sancağı’nda gece görevli bulunan bazı yeni subaylar 
(ekseriyeti memur mükellef veya gönüllü mücahit), şüpheli vak’alarda 
telefon edildiğinde, “Biz de bilmeyiz. Ne yapacağız?” demekte ve barikat-
larda növbet tutanlara yardımcı olamamaktadırlar.

Boğaz Kuvvetleri Sancak D-II’si Emir Ali, 8/7/1971’de Boğaz Polis 
Karakolu’na gitmiş (ö.s. saat 18.30’da) ve titizlikle görev ifa eden Gardiyan 
Eri 907 No.lu Hasan Hilmi, Polis Çavuş Vekili 1081 No.lu Nevzat Rasım 
ve diğerlerine öfkelenmiş ve “Geçen akşam niye görev yapmadınız, 
niye isim tespit etmediniz, derdest edip niye  getirmediniz? Ben hakaret 
görmekteyim. Sizin isminizi, yarın verecek ve görev ifa etmediğinizi 
belirteceğim...” diyerek sitem etmiştir. Nevzat Rasım ve Hasan Hilmi ile 
diğerleri “Bu gibi hallerde derdest etme emri yok. Biz tam görev yaparız. 
Geceleyin gerek Boğaz Polis Karakolu ile gerekse de Sancak Növbetçi 
Subayı ile tatminkar irtibat kuramaz ve birlikte iş yapamayız. Ekseriya 
növbetçi subaylar, “Biz de bilmeyiz, ne yapacağız?” demekte ve bizi 
müşkül durumda bırakmaktadırlar. Derdest etme emri olmadığında 
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derdest edersek, yeni subay atanan memur mücahit te, haklı olarak “Biz 
de bilmeyiz,” dediğinde bizim durumumuz ne olacak?” diye sormuş, 
Emir Ali ise cevaplandırmamış, sitemine devam etmiştir.

Tasvip olunmayan kişi olan İbrahim Cafer de son zamanlarda geceleyin 
B845 No.lu van tipi arabasıyla sık sık Lefkoşa istikametine doğru gidip 
gelmektedir. Tüm yukarıda belirtilen nedenlerle gerek İbrahim Cafer 
gerekse de turist kılığına giren, İngiliz v.s. ecnebilerle aynı arabada 
seyreden kişiler kifayetsiz kontrol veya imkansızlık ve de irtibatsızlık 
yüzünden takip edilememektedir.

Bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/29.M. 
KONU: Ali Süha’nın Kermiya’da boşalttığı ev  hk. 
Lefkoşa.  12 Temmuz, 1971.

Sayın Bayraktar,

Ecnebilere ait olan ve 1963 olayları esnasında Ali Süha tarafından işgal 
edilmiş bulunan ev, yine Ali Süha tarafından, Londra’dan gelen kardeşine 
devredilmiştir. Oysa ki Ali Süha mezkur evi, K.T.Yönetimi’nin ilgili 
dairesine iade edecek ve ilgili daire de darda olan veya evsiz bulunan 
mücahit veya göçmene usulüne göre verecekti.

Ali Süha’nın kardeşi, tespit edebildiğim kadarınca mezkur evi “Bar ve 
Kumarhane” olarak kullanmak üzere dekore etmeğe başlamıştır.

Ali Süha, Köşklü Çiftlik’te Ali Nazım İleri’nin kızının yeni inşa ettirdiği 
apartman katlarından birisini ayda £40 (kırk lira) ya icar etmiştir.

Bilgilerinize arzedilir.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/30.M. 
KONU: K.T.Maarif Dairesi Personeli ile K.T.O.Ö. 
Öğretmenleri’nin Şahsiyat ve Karakter Değerlendirmeleri hk. 
Lefkoşa.  18 Temmuz, 1971.

Sayın Bayraktar,

Bilgi, görgü, 43 yıllık yaşamımla, 23 yıllık çetrefilli meslek hayatıma ve ilmi 
esaslara dayanarak ve de bitaraf davranarak objektif olarak saptadığım 
K.T. Maarif Dairesi Personeli ile K.T. Orta Dereceli Okul Öğretmenleri’nin 
karakterlerine ait değerlendirmeği, icap ettikçe kullanılmak üzere, ekte 
bilgilerinize arzederim.

Ek: 
1. K.T.Maarif Dairesi Personeli Listesi 
2. K.T.Maarif Dairesi Personeli’nin Şifreli Şahsiyat ve Karakter tespit  
    Çizelgesi 
3. K.T.Maarif Müdürlüğü 1970-71 Ders Yılı Orta Öğretim Öğretmen     
    Kadrosu 
4. K.T.Maarif Müdürlüğü 1970-71 Ders Yılı Orta Öğretim          
    Öğretmenleri’nin Şifreli Şahsiyat ve Karakter Tespit Çizelgesi 
5. Anahtar
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EKLER 
Kıbrıs Türk Maarif Dairesi Personel Listesi ve Şifreli Şahsiyat 
ve Karakter tespit Çizelgesi ile Anahtar 

İLGİ No     İSİM  MEVKİİ  MEDENİ HALİ 
1 Mustafa Raif  Maarif Müdürü               evli 
2 Dr. Oğuz Veli  Maarif Müdür Muavini evli 
3 A. Hulus Menteş  İlk Öğretim Şube Amiri evli 
4 Esat Hilmi  Özel Eğitim Şube Amiri evli 
5 M. Z. Gündüz  İlk Öğretim Baş Müfettiş Vekili    evli 
6 Burhan Tuna  Orta Öğretim Şube Amir Vekili    evli 
7 Salih Behçet Coşar  Orta Öğretim Baş Müfettiş Vekili evli 
8 Hasan Şefik Altay  Orta Öğretim Müfettişi evli 
9 Erol Özçelik  Orta Öğretim Müfettişi evli 
10 Vehbi Tahir Zeki  Orta Öğretim Müfettişi evli 
11 Ozan Zeki Fikret  Orta Öğretim Müfettişi evli 
12 Kemal Yücel  İlk Öğretim Müfettişi evli 
13 H.C.Balman  İlk Öğretim Müfettişi evli 
14 Münir Muhtaroğlu  İlk Öğretim Müfettişi evli 
15 Fikri Direkoğlu  Özel Ders Müfettişi evli 
16 Ali Dinçer  Öğrenci İşleri Sorumlusu               evli 
17 Muvaffak Necdet  Kütüphane Danışmanı evli 
18 Özalp Gümüş  Folklor Eğitmeni evli 
19 Sevim Münir  Ev İdaresi Müfettişi evli 
20 Alaeddin Tarımer  Bahçeler Müfettişi evli 
21 Ahmet Ramadan  Başkatip evli 
22 Altay Ali  Müfettiş evli 
23 A. Savalaş  Müfettiş evli 
24 Mehmet Şevket  Müfettiş evli 
25 Özey Vaizoğlu  Katip evli
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EK.V: ANAHTAR 

I-İDEOLOJİ 
Çok Milliyetçi....................  
Milliyetçi............................  
Solcu...................................  
Aşırı Solcu..........................  
Orta.....................................  
Passif................................... - 
İstikrarsız...........................  ? 

II-KARAKTER 
Zeki....................................  
Çalışkan............................. G 
Nemelazımcı...................... ? 
Gösterişi Seven..................  
Gösterişi Çok Seven..........   
Maddiyatçı.......................... ^ 
Menfaatçı........................... w 
Fedakar............................... 

III-AİLEVİ AHLAK SECİYESİ 
Türk..........................  T 
Başka.......................  B 
Ana..........................  ♀ 
Baba.......................  ♂ 
Mazbut....................  M 
Gayri Mazbut..........  G.M.

IV-MADDİ DURUM 
Zayıf..........   Z 
Orta...........   O 
İyi..............   İ  
Çok İyi.......   Ç.İ
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/31.M. 
KONU: Larnaka Sancağı  hk. 
Lefkoşa. 4 Eylül, 1971.

Sayın Bayraktar, 
Bir aylık dinlenme iznimi geçirdiğim Larnaka’da Larnaka Sancağı 
hakkında objektif olarak müşahade ve tespit edebildiklerim aşağıdadır:

Larnaka’da, Sancaktarlığa bağlı ve mevzilerde növbet için ayrılan iki esas 
bölük bulunmaktadır. Her bölüğün tutmakla mükellef olduğu dörder 
mevzisi vardır. fakat bu mevzilerde gece ve gündüz növbetler birer kişi 
tarafından tutulmakta ve bilhassa Tuzla Yolu olan “Yeşil Hat” üzerindeki 
mevzilerde növbet tutanlar növbetlerini bir eğlence şekline dökmekte-
dirler. Növbetlerini istirahat saatı olarak kabul etmekte ve bazı növbet-
çiler gece ve gündüzleri uyumaktadırlar.

Birçok yerlerde növbet tutulması elzemken, hiç növbetçi bulunmamakta 
ve düşmanın her an şehre kadar değil, mevzilere kadar ve kolaylıkla hem 
de hiçbir engele uğramadan sızması için uygun zemin bulunmaktadır. 
Növbetçiler, bilhassa geceleri, düşman ile karşılıklı küfürleşmekte ve 
böylece növbetçi adedini belli etmektedirler.

Düşmanla sıkı fıkı olmak ve dostluk kurmak yoluna sapmakta olanlar 
da vardır. Bu tiptekiler, mevzilerini terkedip düşman askerleri ile birlikte 
içki (alkollü) dahi içmektedirler. Bazı düşman askerlerinin aç kaldıklarını 
bahane ederek bizim mevzilerin içine kadar geldikleri ve mücahitleri-
mizden ekmek ve yemek istedikleri de vakidir.

Makenzi bölgesindeki “Hurmalı Plaj”a kadar geldikleri ve gazinoda 
soğuk meşrubat içtikleri de olmuştur. birkaç defa tekrarlanan bu gibi 
kasıtlı olaylarla, o mevzilerde kaç nöbetçi olduğunu ve silah durumunu 
düşman tespit etmektedir. Hatta Sancak Verme Merasimi’nde, mücahidin, 
düşman askerlerine; mevzisinden çıkıp onlara yaklaşarak izahat verdiği 
de bir gerçektir. 
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Birçok mücahitler boş yere mevki işgal etmekte ve tembelliğe alışmak-
tadırlar. bütün eğitim Tabur Komutanı’na bırakılmıştır. Tabur Komutanı 
işin vehametini bildiği halde önemsememekte ve yalnız mücahide küfür 
etmekle yetinmektedir. Tabur Komutanı Vedii Bey, mücahit erlerle karşı-
lıklı laubali şekilde konuşmakta, el şakalarına varıncaya kadar uygunsuz 
şakalar yapmakta ve onlar ile açıkta ve bazen de en adi yerlerde içki 
alemleri yapmaktadır.

Tabur Komutanı kendisine tahsis edilen v.w. araba ile lüzumsuz yere 
bütün gün ve gece dolaşmakta ve arabasına erleri dahi alarak laubali 
şakalaşmakta; etrafa, aklınca, kur yapmaktadır. İstanbul Plajı’ndan birkaç 
defa geçmekte, kalabalık bayan topluluğu bulunduğu takdirde; araba-
sından inip uygunsuz bir şekilde bayanları seyretmekte ve denize girip 
banyo etmektedir. Plaj tenha ise, arabasından inmemekte ve düz geçip 
karargaha gitmektedir. Kalabalık olduğu zamanlar denize birkaç defa 
gelip banyo yaptığı ve uygunsuz hareketlerde blunduğu gerçektir. 

Etrafına topladığı deli-toy gençler ve mücahitlerle veya diğer kişilerle 
birleşerek plajdaki bazı bayanlara laf atmaktadır. Mesela, “Bu, ufak 
yemez; büyükten para almaz tiplerdendir.” “Bu, şöyledir; bu böyledir...” 
diyerek bayanları tasnife tabi tutmaktadır. 

Gazinoda çalışan mücahit garsonlar kendisine “Nasılsınız Komutanım” 
diye sormakta, o da “A.... çıkmış y.... benzer.” diye cevaplandırmaktadır. 
Gazinoda içki içerken bir defa da, “Lan, bok herifler, bize böyle boktan 
meze getirmeyiniz; kavun, peynir, falan getiriniz.” diye garsonlara sitem 
etmiştir. garsonun birisi, “Peki Komutanım ahçı başına sorayım.” deyince 
“Lan, ben sana emrediyorum, getir.” diye devam etmiştir. 

Plaj gazinosunda müzik çalınan bir Cumartesi akşamı da Müzisyenlerin 
yanına giderek, “Lan bok herifler, ne biçim müzik bu; tan tun tan tun? 
Biraz da bizim hoşumuza gidecek müzik çalınız.” diye bağırmıştır. Gece 
saat 12.00 ye doğru da beraber gezdiği ahbaplarından birisi olan Celal’e 
(Larnaka’nın eski Serdarı Necdet Bey’in kainbiraderi), “Kalk bakalım, 
salla bakalım bir tane!” diyerek mikrofondan gazel söyletmiştir. 
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Başka bir gün kendisine çay getiren garsona, “Lan bok herif, bu ne biçim 
çay; hamam suyuna benzettin be !” diyerek yerinden fırlayıp kalkmış ve 
çayı bardağı ile beraber masada bırakmıştır. Oradaki garson ve uygunsuz 
şakalar yaptığı diğer genç çocuklar kahkahalar ile gülmeye başlamış-
lardır.

Yine başka bir gün ö.e. saat 11.00 e doğru kumlar üzerine uzanmış 
güneşlenirken geriden birkaç genç gelerek gözlerini kapatarak sırtına 
kum atmışlar, o da kendisini gençlerin ellerinden kurtararak arkalarına 
sandalye savurmuştur. gazinoya oturduğu zamanlar ise garsonlara, “Lan 
o kapalı ödenekten birkaç şarkı koysana!” der ve Juke-box’a (plak çalan 
makine) para atmaksızın plak çaldırtıp dinler. O kadar ki beraber gezdiği 
arkadaşları Celal, Cumhur (Larnaka Gençler Birliği kalecisi, Aykut (Lefke 
Sanat Okulu Öğretmeni) v.s. ler de aynı şekilde makineye para atmak-
sızın meccani plak dinlemekte ve kötü örnek olmaktadırlar.

Tabur Komutanı Vedii Bey’in kadınlara çok düşkün bir tavrı da vardır. 
Larnaka Sancak Karargahında çalışan Y.C isimli bir öğretmenin karısı ile 
ilişki kurduğu ve Y’nin evine gece ve gündüz girdiği görülmektedir. Bu, 
mücahidi çok kötü şekilde etkilemekte ve bilhassa genç ve de toy mücahitleri 
kötü yola sevketmektedir. Tabur Komutanı’nın Y’nin karısı ile ilişkisi Y’a 
mücahit tarafından bildirildiği ve kendilerini yakaladığı, fakat yine de 
Y’a yapılan baskı neticesinde sesini çıkarmadığı rivayet edilmektedir.  
 
Kısaca, Tabur Komutanı Vedii Bey’in sözleri ve hareketleri şanlı Türk 
Ordusu’nun şerefli mensuplarının şereflerine gölge düşürecek ve 
T.M.T.’nin kutsal prensiplerine halel getirecek niteliktedir.

Bu tipte ve karakterde bulunan Tabur Komutanı mevzilere gereği kadar 
uğramadığından ve kontrol yapmadığından bazı mücahitler nöbete 
kalkmamaktadır. Mesela Makenzi mevzisinde növbet tutan tek mücahit,  
bazen növbete kalkmamakta ve kalkan da arkadaşını uyandırmak 
için növbet saatının hitamından yarım saat önce ayrılıp İstanbul Plaj’a 
gitmekte ve böylece geniş bir saha, barikat görevi yapan tek polisin ilgi ve 
görgüsüne bırakılmaktadır.
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Denizden gelecek herhangi bir tehlikeye karşı hiçbir mevzi bulunma-
makta ve deniz tarafından gelmesi muhtemel herhangi bir saldırı veya 
baskına karşı tedbir alınmamaktadır. Alarm günlerinde dahi mevziler tek 
kişi ile tutulmuş ve herhangi bir ek tedbir alınmamıştır.

Radyosu bozulduğu behanesi veya herhangi bir tamirat gerekçesi ile 
Larnaka Türk Bölgesine getirilmek istenen Rumlar hakkında soru sual 
yapılmadan İdare Amirliği tarafından izin verilmekte ve elzem olmadığı 
halde bölgeye giren Rumlar hiçbir takibe tabi tutulmamaktadırlar; hatta 
arzu ettikleri yerlere kadar bile götürülmektedirler.

Samimi olarak müşahade ve tespit ettiklerim bilgilerinize arzolunur.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/32.M. 
KONU: Larnaka Emniyet Müdürlüğü ve Polis Karakolu 
Mensupları  hk. 
Lefkoşa.  5 Eylül, 1971.

Sayın Bayraktar,

Larnaka Emniyet Müdürü ve Polis karakol Mensupları ile ilgili bilgi 
aşağıdadır:

Emniyet Müdürü Ziya İbrahim:

Ziya İbrahim, takriben 1942 yılında polis kaydolmuş; şahsiyetsiz, korkak, 
karıcıl ve idari yönden çok zayıf birisidir.

Lise’de bir ara okudu. 1955’e kadar er idi. 1955’te E.O.K.A faaliyete 
başlarken, Colonel Wright Polis Başkomutanı tayin oldu. Zamanın Cinai 
Tahkikat Şubesi Mes’ulü Ozanköylü Salih Mehmet ile birlikte çalışmakta 
idi. Rüşvet v.s. nedeniyle Salih Mehmet ile araları pek iyi idi. 

1955’te Colonel Wright, bir Rum ve bir de Türk olmak üzere iki muhafız 
istemişti. Salih Mehmet, Türkler’den Ziya İbrahim’i ve Rumlar’dan da 
Spiro Boyaci’yi tavsiye ederek çavuşluğa terfi ettirip Colonel Wright’a 
muhafız olarak gönderdi.

1956’da Colonel Wright, “Muhafızlarım yüzbaşı olmalıdır.” diyerek her 
iki muhafızı da yüzbaşılığa terfi ettirdi. Böylece Ziya İbrahim yüzbaşı 
oldu. 1958’de Colonel Wright adadan ayrılınca, Ziya İbrahim de Limasol’a 
nakledildi. Limasol’da iken Türkler’le teması yoktu ve Türkler tarafından 
da sevilmiyordu. 1960’ta Limasol’da iken kendisinden 20 yaş küçük olan 
Çerkez’in kızı ile iki yıl gayri meşru evlilik hayatı sürdü. 

Bu esnada Lefkoşa’ya nakledildi, bilahare Limasollu Çerkez’in kızı ile 
evlendi. halen aynı kadınla evlidir. Çocukları olmadığından ve kadın da 
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kendisinden 20 yaş küçük olduğundan dolayı devamli olarak ailesini 
takip etmekte ve kontrol altında bulundurmaktadır. Bu nedenle polislik 
görevini ihmal etmektedir. 

İdari kabiliyeti de zayıf olduğundan Larnaka Emniyet Müdürlüğü’ndeki 
boşluk ve eksiklik kendisini daha ziyade hissettirmektedir. Sancaktarlık 
ile yakın ilişki kurduğu ve bunu devam ettirmek arzusunda bulunduğu 
için sadece Sancaktar Bey’e veya Tabur Komutanı’na değil; mücahit 
çavuşlarına bile aşırı hürmet etmekte; kendi rütbe ve prestijini hiç düşün-
memekte ve gözetememektedir. Halk da bunun farkında olduğundan, 
Ziya İbrahim’e karşı hürmet göstermemektedir. Personeli üzerindeki 
otoritesi de bu yüzden pek zayıftır. 

Ailesi ile birlikte gazinoya oturmamakta; ekseriyetle arabasının arkasında 
taşıdığı sandalyelere gazino dışında oturmakta ve bu durumda iken 
Sancak personelinden en düşük rütbeli birisi yanlarından geçerse; sivil 
giyinmiş olduğu halde hemen ayağa kalkarak esas duruşa geçmekte 
ve onları selamlamaktadır. Dolayısıyla tüm bunlar Ziya’nın prestijini 
sarsmakta ve personeli üzerindeki nüfuzunu azaltmaktadır.

Emniyet Müdürlüğü’nde birkaç er ve iki çavuşun kendisine verdiği 
bilgilere göre hareket etmekte ve onların sözünden dışarı çıkmamaktadır. 
Diğer iki polis subayı ile hiçbir teşrik-i mesai yapmamakta olup onlar ile 
araları iyi değildir.

Sancaktarlık personeli ile olan yakın ilişkileri dolayısıyla diğer polis 
subaylarına kur ve çalım yapmaktadır. Larnaka’ya geleli dokuz aydan 
fazla olduğu halde bazı köy karakollarına hiç uğramamış; köy muhtar 
veya ileri gelenlerini hala bugüne kadar tanıyamamıştır. Kasaba içeri-
sindeki barikatlara gece veya gündüz uğramamakta, oraları kontrol 
etmemektedir. Cürümleri önlemede görevli Mehmet Cürci ve Hilmi Raşit 
isimli iki ere sokak ortasında veya açıkça, “Birşeyiniz var mı?” diye soru 
sormakta ve mahrem olması gereken şeyleri ya kendisi söylemekte veya 
personelini söylemeğe icbar etmektedir.
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Cahit isminde bir ere fazla güvenmekte ve bu er de yalan söyleyip 
kendisine curnalcılık yapmaktadır. Cahit ise sır tutamıyan birisidir. 
Tahkikat Şubesi sorumlusu Hasan Halil Çavuşun şahsi kar için balık 
avlamasına müsade etmekte ve gözyummaktadır. Hatta buna, Rumların 
denizden hareketlerini takip etme süsü bile vermektedir; fakat hakikatta 
böyle birşey yoktur.

Eski T.M.T. personeli olduğunu öğrendiği ve kendisine yardakçılık 
yapmıyan personelini hakir görmekte, onları töhmet altında bulundur-
makta ve takip ettirmektedir. Son yapılan iki terfiyi behane eden erler 
arasında “tek taraflı yapıldı” gerekçesiyle bir hoşnutsuzluk açıkça görül-
mektedir. Erlerden daha liyakatli ve ehliyetli kişiler bulunduğu halde 
onları tercih etmemiş ve kendi adamlarını terfi ettirmiştir. bu yüzden 
personel arasındaki geçimsizlik gözle görülür ve hissedilir bir şekildedir.

Ziya, kıyıda pejmurde bir halde giyinmiş personelinden bazılarının balık 
avlamasına gözyummakta, hatta onların yanına üniformalı fakat kasketsiz 
gitmekte ve onları balık avlamağa teşvik etmektedir. Bu halk nazarında 
çok kötü bir intiba bırakmakta ve polise karşı saygısızlık vesilesi olmak-
tadır.

Emniyete bildirilen her şikayet hemen kavvehanelerde dedi-kodu konusu 
olmakta; bu ise Emniyete olan itimadı sarsmaktadır. Böyle hallerde, Ziya 
İbrahim’in sözleri veya hareketleri ile sorumsuz kişilere hesap vermesi 
veya hesap vermeğe yeltenmesi ise durumu daha da kötüye götürmek-
tedir. Kısaca Ziya İbrahim, bu devrede ve bu hallerde Emniyet Müdürlüğü 
yapamaz, ancak kontrol altında daha başarılı çalışabilir.
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DİĞER PERSONEL:  
(TERFİ ETTİRİLECEK KAPASİTEDE OLANLAR).

1.Polis Çavuşu, 534 No.lu Hasan Halil.
Meslekte 23 yıl hizmeti vardır, uzun müddet köy karakolları mes’ulluğu 
yapmıştır. 1963 olaylarından beri Tahkikat Şubesi’nde görev görür. Evlidir, 
4 çocuğu vardır. Maddi durumu iyidir. T.M.T.’nin çok faal bir üyesi idi, 
milli hisleri yüksektir. Paraya karşı biraz zaafı vardır. Halk tarafından 
çok iyi tanınan ve bilinen bir çavuştur. Önceleri jandarma kuvvetlerine 
mensup idi.

2.P.Eri, 1304 No.lu Hilmi Raşit.
Lise’yi bitiremedi, fakat İngilizce imtihan ve Polis İmtihanlarını geçmiştir. 
Evlidir, 4 çocuğu vardır. Önceleri Lefke’de Bölük Komutanlığı yapmıştır. 
Milli hisleri çok yüksektir. Halen Larnaka’da Cürümleri Önleme 
Şubesi’nde görev görür. İyi bir istihbaratçıdır.

Davanın bitmediğine inanarak hareket eder. Larnaka Emniyet 
Müdürlüğü’ne topladığı bilgileri verir, değerlendirmesini de bilir. Fakat 
Emniyet Müdürü’ne çok yaklaşmadığı için, son terfilerde kendisine yer 
verilmemiştir.

3.P.Eri 1225 No.lu Necmi Ali.
Ozanköylü’dür. Evli olup bütün meslek hayatını şimdiye dek Larnaka 
ve ilçesinde geçirdi. 12 yıldan beri Tahkikat Şubesi’nde çalışmakta olup 
tecrübeli bir emniyet mensubudur. Çavuşluk imtihanlarını normal 
zamanda geçmiştir. Milli hisleri kuvvetlidir. Şimdiki Yönetimi tasvip 
edenlerdendir. Larnaka kazasında tenınmış bir polis mensubudur.

4.P.Eri, 1234 no.lu Mehmet Curcioğlu.
Larnaka Sancağı’nda Dal II. idi. Şimdi Cürümleri Önleme Şubesi’nde 
görev görür. Evlidir ve 3 çocuğu vardır. Normal zamanda Polis Okulu’nda 
çavuş yardımcısı idi. T.M.T.’de kayıtlı idi. Milli hisleri çok üstün olup 
görevine sadık bir erdir. Larnaka Emniyet Müdürü’ne tam güveni yoktur. 
Gerekli Polislik İmtihanları’nı geçmiştir.
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5.P.Eri, 1217 No.lu Erol İsmail.
Lise mezunudur, çavuşluk imtihanlarını geçmiştir. Köylerde çok çalıştı. 
Şimdi er olarak Beyarmudu Karakolu mes’ulüdür. Milli hisleri yüksek 
olup T.M.T. üyesi idi. İyi bir istihbaratçıdır. maddi bakımdan eline geçen 
fırsatları değerlendirmesini bilir.

6.P.Eri, 1411 No.lu Akay Ahmet.

Ortaokul mezunudur ve çavuşluk imtihanlarını geçmiştir. Evli olup 
3 çocuğu vardır. T.M.T. üyesi olup milli hisleri yüksektir. Sicilde görev 
yapmakta idi. Ziya Bey, 213 No.lu Hasan çavuşu yanına koydu ve T.M.T 
ile olan ilgisini kontrola tabi tuttu. Güvenilir bir erdir. Terfi ettirilmedi.

Larnaka Emniyet Müdürü’ne Yakın Olup Kayırılanlar.

1.P.Eri, 275 No.lu Kemal Yıldıray.
2.P.Eri, 370 No.lu Mustafa Hasan.
İkisi de son terfilerde terfi almışlardır. Birincisi Akıl Hastahanesi’ne kadar 
gitti. İkincisi hiçbir okul mezunu değildir ve bilgisi azdır.

Polislere yaklaşarak duyduklarını Ziya Bey’e hemen iletirler. Oysa ki 
imtihan geçen kişiler mevcuttu ve terfiler onlara verilebilirdi.

Mustafa Hasan’ın tekaütlük devresine az kaldı. Trafik Sorumlusu olup 
Ziya Bey’in sıkı direktifleri ile görevini yürütmeğe çalışır.

Kemal Yıldıray Adliye Bölümü’nde çalışır.

3.P.Eri 1269 No.lu Cahit H. Ziya.
Çok lafhezan ve ağzı çok gevşek olan birisidir. Hiç sır tutmaz. Ziya 
Bey’in çok iyi bilinen bir adamıdır ve onunla devamlı temas halindedir. 
Emniyetteki her olayı dışarıda söyler. Ziya Bey, kendisini en iyi yere 
yerleştirmek ister. Her ne kadar da T.M.T. üyesi idiyse de faal alamamıştır. 
Evlidir ve 5 çocuğu vardır. Milli hisleri de gösterişten ibarettir... Emniyet 
personeli arasında daima hadise yaratmak ve Ziya Bey’e bu fırsattan 
faydalanarak haber toplamak gayretindedir.
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4.P.Eri, 2337 No.lu Mustafa Menteş.
Çok cahil birisidir. Ziya Bey’in akrabasıdır ve kendisine itimadı çoktur. 
Fakat bu itimada layık değildir; çünkü herşeyi açıklayacak bir tiptedir. 
Milli hisleri de pek zayıftır.

5.Polis Çavuşu 213 no.lu Hasan Fahri.
Hasan Fahri, Sicile hususi surette konmuş ve dışta olanları Zıya Bey’e 
iletmesi için oraya yerleştirilmiştir. Herşeyi bilir gibi görünür. Para hırsını 
herşeyin üstünde tutar. İtimata layık değildir.

6.Polis Çavuşu 491 No.lu Reşat Halil.
Tahkikat Şubesi’nde görev görür. Köylerden topladığı haberleri Ziya 
Bey’e iletir. cahil ve polis bilgisi pek kıt birisidir. yalan söylemeden ve 
övünmeden zevk alır. uzun zamandanberidir Larnaka bölgesinde görev 
yapmaktadır.

LARNAKA’YA SON NAKLEDİLEN POLİS ÇAVUŞU 1046 NO.Lu 
AHMET EVREN.

5 Temmuz, 1971 tarih ve 70-71/26.M. sayılı yazımda belirttiğim nedenler 
ve gerçeklerden dolayı, okulların açılmak üzere bulunduğu bu günlerde 
Evren’in Lefkoşa, Ortaköy veya Gönyeli’ye; bunlardan herhangi birisi 
mümkün değilse, Boğaz Hastahanesi’nde hemşire olarak görevli bulunan 
eşi ile birlikte Serdarlı veya Akıncılar’a nakli, nacizane kanaatimce, 
uygundur. Çünkü Larnaka’da ailesinden ve çocuklarından ayrı olarak 
görevli bulunuşu hem kendisi, hem ailesi ve hem de okul çağındaki iki 
çocuğu ve de mali durumu için olumsuzdur.

Bilgilerinize arzederim.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/33.M. 
KONU: Baf’taki Sancak Verme Merasimi  hk. 
Lefkoşa. 6 Eylül, 1971.

Sayın Bayraktar,

Tespit ettiğime göre, 2 Eylül, 1971 Perşembe günü saat 16.00’da Baf 
Kasabası’nda yapılan Sancak Teslim Merasimi’nde Dr. Fazıl Küçük’e Baf 
Kaza İdare Amiri ve Serdarı Esat Fellah’ın muhatap çıkması; Dr. Fazıl 
Küçük tarafından menfi karşılanmış ve memnuniyetsizlik yaratmıştır. 
Dr. Fazıl Küçük, Esat Fellah’ın kendisine muhatap çıkışını tüzüğe de 
aykırı bulmakta ve Kaza İdare Amiri olarak Esat Fellah’ın kendisinin 
bir memuru olduğunu söylemekte ve de memnuniyetsizliğini hala da 
sürdürmektedir.

Baf Sancaktarı’ndan halkın da memnun olmadığını söliyen Dr. Fazıl Küçük, 
K.T.K.A. (Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı.....KK) Değiştirme Birliği’nin 
değiştirilme işleminden sonra Baf Sancaktarı yerinde bırakıldığı takdirde 
karşı çıkacağını, protestoda bulunacağını çevresine söylemektedir. 

Hatta protestoyu, aynı anda yapmağı düşündüğünü zikretmekte, lakin 
ani olarak fikir değiştirdiğini belirtmektedir.

Dr. Fazıl Küçük’ün ne şekilde cephe alacağı henüz kesin olarak tespit 
edilememiştir. Sizin nezdinizde veya Anavatan Hükümeti nezdinde 
protesto yapabildiği gibi, basında ve kendi adamları vasıtasıyle toplum 
arasında da cephe açabilir.

Durum yakınen izlenmekte olup muhtemel gelişmeler, anında, bilgile-
rinize arzedilecektir.
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 70-71/34.M. 
KONU: Memur Mücahitlerin Sivil Göreve İadesi ve Kutlu Adalı hk. 
Lefkoşa. 6 Eylül, 1971.

Sayın Bayraktar,

Bu devre eğitime tabi tutulan Memur Mücahitlerin sivil göreve iadesi; 
sayılarının kabarık oluşu ve bazılarının da gerekmediği halde iade edilişi 
gerek mücahitler ve gerekse de işitilen çevrelerce hoş karşılanmamış ve 
memnuniyetsizlik yaratmıştır.

Bazı Memur Mücahitlerin şart olmadığı halde sivil göreve iadesi yanında 
Rauf Denktaş’ın Özel Kalem Müdürü Kutlu Adalı’nın eski görevine iade 
edilmeyip te Bayrak Radyosu’na aktarılması epey dedi-koduya sebep 
olmuştur. Kutlu Adalı’nın Bayrak Radyosu’na aktarılması işleminin, 
bayan Aydın Denktaş’ın etkisiyle Bayraktarlık’ça yapıldığı rivayet 
olunmakta ve menfi karşılanmaktadır.

Durumu bilgilerinize arzederken; hami durumunda bulunan Bayrak-
tarlığın, Kutlu Adalı’nın Daire ve Görev değiştirmesinde bitaraf kalması 
ve de bazı nedenlerle böyle bir değişiklik şart ise, bu tip nakilin Amme 
Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılması en içten, en samimi ve en 
halisane temennimdir.

Saygılarımla,
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ÇOK GİZLİ; KİŞİ’YE ÖZEL.    
SAYI: 72-73/A.5. 
KONU: Çıkarcı Kişilerle Çevrelerin Çabaları ve K.T.Maarif 
Dairesi’ndeki Münhaller’in Doldurulması  hk. 
Lefkoşa. 2 Ağustos, 1973.

Sayın Bayraktar,

Tarih’in her devrindeki “Kurtuluş Savaşları”nda olduğu gibi, Türk 
Kıbrıs’ın Kurtuluş Savaşı’nda da bazı çıkarcı kişiler ve de çevreler; hakiki 
milliyetçilerin örnek karakterlerini, dürüst hareketlerini, salt milli meşga-
lelerini ve milli öz prensiplere sadakatlerini fırsat bilerek- meydanı boş 
buldukları zehabı (zannederek....KK) ile- çeşitli ve çok yönlü taktiklerle 
üst kademedeki bazı siyasi kişiler ve sömürgen kesime mensup nüfuzlu 
bazı kapitalistleri elde ederek Amme Hizmeti Komisyonu’na etki yapıp; 
her zaman için toplumumuzun belkemiğini teşkil eden ve aydın yüce 
mukadderatımızı elinde tutacak olan Kıbrıs Türk Maarif Dairesi’ndeki 
münhallerin 7 Ağustos, 1973’ten itibaren başlıyacak olan mülakatlarla 
doldurulması esnasında; üst kademedeki kilit noktaları mertebesindeki 
mevkileri; yıllardan beri ailece kendilerini Anavatan’a ve Kutsal Dava’ya 
adamış olan hakiki milliyetçileri bir kenara iterek; ele geçirmek çabasına 
girişmişlerdir...

Anavatan’a kavuşmak, Kutsal Hedef’e varmak idealinde, gayretinde ve 
milli paralelinde olan mütevazi fakat azimli, imanlı ve de bilinçli hakiki 
milliyetçilerin kırılmaz ve sarsılmaz umudu, hamileri Anavatan’da ve 
mümtaz mert Bayraktar’larındadır.

Bilgilerinize arzederim.





NOTLAR 
ve 

BELGELER
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Notlar ve Belgeler
Bu bölümde Oğuz Kusetoğlu’nun dosyaladığı evrakları arasında 
bulduğum çeşitli notları ve belgeleri da o yıllara ışık tutabileceğini düşün-
düğüm için kitaba aldım.

Kitabın ilk bölümlerinde okuduğunuz raporlar, yazılış formatından da 
anlaşılacağı gibi, doğrudan Bayrakatar’a hitaben yazılmış resmi yazışma-
lardı. Dosyalarda bu yazışmalarla ilgili gerek Kusetoğlu’nun kendisine, 
gerekse de farklı kişilere ait el yazısıyla tutulmuş notlar bulunmaktadır.

Belli ki üstlendiği sorumluluk gereği toplumda kendisine muhbirlik 
yapacak kişilerle oluşturduğu istihbarat ağı sayesinde kendisine ulaşan 
tüm notları ve bilgileri uygun bir formata oturtarak Bayraktar’a rapor 
ediyordu. Bu nedenle dosyaları arasında farklı el yazılarıyla yazılmış pek 
çok belge bulunmaktadır.

Bu notlar ve belgelerin her biri de aslında o yılları ve o yıllarda yaşananları 
daha iyi anlayabilmek açısından üzerinde ciddi olarak araştırma yapıl-
masını ve adı geçen kişi ve olaylarla ilgili detaylı bilgi toplanmasını 
gerektirmektedir. Umarım benim ortaya çıkarttığım bu belge ve notlarla 
ilgili genç araştırmacılar zaman içerisinde bu çalışmayı yapar ve yakın 
tarihimize ışık tutması açısından yayınlarlar.
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Cep Ajandası
Bu evraklar arasında dikkatimi çeken küçücük bir ajandada (1971 yılına 
ait Türkiye İş Bankası’nın Türk Tarih Kurumu Basımevi’nde basılmış 
10x7 cm ebadında)  Kusetoğlu’nun tuttuğu notlar arasında şu bilgiler yer 
almaktadır:

8 Mart, 1973 Perşembe Vedat Çelik Beyrut’a Hüsnü’ye uçtu;

9 Mart, 1973 Cuma geri geldi. Sözde; karısına müdürelik istedi, vermediler 
gelmedi.

11 Mart, 1973 Pazar Vedat Çelik Mağusa’ya Orhan Zihni’ye gitti.

12 Mart, 1973 Pazartesi ö.e saat 10’da kabine açıklandı. Orhan Kondu.



128

TMT’nin Şifreleri / Kani Kanol

11 Mart, 1973 Pazar akşamı yaklaşık 6.30’da Burhan Nalbantoğlu telefonla 
Denktaş’ın eve arandı.

Burhan “Ne ölüm fermanımı vermeğe mi çağırdın? Ve bu saati mi buldun?” diye 
sordu.

Denktaş, “Evet, öyle uydu” dedi.

Denktaş, Nalbantoğlu’nun alacağı ikramiye ve tekaüdiyeyi hesaplattı.

Londra ve Ankara temsilciliklerini adadı (önerdi…KK) 300 KL maaşla.

Burhan, “Ne bizi memleketten de mi süreceksin. Kabul etmiyorum, gitmem. 
Şimdiye kadar sana bir er gibi çalıştım; her dediğini kabul ettim, sana sadakat 
gösterdim fakat şimdiden itibaren yolumuz ayrıldı; artık karşındayım hem 
senden daha kuvvetli olarak” deyip kapıyı yüzüne karşı Denktaş’ın çekti ve 
oradan ayrıldı.

9 Mart, 1973 Oğuz Ramadan Baf şehitlerini anma töreninde itirafta bulundu ve 
“son dakikaya kadar bendim, son tayka Gültekin beni yedi” dedi.

13 Mart, 1973 Salı gün ö.s. Fuat Veziroğlu’nun dokunulmazlığını Ülfet Emin 
Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde kaldırttı. Üyeler: Emino, Ahmet Aziz. Başkan: 
Necati Münir. Gerekçe: Fuat Aralık 972’de Emino’ya “haramlık işler peşindesin” 
diye yazmış; kendisine ve diğer avukatlara hakaret ettiği için.

14 Mart, 1973 Çarşamba ö.s. 2.25’te Özçelik Bayraktarlık’tan çıktı, selam-
laştık; Sarayönü’nde  2.35’te Fuat’ın yazıhanenin önünde AT574 (rakamlar tam 
okunmuyor…..KK) Özçeliğin arabada kendilerine rastladım; selamlaştık. Fuat 
“Merhaba Oğuz bey, nasılsınız?” dedi; cevaplandırdım. Rasi ile göz doktoruna 
giderdim. Erol Öğretmenler Bankası tarafından geldi. Bizi karşıladı; Dersev’in 
sokağa arabasıyla döndü; köşeden döndük Erdal’ın tarafından bizi yine karşıladı 
İş Bankası yanında. Yüzüne bakmadım Kardeş Ocağı’na taraf döndü.
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Tremeşeli’den Bayraktar’a Mektup
Dosyalar arasında yer alan çok önemli bir başka belge ise kendi hayatını 
anlattığı bir kitap da yazan Mehmet Ali Ahmet, bugün bilinen ismiyle 
Mehmet Ali Tremeşeli’nin Bayraktar’a hitaben yazdığı dört sayfalık çok 
önemli bir mektuptur. 

Bu mektup dikkatlice okunduğunda, bir dönem toplumda kimilerine 
göre efsane, kimilerine göre tetikçi, kimilerine göre ise çok daha farklı 
nitelendirmelerle anılan Özel Grup’un nasıl, kimler tarafından ve hangi 
koşullarda kurulduğu da gün yüzüne çıkmaktadır.

Daha da önemlisi, bugün toplumun büyük bir kesiminin rahatsızlık 
duyduğu kendi kendimizi yönetememe, irademize sahip çıkamama ve 
neredeyse can alıcı tüm yetkilerin Türkiye’ye teslim edilmesine yol açan 
olaylardan bir tanesinin nasıl gerçekleştiği de bu mektupta açığa çıkmak-
tadır.

Mektubun bir yerinde, “bir gece, Sancak ve Serdarlık erkânı ile bütün Kovan-
beyleri, Serdarlık tarafından Çetinkaya’da toplantıya çağrıldı. Toplantı başladığı 
zaman, Hasan Ali (Çıngı) bir kâğıttan bir metin okudu. Okunan metinde, 
zamanın Lefkoşa Sancaktarı Yarbay Ahmet Göçmez Bey (Burada, Yılmaz Pars 
olarak biliniyordu.) “fena insan” olarak tarif ediliyor; bizi birbirimize düşüreceği 
iddia ediliyor ve bu sebeple, Türkiye’nin kendisini geri çekmesi; bu olmadığı 
takdirde, onunla herkesin ilişiğini kesmesi gerektiği ifade ediliyor, ilişiğini 
kesmeyenler öldürülmekle tehdit ediliyordu.” şeklinde anlatılan 1962 yılında 
gerçekleşmiş bir olay, zamanın Lefkoşa Serdarı Kemal Şemi’nin önderli-
ğinde girişilen bir kontrolü ele alma, örgüte egemen olma kavgasından 
başka bir şey değildi.

Mektupta bu olayın nasıl sonlandığı konusunda da bilgiler var: “Bunun 
üzerine, oradan ayrıldım. Yılmaz Pars Bey, müspet pek çok çalışması olan, gayretli 
bir şahıstı. Kemal Şemi Bey ve taraftarları, daha önce gelenleri avuçlarına almağı 
becerdikleri, Yılmaz Pars Bey’e nüfuz edemedikleri için, ona karşı şahsî kin ve 
garezleri vardı. Onu kötülemelerinin sebebi de buydu. Ben, bütün bunları biliyor 
ve bu tutumu dâva ve cemaat için zararlı buluyordum. Onun için, durumu 
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Yılmaz Pars Bey’e ihbar ettim. Bunun üzerine, Türkiye’den Albay Şaban Bey 
geldi ve meseleyi yatıştırdı.

Müteakiben, Yılmaz Pars Bey, benim emrim altında bir “Özel Grup” kurdu ve 
benimle çalışmış olan adamları oraya topladı. (Özel Grup’un kurulmasından 
sonra, Kemal Şemi Bey ve etrafındakiler, bu kabil zararlı faaliyet ve tutumlarını 
terketmek zorunda kaldılar.)”

Böylece daha önce sözünü ettiğimiz Özel Grup’un ortaya çıkışı ve o 
dönemin koşulları hakkında bir fikir sahibi olurken, TMT içinde kontrolu 
ele almak isteyenlerin önünün nasıl kesildiği konusunda da bir fikre 
sahip oluyoruz. 

Mektubun geri kalan bölümleri de bize o dönemde toplumdaki yaşamı, 
TMT’de hakim adalet ve yargı anlayış ve yöntemlerini ve daha pek çok 
sosyal durumu anlatmaktadır.  
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Lefkoşa, 
11 Kasım, 1966. 

Sayın Büyüğümüz,
 
Durumla ilgili olarak size arzettiğim maruzatlara, şimdiye kadar, maalesef 
hiçbir cevap alamadım. Bu benim için, cidden, üzüntü veren bir husustur. Buna 
rağmen, bugün tekrar yazışımdaki maksat, mevki istemek değil; sahneye acemice 
koydukları komedi yüzünden gülünç olanların bu hareketi altında yatan plânlı, 
kasıtlı ve peşin hükümlere dayanan zihniyeti ortaya koymaktır. Bu sebeple, bu 
basit komplonun, niçin ve kimler tarafından yapıldığını; komploda parmağı 
olanların buna neden katıldıklarını arzetmeği uygun buldum.
Mamafih, bu hususa girmeden önce, kimliğim hakkında malûmatınız olmakla 
beraber, bazı olaylara ışık tutması dolayısıyle, kısa bir tarihçesini vermek yerinde 
olur:

a)- 1955’te EOKA faaliyete geçtiği günden, “teşkilât” diye birşey mevcut olmadığı 
halde, R.R. Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Burhan Nalbantoğlu tarafından 
verilen emirleri, gönüllü olarak ve canımız pahasına yerine getirdik. (Verilen ve 
ifa edilen vazifeler hakkında, sözü geçen şahıslar bilgi verebilecek durumdadır.)

b)- 1958’de, Teşkilât’ın resmen kurulmağa başlandığı sırada, Kemal Şemi Bey 
tarafından, yanımdaki bazı polis arkadaşlar ve kendi otomobilimle silâhları 
taşımak ve köylerde teşkilât kurmakla vazifelendirildim. Bu vazifeyi, bazı defalar 
yanımdaki şahıslar değiştiği halde, arasız yerine getirdim.

c)- Ondan sonraki devrede: İlk Bozkurt Ali Bey, 7. Kovanbeyliği’ni (O zaman 
3. Kovan idi) ve ayrıca Lefkoşa’da “Özel İş” gören grubun başkanlığını uhdeme 
verdi. Bu devrede eski Bozkurt’un veya eski Serdar’ın verdiği emirleri, ben 
veya grubum, yerine getirdik. (Yapılan vazifelerin mahiyeti hakkında, zamanın 
Bozkurt’u Albay Ali Rıza Vuruşkan Bey ile zamanın Serdarı Kemal Şemi Bey 
bilgi verebilirler.)
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d)- 1962 yılı ............ ayına kadar, bu şekilde vazife gördüm. Bu ayın içinde bir 
gece, Sancak ve Serdarlık erkânı ile bütün Kovanbeyleri, Serdarlık tarafından 
Çetinkaya’da toplantıya çağrıldı. Toplantı başladığı zaman, Hasan Ali (Çıngı) bir 
kâğıttan bir metin okudu. Okunan metinde, zamanın Lefkoşa Sancaktarı Yarbay 
Ahmet Göçmez Bey (Burada, Yılmaz Pars olarak biliniyordu.) “fena insan” olarak 
tarif ediliyor; bizi birbirimize düşüreceği iddia ediliyor ve bu sebeple, Türkiye’nin 
kendisini geri çekmesi; bu olmadığı takdirde, onunla herkesin ilişiğini kesmesi 
gerektiği ifade ediliyor, ilişiğini kesmeyenler öldürülmekle tehdit ediliyordu.

Bunun üzerine, oradan ayrıldım. Yılmaz Pars Bey, müsbet pek çok çalışması 
olan, gayretli bir şahıstı. Kemal Şemi Bey ve taraftarları, daha önce gelenleri 
avuçlarına almağı becerdikleri, Yılmaz Pars Bey’e nüfuz edemedikleri için, ona 
karşı şahsî kin ve garezleri vardı. Onu kötülemelerinin sebebi de buydu. Ben, 
bütün bunları biliyor ve bu tutumu dâva ve cemaat için zararlı buluyordum. 
Onun için, durumu Yılmaz Pars Bey’e ihbar ettim. Bunun üzerine, Türkiye’den 
Albay Şaban Bey geldi ve meseleyi yatıştırdı.

Müteakiben, Yılmaz Pars Bey, benim emrim altında bir “Özel Grup” kurdu ve 
benimle çalışmış olan adamları oraya topladı. (Özel Grup’un kurulmasından 
sonra, Kemal Şemi Bey ve etrafındakiler, bu kabil zararlı faaliyet ve tutumlarını 
terketmek zorunda kaldılar.)

Daha sonraki safha malûmunuzdur. Bu arada, Kemal Şemi Bey’in, bu grubu 
kötülemekten hiç vazgeçmediğine ve Dr. Ş. Kâzım apartmanında, tarafımızdan 
yapılan toplantıda, arkamızdan söylediklerini söyliyemediğini ve bir süre susmak 
zorunda kaldığını biliyorsunuzdur. Fakat, şu da bir gerçektir ki, Özel Grup 
Sancaktarlığa bağlandıktan sonra, küçük hesapların tatbikine yeniden başlanmış; 
Özel Grup her fırsatta darbelenmiş, kötülenmiş ve hattâ, dağıtılması için zemin 
hazırlığı yapılmıştır.

Bütün bu olaylar zincirinin buraya dercedilmesindeki gaye, yukarıda sözkonusu 
edilen komplonun dayandığı temel ortaya koymak içindir. Çünkü, Kemal Şemi 
Bey’in çevresindeki zümre, onun fiilî liderliğini kaybetmiş olmakla beraber, hâlen 
bir kadro olarak mevcuttur ve yarıda kalmış ihtiraslarına engel olarak gördükleri 
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Özel Grup’la ilgili herşeyi lekelemek zihniyeti onlarda fikr-i sabit haline gelmiştir. 
Bu sâbit fikir, ihtiraslı gayelerine varamayıştaki güçsüzlüklerinin ve bundan 
doğan aşağılık duygusunun da ifadesidir. Bu zihniyet, öte yandan, kendilerini 
temizlemeleri mümkün değilse; çevredeki herşeye, bilhassa temiz olan herşeye, 
çamur atmaları, basit bir taktik olmakla beraber, maalesef henüz geçer akçedir.

Geçmişin içyüzünü böylece sıraladıktan sonra, Sayın Sancaktar’ın hakkımda 
aldığı son kararla, bunların ilgisini arzetmek istiyorum:

a)- Sayın Sancaktar tahkikat yapacağını bildirdiği halde, bunu tamamlamadan, 
26 Eylül, 1966 tarihinde talebelerle yaptığı bir toplantıda, hiç münasebeti 
olmadığı halde, hakkımda çirkin ifadelerde bulundu.

Aynı mahiyette, 6 Ekim, 1966 tarihli bir günlük emir dağıttı. Böylece, bende-
nizin bu hususta ne fikrimi sormağı ve ne de bendenizi bir mahkeme huzuruna 
çıkarmağı lüzum gördü... Niçin? Çünkü, önceden bahsettiğim zümrenin 
telkinleri altında kalmıştır.

b)- Beni ısbatlanmamış birşeyle suçladı. Dolayısıyle, mahkeme kurup gerçeği 
ortaya çıkarmaktan kaçındı. İthamların aksini ısbat edebileceğim halde, buna 
lûzum duymadı. Neden? Çünkü sözkonusu zümrenin tesiri altında, beni ekarte 
etmek için fırsat kolluyordu. Hakkımda, peşin verilmiş hükmü vardı. Aksi halde, 
Sayın Sancaktar tarafsız, âdilâne bir tahkikat ve karar düşünseydi:

I)- Tahkikat yapılacağını ve tahkikatın selâmeti için beni vazifeden affettiğini 
bildiren yazısıyla; “ilişiğimi kestiğini” söylemez; yerime muavinimi Bölük 
Komutanı tâyin etmez, vekâleten tâyin yapardı.

II)- Tahkikat bitinceye kadar, şu veya bu vesileyle, beni itham etmez, neticede, 
kanunen suçlu bulunduğum takdirde, beni mahkemenin mahkûm etmesini 
beklerdi.

III)- Beni mahkemeye çıkarır, bana en tabiî hakkım olan, müdafaa hakkını tanırdı. 
Hem savcı, hem de hâkim rolünü uhdesine almazdı.
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IV)- Bir tek şahsın “iddiasını” “gerçek” diye kabul etmek gibi bir garabet ve 
keyfilik içine düşmez; “kanun benim!” davranışıyla, “Şark Adaleti” icra etmezdi.

V)- Benim hakkımdaki iddiayı “suç” kabul etmeden önce; yakın çevresindeki 
mâhut zümreye baksaydı, bu iddiadaki suçu günlük hayatlarının tabiî bir parçası 
haline getirenleri de- hiç olmazsa- görürdü!

c)- Bütün bunlara ilâveten, bana gönderdiği 6 Ekim, 1966 tarihli yazı, birbiriyle 
çelişme halinde olan iddialar ve ifadelerle doludur. Yalnız bu yazı, bu uydurma 
komplonun gülünçlüğünü ve zorakiliğini ortaya koymağa yeter. Şöyle ki:

Yazının ikinci parağrafında, “son olaydan önceki münasebetleriniz bir yana...” 
denilmekte; üçüncü parağrafta ise “kadının, kocasının evde bulunmadığını ve 
ziyaretçi kabul edemiyeceğini beyan etmesine rağmen eve girip oturmada dayat-
manız.....” denilmektedir.

Ya olaydan önceki zamanlarda da münasebetim olduğu iddiası yanlıştır yahut ta 
eve girmekte dayattığım!

Sizinle görüştüğüm zaman bu kadınla münasebetim olduğunu inkâr etmemiştim. 
Ancak buradaki iddianın tamamıyle aksine, bu eve cebir kullanarak girmedim. 
Kısaca, tehditle değil, davetle gittiğimi de ısbat edecek durumdayım.

Sayın Büyüğümüz,

Maruzatıma son vermeden, bazı hususları daha arzetmeme müsaadelerinizi rica 
ederim.

Dâvaya hizmet etmek için, kanaatimce, Bölük Komutanı, Serdar veya Sancaktar 
olmak gerekmez. Ben mevki ve rütbece ne durumda olursam olayım, başlangıç-
tanberi gözkırpmadan başkoyduğum bu dâva uğruna canımı esirgemiyeceğim. 
Dâva, “Sen, ben dâvası”, post kavgası değil; millet ve memleket dâvasıdır.” Sayın 
Sancaktar’ın aleyhtarlarım ve muhaliflerimin telkinleri altında kalarak verdikleri 
keyfî kararı, göz kırpmadan başımı koyduğum ve damgamı bastığım on yıllık 
mücadele devrinden adımı silemez!
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Kendi âdiliklerini örtmek için başkalarına çamur atanlara gelince, onlardan da; 
mücadelenin sonunda; kısmetse, elbette ki hesap soracağım. Bugün bunu yapmı-
yorsam, şimdiye kadar uğrunda her türlü fedakârlığa katlandığım bu büyük ve 
mukaddes dâvaya gölge düşürmemek, halel getirmemek; hulâsa, zarar vermemek 
içindir.

İnandığım birşey varsa, o da Sayın Sancaktar’ın hakkımdaki çirkin kararını 
tasvip etmiş olmanıza rağmen, vicdanen müsterih olmayışınızdır.

Beni de, Sayın Sancaktar’ın vermiş olduğu yersiz, gayrî âdil, haysiyet kırıcı, 
şeref sarsıcı kararı dolayısıyle geçirmekte olduğum krizden, içinde bulunduğum 
buhranlı durumdan, ancak ve ancak siz Sayın Büyüğümüz’ün göndereceği teselli 
edici cevap kurtaracak ve huzura kavuşturacaktır.

En içten, en derinden sevgi ve saygıyla ellerinizden öperken kasten mağdur, hem 
mahcup duruma düşürülen bendeniz, teselli edici ve kırılan moralimi tamir edici 
cevabınızı sabırsızlıkla beklerim.

              Her zaman için emrinizde,

              ...................................

(Mehmet Ali Ahmet)
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İsimsiz
Dosyalar arasında bulduğum bu belgede ise suçlanan kişinin ismi veril-
miyor. İsteyenler belgede verilen bilgiler ışığında ismi ortaya çıkartabi-
lirler. Ben daha çok yakın geçmişte yaşanan veya yaşandığı iddia edilen 
bu gibi olayları toplumun dikkatine getirmek istedim. 

“Bu kişi ötedenberi milliyetçiliği paravana yapan ve millî hisleri istismara kalkan; 
çenesi kuvvetli, kalemi kuvvetli birisidir.

1941 yılında Kıbrıs İslâm Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Kıbrıs’ta birkaç yıl 
işsiz kasaba kasaba, köy köy dolaşmış; halkın cehaletinden, bilinçsizliğinden ve 
üstün millî hislerinden faydalanarak; kendisini fakir, acınacak bir kılığa sokarak 
halktan çeşitli gayelerle para toplamış, “Sesim” isimli risalesi ile zaman zaman 
yayınladığı eserleri zoraki denecek bir şekilde satmış; dolayısuyle kendisine para 
yapmıştır.

Bilâhare Suriye hududundan Anavatan’a girmeğe teşebbüs etmişse de hudut 
muhafızları tarafından geri çevrilmiştir. Birkaç teşebbüsten sonra, bilinen 
taktiğini kullanarak, Anavatan’a girmeğe muvaffak olmuş; hatta “Olgunluk 
İmtihanı”nı başaramadığı halde, zamanın ilgililerine, nev’i şahsına münhasır 
taktiklerle kendisini kabul ettirerek “Hukuk Fakültesi”ne olgunluksuz girip 
mezun olabilmiştir. Bu ara, yine milliyetçilik kisvesi altında Yunanistan’ın 
Türkler’le meskûm yerlerini ve Batı Trakya’yı dolaşmış, malûm taktikleriyle 
çeşitli dalâvereli dolaplar çevirmiş; cebine külliyetli miktarda para indirmiştir. 
Bu devrede, “Yeşilada” isimli dergiyi de daha önce bahsolunan şahsî menfaatler 
ve gayelerle yayınlamış ve satmıştır.

Yine bu kişi, bilinen taktikleriyle, devrin Kıbrıslı o günkü yerli liderlerini 
kirletmiş; kendisi ve çevresi için yatırımlar babında, cemaatimiz açısından, epey 
menfi faaliyet göstermiştir.

Karaborsacılık ve kaçakçılık yapan bu kişi, Kıbrıs’tan uzun müddet uzak kalan; 
Anavatan’a yerleşmiş bulunan ve malın değeri hakkında sıhhatli bilgiden yoksun 
bulunan yurttaşlarımızdan vekâletname getirerek, daha önceden anlaşmış 
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bulunduğu Rum Kesimi İlgilileri’ne Türk mallarını, sırf kendi menfaatı için; 
millî menfaatler hilâfına, hiç pahasına satmıştır.

1963 Kanlı Noel Olayları’nın başlaması ve adaya giriş-çıkışın kısıtlanması ile bu 
kişi adaya gelişlerini daha da sıklaştırmış, mevcut anormal durum ve fırsattan 
daha da faydalanarak daha çok Türk mallarını Rumlar’a satmış; daha büyük 
çapta kaçakçılıklar yapmıştır. Rumlarla birçok alanlarda teşrik-i mesaî yapan bu 
kişi, Türkler aleyhine girişilen birçok namert ve kirli işlere de methaldar olmuş 
olup halen olmaktadır da...”

Maarifçiler ekarte ediliyor
Bir tarafta Bayraktar, öte tarafta Üye yani bugünün Bakanı. Toplumda 
kimin nerden sorumlu olduğu, yetkilerin nerede başlayıp nerede bittiği, 
toplumun Anayasa’ya göre mi, başka gizli yasalara göre mi yönetildiği 
belli olmayınca, ister istemez toplumdaki farklı kesimler bir birine 
düşecek. Bu belge bu ilişkilere ve yönetim biçimine ayna tutuyor. 

27 Şubat, 1971

Alınan bilgilere göre Bayraktarlık Kh.1 mensuplarından BURHAN HASAN 
TAHSİN, Bayraktarlık adına hazırlandığını iddia ettiği bir Maarif Teşkilâtı Tadil 
Kanun Tasarısı’nı Sendika Başkanlarına ve bazı okul müdürlerine dağıtmıştır.

Gizli olarak dağıtıldığı bildirilen Tadil Kanun Tasarısı işitilir işitilmez, Sendi-
kalar ve Öğretmenler arasında menfi reaksiyon müşahade edilmiştir.

Bildirildiğine göre, bu Tadil tasarısında öngörülen ve nazarı dikkatı çeken 
hususlar, bilhassa Üyenin sevmediği kişileri ekarte etmek ve Bayraktarlığın 
ismini kullanmak suretiyle, Anaysa’ya göre hazırlanmış bir Cemaat Meclisi 
Maarif Teşkilât Kanununu değiştirmektir.
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Yine aynı kaynaklara göre BURHAN HASAN TAHSİN, Sendika Başkanlarından 
ve bazı okul müdürlerinden, Bayraktarlık adına hazırlandığı iddia edilen bu tadil 
tasarısı hakkında acele olarak mütalâa istemiştir. Çünkü Yürütme Kurulu’nda bu 
tadil tasarısı görüşülürken, Bayraktarlığın bu konudaki mütalâaları da görüşü-
lecektir.

İlgili kaynakların ifadelerine göre tasarıda dikkati çeken bir diğer husus, 
Mukavemet Teşkilâtı’na canla başla hızmet ettikten sonra Mücahitlikten şerefle-
riyle terhis edilen ve halen Mücahit olan ve Üye ile araları açık bulunan Maarif-
çiler, yine Bayraktarlığın adı kullanılarak ekarte edilmek istenmektedir.

Bazı kaynakların özel olarak ifade ettiklerine göre, Üye, BURHAN HASAN 
TAHSİN’e bazı menfaatler vaadederek bu konuda Bayraktarlığın ismini alet 
etmek isteyebilir. Bu taktiğin arkasında Üye ALİ SÜHA’nın bulunmasının 
muhtemel olduğu, ALİ SÜHA’nın yakınları tarafından söylenmektedir.

Bayraktarlığın ismi kullanılarak ortaya atılan bu Tadil Tasarısı’nın aslında politik 
nedenlerle Üye tarafından evvelce teklif edilen fakat tasvip görmeyen hususları 
kapsadığı ifade edilmektedir.
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Mebuslar ve Yürütme Kurulu Üyeleri Hakkında
Kusetoğlu’nun belgeleri arasında rastladığım aşağıdaki iki belgede 
dönemin ünlü “mebusları” ve Geçici Türk Yönetimi Üyeleri, diğer bir 
deyişle bakanları hakkında verilen detaylı bilgiler ve değerlendirmeler 
var.

Bu belgelerde yer alan kişiler arası ilişkiler, sosyal ve psikolojik analizler 
toplumun nasıl bir toplumsal mühendislik ile yapılandırıldığını 
göstermesi bakımından önemli olduğu için bu kitaba alınmıştır.

Her okur bu belgeleri okurken toplumu yönetenler hakkında çok ilginç 
bilgiler ve iddialar ile yönetenlerin kontrol altında tutulmasına hizmet 
eden değerlendirmelerle karşılaşacak ve hayretler içerisinde kalacaktır.  

“Mebusların İsim Listesi ektedir. 
Seçmenlerine politik yatırım yaparak, prensipleri hiçe sayarak konuşmalar yapan 
ekip Limasol ekibidir. Perde arkasında Ziya Rızkı Bey’dir. Konuşmacı Dt. Halit 
Ayhan buna karşı Özker Yaşın, Dr. Şemsi Kâzım, icabında Dr. Necdet Ünel’den 
istifade edilebilir.

Lârnaka ekibinden ayrı ayrı istifade edilerek konuşturulabilir. Bilhassa Talât 
Yurdakul işlenebilir. Hadiselerden evvel T.M.T.’nin propaganda sorumlusu idi.

Mustafa Güryel’de direk Bayraktarlığa bağlı olarak yazı işlerinde kullanılırdı. 
Yakın bir ilgiyle T.M.T.’ye eskisi gibi bağlanır.

Mehmet Küçük Mecliste hiç konuşmuyor. İstifade edilemez.

Kemal Deniz, tarafsız pozunda ilgi gösterilirse istifade edilir.

Mağusa Mebuslarının hepside Teşkilâttan gelme olmakla beraber, kırgınlıkları 
vardır. Dr. Hasan Güvener kazanılırsa iyi olur.

Kırgınlıklar basittir. Dr. Hasan Güvener eski Serdarlardandı.
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Girne Mebusları cahil olduğu için istifade edilemez. Konuşma kabiliyetleri 
yoktur.

Baf Mebusları hami istiyor. Mecliste havaya göre parmak kaldıranlardandır. 
Konuşmuyorlar. Ümit Süleymana ilgi gösterilirse kazanılıabilir. Hami istiyor.

Bu günkü şartlar içinde her konuda lüzum görüldüğü takdirde ekip halinde 
muhalefet eden Limasol Mebuslarıdır.

Yönetime karşı direk muhalefet veren Özker Yaşın ve Dr. Şemsi Kâzımdır. 
Yönetimin doğru yanlış sözcülüğünü yapan Fuat Veziroğludur.”

“Yürütme Kurulu Üyeleri Hakkında.
1. Osman Örek:
  a) Muhaliflerinizle işbirliği halindedir.

  b)“Denktaş Devri”ni, bu devri, “tanıdıklarına menfaat sağlama devri” der.

  c) Vedat Çelik için, “Yeni bir Halit Ali Riza yaratıyor” der. “Vedat,   
  ne vakit olsa memleketi terkedecek ve B.M.’lerde iş bulacak; bu yolda   
  dilekçesi var imiş” diye devam eder.

  d) Üyeler için düşüncesi:
  “Dr. ve Denktaş’ı, menfaatları yönünde prensipleri çiğnercesine idare   
  etmeğe çalışırlar. Bilhassa Denktaş’ın gaybubeti esnasında bu kendini   
  daha açık bir şekilde göstermektedir. Uzun sürmez bu ip kopacaktır”   
  demektedir.

  “Ben, Dr.’la kader birliği yaptım, fakat adamı olmadım. Dr.’un   
  adamı sözünü reddederim” der.

2. İsmet Kotak:
  Çalışkanlığına ve enerjisine herkes hayran. Aşırı ihtiraslarına ve muhalif 
  lerine karşı davranışlarına gem vurabilse, bukadar tenkide maruz kalmaz. 
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  Genç Üniversite mezunları ile sık sık toplantı yapıp onlara vaadlarda   
  bulunması, ilerisi için bir yatırım olarak kabul edildiği gibi, vaadlerin gerçek- 
  leşmediği için, Yönetimi yıpratmaktadır.

3. Nejat Konuk:
  Sadıktır. İstikbal endişesi içerisindedir; imkân bulsa eski sivil görevine döner.

4. Burhan Nalbantoğlu:
  Dava yönünden fedakârlığını hepsi takdir eder; Doktorları kontrol altına  
  alamadığı için tenkide uğruyor. Talebelere ilk devirde, “Ben de Soayalist’im,  
  mücadelenizde haklısınız” şeklinde mektuplar yazdı; talebeler bu mektupları  
  istismar konusu yaptığından, talebelerden korkuyor.

5. Oğuz Ramadan:
  Memur zihniyeti ile hareket eder. T.M.T.’nin ve Sefaret’in    
  emrinden çıkmaz, politik yatırım yapmaz. İstikbali, kuvvetlilerle iyi   
  geçinmede  görür. Peker Turgut’un istikbali için, Dr. Küçük te son   
  zamanlarda, Oğuz Ramadan’a çok yakınlık gösteriyor.

6. Rüstem Tatar:
  Memur zihniyeti ile hareket eder, kendini bütçenin koruyucusu   
  olarak kabullenir; inandığı tek şey “mali prensipler”in dışına çıkmamaktır.  
  Denktaş’a  hayrandır. Fakat Denktaş’ın, bazı üyelerin tesiri altında   
  kalarak, malî prensipler dışında emirlerine üzülüyor ve “Denktaş, niçin  
  böyle  hata yapıyor?” diye canı sıkılıyor ve içerliyor. 

7. Ali Süha:
  İki yüzlüdür. Seçimlerden evvel Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilişkisi   
  vardır. Peristerona’daki toplantılara katıldı. Bu ilişki hâlâ devam ediyor.  
  Özker Yaşın, Berberoğlu ve Ali Süha toplantıları, fasılalarla, Savaş matbaa- 
  sında oluyor. Sizin bilginiz altında mı bilmiyorum. Ali Süha, her zaman  
  için  “devrin adamıdır”; kuvvet nerede ise, o da oradadır. Sizin gaybubetiniz  
  esnasında, kendilerine seçimlerde yardım edenlerin bazılarının eşlerini  
  Öğretmen Koleji’ne talebe olarak alması, hâlâ daha günün dedi-kodusu  
  olmakta ve Yönetim’i yıpratmaktadır. Çünkü hiçbir devirde, hiçbir ülkede  
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  bu tip okullara evli hanımlar alınmaz, evlenenler de işten durdurulur. Ali  
  Dr. Küçük ile de sık sık görüşmektedir.

8. Erol Kâzım:
  İki yüzlüdür. Üyeliği’nde genel bir sui-idare vardır. Halkın dedi-kodusu  
  son  haddini buldu. Bütün söz sahibi mühendislerin özel iş almaları bu  
  dedi- koduyu çoğaltmaktadır. Çünkü hem müteahhid’in mühendisleri  
  dirler ve hemde daire mühendisleridirler. Klikleşme son haddini buldu.  
 

  Bugünlerde üzerinde en fazla durulan konu, T. Genel Hastahanesi’nin  
  ihalesi konusudur. İnşaatı Efruz’a vereceklerini söylüyorlar. İnşaatın   
  hesaplama işini, Oğuz Başak’ın başında bulunduğu “Özel Büro”ya   
  vereceklerini belirtiyorlar. Bu işte Oğuz Başak’ın Bürosu, en az 15000  
  (onbeşbinlira) kadar kâr yapacaktır. Halbuki genç mühendisler, bu işi İnşaat  
  ve Plânlama Dairesi’nin yapabildiği ve fonksiyonu dahilinde olduğu iddia- 
  sındadır. Üye, maalesef, bunlara göz yumuyor ve aleyhine, “menfaat sağlar”  
  şeklinde propagandalar yapılmakta ve böylece yıpranmaktadır.”
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Öğrenci Mücahitlerin İsyanı
TMT kurulduğu günden itibaren 21 Aralık 1963 tarihine kadar bir gizli 
yer altı örgütü olarak çalışmalarını yürüttü. 21 Aralık 1963 tarihinden yani 
Kıbrıslı Türk ve Rumların birbirlerine yönelik giriştikleri silahlı kavganın 
başlangıcından Ekim 1970 tarihine kadar geçen sürede ise TMT bir yer altı 
örgütü olmaktan çıkarak bir yerüstü örgütlenmesine dönüştü.

TMT’nin Mücahit Teşkilatı olarak örgütlenmesi 1970-76 yılları arasında 
ve Güvenlik Kuvvetlerine dönüşmesi ise 1976 yılından sonra gerçekleş-
miştir.

Aşağıda bilginize getirmek istediğim üç tutanak 1966 yılında lise mezunu 
ve lisede okumakta olan mücahitlerin yaptıkları toplantılarda tutulmuş 
tutanaklar olup, o dönemin ilişkilerini, koşullarını, duygularını ve 
toplumun nasıl bir yönetime sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Emekli Piyade Kurmay Albay Halil Sadrazam ve emekli Polis Müfettişi 
Muavini Hasan Yücelen’in kaleme aldığı ancak henüz yayınlanmamış 
Kıbrıs’ta Mitlerden Gerçeğe isimli kitabın 1. Cildinin 120.sayfasında 
TMT’nin son Serdarı Aydın Sami 1963 sonrası dönem için şöyle demek-
tedir:

“21 Aralık 1963 olaylarından sonra TMT’nin gizlilik dönemi bitmiş ve 
yerüstüne çıkmıştı. 1967 yılında ise Mücahit Teşkilatı adını almıştı. TMT 
1963’ten 1974’e kadar TMT “Mücahit Prensip Emirleri” ile idare edildi. 
Bayraktarlık Türkiye’deki askeri yasaları bize göre uyarladı. Örneğin 
öğrenciler lisede ve liseden sonra askerlik yapmak zorundaydı. Bu 
zorunluluk bir süre sonra Mücahit Teşkilatı içinde huzursuzluk yarattı 
ve 1967’de öğrenciler yüksek öğrenime gönderildi. 1963 ile 1967 yılları 
arasında kimse yüksek öğrenime gidemedi. Gidenler askerden firar edip 
gidiyorlardı ki, bunlar da geri döndüklerinde asker kaçağı sayılmaktaydı. 
1967’e yüksek öğrenime gitmek isteye tüm öğrenciler sınavsız ve burslu 
olarak Türkiye’ye öğrenime gönderildiler…”

Tutanaklardaki tarihlerden bu toplantıların 1966 yılında gerçekleştiğini 
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ve özellikle Erenköy’deki üniversite öğrencisi mücahitlerin eğitimlerine 
devam edebilmek için Türkiye’deki okullarına geri gönderilmelerini 
talep ederek çıkardıkları isyanlar sonrasında yapıldığına, özellikle dikkat 
çekmek isterim.

Toplantıya katılan Sancaktar, Erenköy’de isyan eden öğrencilerin elebaşla-
rının Türkiye’ye döndükten sonra bir şekilde cezalandırıldıklarını söyle-
yerek, Lefkoşa’daki bu toplantıları organize eden, toplantılara katılan 
öğrencilere gözdağı vermeye çalışmış ancak toplantıya katılan mezun ve 
öğrenci mücahitlerin tepkisiyle karşılaşmıştır.

Toplantı tutanaklarında dikkat çeken bir başka konu da bir soru üzerine 
Sancaktar’ın, Limasol’dan gemi ile oğlunu üniversiteye götürmek üzere 
kaçtığını söylediği Hakim Ülfet hakkında açıklamalarda bulunmasıdır. 

Toplantı tutanaklarını dikkatlice okuyan her okur, Kıbrıslı Türklerin 
bu günlere nasıl geldiği ve hangi koşullarda ayakta kalmayı başardığı 
konusunda bir fikir sahibi olacaktır.

Tutanaklardan sonra ise, Sancaktar imzalı bir GÜNLÜK EMİR’e yer 
verdim. Bu D-1: 46/66 sayılı emirde üniversite giriş sınavlarında 
başarı gösteren Mücahit adayların üniversitelere kayıtlarının yapılması 
konusunda direktifler yer almaktadır.

Ancak manga Komutanlıklarına kadar ulaştırılması istenen bu emrin 
tarihinin 16 Eylül 1966 olması bu dönemin oldukça karışık bir dönem 
olduğunu ortaya koymaktadır. Mücahitlerin kendi aralarında yaptıkları 
toplantının tarihi, elimizdeki tutanaklara göre 21 Eylül 1966’dır. 
Sancaktar’ın kendisinin Cenk Grubu’ndaki mezun mücahitleri toplantıya 
çağırdığı tarih ise tutanağa göre 26 Eylül 1966 olarak görünüyor ki, 
toplantılarda mücahitlerin tahsile gidebilmeleri için terhis edilmeyeceğini 
söyleyen Sancaktar’ın, bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını söyleye- 
biliriz. 
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21 Eylül 1966
Saat 2.30
Taksim Sinemasındaki Mezunlar Toplantısı

Saat 2.30’da 200-250 arası mezunun iştiraki ile toplantı açılmıştır. Toplan-
tının açılış konuşmasını yapmak için Olgun Beyoğlu sahneye çıkmış 
ve ilk olarak mezun olmayanların toplantı yerini terk etmelerini söyle-
miştir. Herkes terk ettiği halde Kıbrıs Türk İstihbarat şefi Halil Paşa 
olduğu yerden kalkmamıştır. Bunun üzerine sinemayı terk etmesi için 
beş dakikalık bir mühlet verilmiş, yine kalkıp, terk etmediği için bizzat 
kendisine gidip terk etmesi söylenmiştir. Bunun üzerine Halil Paşa ayağa 
kalkıp:

Halil Paşa- “Arkadaşlar, ben bundan önceki yapılan toplantıların hepsinde 
bulundum. Bu toplantılara iştirak eden arkadaşlarımız biliyorlar, şimdi 
yüksek tahsilde olan Erenköylü mücahit arkadaşlarınıza yaptığım 
hizmetleri. Şimdi burada öğünecek değilim, lakin bütün durumunuzu 
benden daha iyi bilen bir arkadaş olmadığını tahmin ederim. Size yardım 
edeceğime söz veriyorum. Toplantıyı dinlememe müsaade ediniz.”

(Bu konuşmadan sonra oy birliği ile kalmasında herhangi bir mahzur 
görülmediğinden kalmıştır.)

Ayrıca Halil Paşa toplantıya iştirak eden arkadaşların toplantı yapmak 
için izin almadıklarını, bunu yüksek makamların bildiği halde toplantıyı 
tasvip ettiklerinden mani olmadıklarını da sözlerine ilave etmiştir.

(Bunun üzerine hep bir ağızdan “Burası Rusya değil, hürriyet var” diye 
bağırılmıştır.)

Bundan sonra Özkan Pastırmacıoğlu söz alarak, dedi ki:

Özkan Pastırmacıoğlu- “Arkadaşlar buraya toplandık; burada hepimizin 
zihinlerini karıştıran bir çok sorular var, bunları tartışarak birbirimizi 
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yemeyelim. Yüksek makamdan birisini çağıralım, Sancaktarı çağıralım, 
sorularımıza o cevap versin”  dedi.

Ve mezunlar aşağıda ismi yazılı heyeti seçip, Sancaktarı çağırmaya 
gönderdiler.

1-Ersin Örek

2-Özkan Pastırmacıoğlu

3-Olgun Beyoğlu

4-Harper Vehbi

5-İrteş Çörekçioğlu

Bunlardan Ersin Örek toplantıya başkan seçildiğinden ve toplantıyı 
yönetecek şahıs olduğundan dolayı heyetle beraber gitmemiştir.

Saat 3.30’da heyet gelip Sancaktarın hemen geleceğini haber verdi. Biraz 
sonra da Sancaktar geldi ve,

Sancaktar- “Buyurun, sorularınızı cevaplandırmaya hazırım” dedi.

İrteş- “Siz Sayın Konya Sancaktarının sorularımızı cevaplandırmak için 
buraya gelmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Arkadaşlar adına size 
teşekkür ederim. Yalnız bir şey daha var, size gönderilen heyet gelinceye 
kadar aramıza yine yabancılar katılmış bulunmaktadır. Bunların dışarı 
çıkmasını arzu ediyoruz.”dedi.

(Ve yabancılar dışarı çıktı- Halil Paşa hariç-)

Bir Mezun- “Son günlerde etrafta dolaşan şayialara göre tamamen zengin 
çocuğu ve torpilli 60-70 kadar lise mezununun Alay ile beraber dışarı 
gideceği söyleniyor. Bu ne dereceye kadar doğrudur? Bizi aydınlatır 
mısınız?”
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Sancaktar- “Tamamen yalan ve uydurma bir haberdir ve maksatlı olarak 
çıkartılmıştır. Hiçbir mücahidin adayı terk etmesi sözkonusu bile değildir. 
Yalnız hasta olan ve tedavisi burada imkansız olan 4-5 arkadaşınız gönde-
rilecektir.

Ben size söz verdiğim her şeyi bugüne kadar yaptım. Üniversite açacağım 
dedim, açtırıyorum. Kitaplarınız gelecek, rozetleriniz gelecek, takacak-
sınız. Bu iş için 150 000 lira ayrılmıştır.”

Bir Mezun- “Biz şahsen burada açılacak bir üniversitenin verimli 
olmayacağı kanaatindeyiz. Burada üniversite hocası ayarında hiçbir 
öğretmen yoktur.”

Sancaktar- “Atatürk Üniversitesi (Erzurum) çadırlar içerisinde ve iki 
yaşlı profesörle açılmıştır ve bugün Türkiye’nin en iyi üniversitele-
rinden biridir. Burada üniversitede ders verebilecek hoca vardır –Hüsnü 
Feridun- . Ayrıca Türkiye’den profesörler gelip sizi ders yaparken kontrol 
edecektir.”

Bir Mezun- “Pekala, kabul ettik ki bir İktisat ve Hukuk Fakültesi burada 
çalışma ile yürütülebilir, fakat bir Tıp Fakültesi için gerekli alet ve 
laboratuar ihtiyacı nasıl giderilecek?”

Sancaktar- “İşte o zaman kasalarımızı açıp, aletleri dışarıya çıkaracağız.”

Bir Mezun- “Bu kadar zaman hasta olup ölen, yaralanıp şehit olan kardeş-
lerimiz için bu kasalar açılıp aletler çıkarılmadı da şimdi mezunlar için mi 
çıkarılacak?”

Sancaktar- “Evet, işte siz gençler için açılacak.”

Bir Mezun- “Bundan bir müddet evvel Hakim Ülfet beyin oğlunun tahsil 
için dışarıya gittiğini duyduk. Bu nasıl olur?”

Sancaktar- “Hakimlere, askeri komutanlarla yapılan bir toplantıdan 
sonra Rum kesiminde çalışacaklarsa Rum kesiminde kalmaları aksi halde 
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Türk kesiminde kalmaları emredilmişti. Bunun üzerine Hakim Ülfet bir 
haftalık bir izin alarak Limasol’a gitti ve oradan da firar kaçtı. Ne bileyim 
ben oğlunu da beraber götürdüğünü?”

Bir Mezun- “Limasol’dan kafileler halinde mezunların tahsil için 
Türkiye’ye gittiklerini işittik. Bu nasıl olur?”

Sancaktar- “Evet, biri 12, diğeri 9 kişi olan iki kafile halinde bu mezun-
ların firar ettikleri doğrudur. Fakat bunlar şimdi hiçbir üniversiteye 
kabul edilmemişlerdir. Çünkü buradan Başbakana tel çekilmiş ve kaçak 
oldukları haber verilmiştir. Şimdi bunlar Galata’da balık kızartıyorlar.”

Bir Mezun- “Erenköylü mücahit arkadaşlarımız mücadele etmiş ve bugün 
üniversitelerde okuma hakkını elde etmişlerdir. Biz de mücadele edip bu 
hakkı elde edeceğiz.”

Sancaktar- “Erenköylü kardeşlerimiz bütün kurşunlarını düşmana atıp, 
son kalan mermileri ile de intihar edeceklerini söylemişler ve bir vapur 
gönderilip kendilerini almıştır. Siz de yapın bir vapur da gelip sizi alsın. 
Lakin Erenköy’deki elebaşlarının şimdi neoldukları hepinizce malumdur. 
Üniversitelere kabul edilmemiş, sokaklarda sefil dolaşmakta ve Galata’da 
balık kızartmaktadırlar.”

Caner- “Ne mutlu bu arkadaşlara ki, diğer arkadaşları uğruna kendilerini 
feda etmişlerdir.”

Sancaktar- “Tamam, siz de yapınız.”

Bütün Mezunlar- “Evet, biz de yapacağız.”

Bir Mezun- “Buradaki mezunların dışarı gitmesi ile buradaki mukave-
metin çökeceğine inanır mısınız?”

Sancaktar- “Evet, inanıyorum. Ben sizin tahsiliniz uğruna bütün hatlarımı 
boşaltıp, gavura çiğnetemem.”

Bir Mezun- “Bugün dışarıda dolaşan ve mücahit olmayan birçok genç 
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vardır. Mezunların yerine bunlar alındığı zaman mukavemetimiz çökme-
yecektir.”

Sancaktar- “Biz Rumlar gibi mecburi asker yazmıyor, gönüllü yazıyoruz. 
Üstelik ben sizleri eğitene kadar neler çektim. Tekrar yerinize başkasını 
alıp eğitmek zordur. Ayrıca, benim Lefkoşa dışında da bana bağlı olan 
bölgelerim var. Bunları idare edenler tamamen mezundur. Bunları 
gönderip, oralarını Rum çizmelerine mi çiğneteyim?”

Bir Mezun- “Madem ki bütün mezunları göndermek imkan haricindedir, 
hiç olmazsa 1963-64 mezunlarını niçin göndermiyorsunuz? Onların yerini 
dolduracak şahıslar var. Bu arkadaşlar iki sene kaybettiler.”

Sancaktar- “Bunları gönderirsem adadaki mücahit sayısı azalır.”

Bir Mezun- “Alay ile beraber gönderiniz. Eksik olmasın. Yerine Mehmet 
kalsın.”

Sancaktar- “Burası Mehmet’in vatanı değil ki, Mehmet kalsın. Herşeyden 
önce siz vatanınızı kurtarıp öyle tahsil yapacaksınız.”

Bir Mezun- “Demek bu dava yalnız Kıbrıslı’nın davasıdır. Neden 
konuşurken siz-biz diye hitap ediyorsunuz.”

Sancaktar- “Ben onu demek istemedim. Yalnız biliyorsunuz ortadaki 
hitap Anavatan-Yavruvatan diyedir.”

Bir Mezun- “Mademki Mehmet’i Mehmet değiştirir, mücahidi da mücahit 
değişsin. Hep ayni şahıslar mı mücadele edecek?”

Sancaktar- “Mücahidi değiştirecek başka mücahit yoktur. Bu mücahidi 
yetiştirmek için zaman lazımdır. Kolundan tutup nöbete götüremezsin. 
Nöbet yerini bilmez.”

Bir Mezun- “Mehmet geldiğinde öteki Mehmet kendisine nöbet yerini 
göstermez mi? Mücahit da mücahide göstersin.”
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(Bu esnada Ersin Örek konuşmak için ayağa kalkar, fakat Sancaktar 
konuşmasına fırsat vermeden kendisi konuşmağa başladı.)

Sancaktar- “Sen Osman Örek’i tanıyor musun?”

Ersin- “Amcamdır.”

Sancaktar- “Hah, iyi, işte o ve onun gibi Halit Ali Rıza ve diğerleri İngiliz 
devrinde mezun olduklarında tahsile gidememiş ancak beş sene sonra 
gidebilmişlerdir. İngiliz onları Kıbrıs’ın kültür seviyesinin yükselmemesi 
için bırakmamıştı.”

Ersin- “Demek biz da şimdi İngiliz devrindeki gibi baskı altında 
yaşıyoruz.”

Bundan sonra Sancaktar toplantıyı kapatmıştır. Mezunlar İdare Heyeti 
seçmek için kalmak istemişler, bunun üzerine:

Sancaktar- “ben bu işi tasvip etmiyorum. Ona göre… Kimseye izin yoktur. 
Kimse gitmeyecektir.”

Ve bu söz üzerine toplantıya iştirak eden mezunlar dağılmıştır.

Toplantı esnasında konu haricine çıkan sorular sorulmuştur, bunlara 
yazıda yer verilmemiştir.

Ayrıca unutulan ve yazılamayanlar da vardır.

Gerektiği kadar toplantıda konuşulanların özüne sadık kalınmıştır.
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BULUT DİREĞİ
KONYA
D-I : 46/66
KONU: GÜNLÜK EMİR.
Tarih: 16 Eylül 1966

1.Üniversite giriş sınavlarında başarı gösteren Mücahit adayların 
girecekleri Yüksek Öğrenim Kurumlarına esas kayıtlarının yaptırıla-
bilmesi için en geç 23 Eylül 1966 akşamına kadar mezuniyet diploması ve 
6 şar adet 3x4.5 luk vesikalık resimin maarif müdürlüğüne teslim edilmesi 
icap etmektedir. En kısa zamanda istenilen hususların Maarif Müdür-
lüğüne teslim edilmesi menfaatiniz icabıdır. Gecikmelerden doğacak 
aksaklıklardan maarifimiz mesul değildir.

2.Sayın Maarif Müdürümüz sizlerin bir an evvel Üniversite ve Yüksek 
Okullara kaydınızın yapılması için büyük bir gayretle çalıştığını 
müşahede ettim. Sizde gereken kolaylıkları verilen direktifleri zamanında 
yerine getirin. Resimlerin arkasına kurşun kalemle isimlerinizi yazmayı 
ve diplomalarınızın numaralarını kaydetmeyi unutmayın. Diploma ve 
resimlerinizi büyük bir dosya zarfına koyduktan ve zarfın üzerine isimle-
rinizi yazdıktan sonra teslim etmeniz daha iyi olur.

3.46 numaralı GÜNLÜK EMİR’den Manga Komutanlıklarına kadar ulaştı-
rılmak üzere yeteri kadar gönderilmiştir. Bütün mücahitlere duyurul-
masını rica ederim.

SANCAKTAR.  
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26 Eylül 1966
Lefkoşa Türk Erkek Lisesi Konferans Salonu
Saat: 09.30

19 Eylül 1966 tarihinde yazlık Taksim Sineması’nda yapılan toplantıda 
ileri sürülen iddiaları cevaplandırmak için Sancaktar, Cenk Grubu’nda 
bulunan mezun mücahitleri L.T.E.L Konferans Salonu’na çağırmıştır.

Bu toplantıda Cenk Grubu Bölük ve Takım Komutanları, Maarif Müdürü 
Hüsnü Feridun, İstihbarat Şefi Halil Paşa ve Cemaat Meclisi’nden iki 
şahıs (Birisi Asım bey) hazır bulunmuşlardır.

Toplantı başlamazdan önce Maarif Müdürü ile beraber L.T.E.L Müdürü 
Erol Özçelik de gelmiş fakat çok kısa bir müddet sonra ayrılmıştır.

Saat 09.30’da Sancaktar salona girmiş, bunu müteakiben 2 inzibat refaka-
tinde bir gün evvel derdest edilen Mehmet Mahmut ve Recep Arıkan’ı 
getirmiştir.

Sancaktar- “Arkadaşlar sizi buraya toplamamdaki maksadım size son 
günlerde meydana gelen olayları açıklamak içindir.

Dün bütün diğer bölükleri dolaştım. Enson saat 23’de 77. Bölüğü ziyaret 
ettim. Bundan sonra vakit geç olduğundan sizi rahatsız etmek istemedim 
ve bugün buraya çağırdım. 

Efendim geçen gün gençlerimiz, mezunlar açık hava Taksim Sineması’nda 
bir toplantı yapmışlar ve beni de bir heyet göndererek buraya davet 
etmişlerdir. Ben buraya davet edildiğimde kendi kendime gençlerimizin 
son günlerde vuku bulan olaylar, ablukalar,  vurma olayları hakkında 
soru soracaklarını, nasıl davranmamız icap ettiğini soracaklarını zannet-
miştim ve çok sevinmiştim, lakin kapıdan içeri girdiğim andan itibaren 
yanıldığımı anladım.
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Burada 250-300 kadar genç toplanmıştı. Bana tahsile gitmek istediklerini 
ileri sürdükleri zaman çok üzüldüm. Size burada ileri sürülen iddialara 
cevap vereyim:

Birinci iddia: Mehmet gelsin, bizim yerimize kalsın, biz tahsile gidelim.

Arkadaşlar bu sözünüzü ne Pakistanlı gençler ne de Türkiyeli gençler 
işitmiş olsun, çok ayıptır. Onlar buraya gelmek istiyorlar hem de gönüllü 
olarak gelip çarpışmak istiyorlar, siz kaçmak istiyorsunuz.

Bunların duyulmaması lazımdır. Burada biz bizeyiz, duyulmayacağı 
kanaatindeyim. Buraya ne Hariciye’den ne de Alay’dan birisini çağır-
madım, çünkü duyulmamasını istiyorum.

Arkadaşlar Mehmet buraya gelmek için hazırdır fakat unutmayın ki 
deveden büyük fil vardır. Burada Türkiye’yi deveye benzetirsek, misal 
olarak söylüyorum, Amerika’yı da fil yerine koyarsak bu imkansızdır. 
Bugün Akdeniz’de bir yeşil hattın bir tampon bölgenin olduğunu biliyor 
musunuz?

Evet bugün bu tampon bölge içerisinde Amerikan Altıncı Filosu’na ait 
gemiler beklemekte ve bir Türk çıkarmasına mani olmaktadır. Mehmet 
Kıbrıs’a çıkmak için İskenderun’da hazır olarak beklemekte hatta 
Kıbrıs’taki hava şartlarına uymak için bütün gün sıcak altında eğitim 
yapmaktadırlar.

Bir gün hükümet müdahaleye karar verirse Altıncı Filo gemilerimize mani 
olursa havadan indirme yapılacak fakat bunlara destek olacak askerlere 
ihtiyaç vardır. İşte bunlar da sizlersiniz arkadaşlar.

İkinci iddia: Kadınlarımız, kızlarımız mücahit olsun, biz gidelim.

Dünyada böyle saçma bir şey görülmüş değildir. Türk tarihinde hiçbir 
zaman kadınları, kızları ön cephede ön hatta görülmüş değildir.

Evet arkadaşlar kadınlarımız bir harp esnasında erkeklerine cepheye 
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mermi taşımışlar, sigara götürmüşler, ama hiçbir zaman ön cephede 
savaşmamışlardır. Bu iddiaya nekadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz.

Üçüncü İddia: Ya istiklal ya ölüm.

Evet bu kelimeler çok güzel ama burada bizim kullandığımız manada 
kullanılmamıştır. Bunun manası : Ya Türkiye’ye tahsile gideriz ya 
ölürüzdür.

Dördüncü İddia: Erenköy’deki arkadaşlarımız gibi biz de mücadele 
edeceğiz, onların gittiği gibi biz de gideceğiz.

Arkadaşlar, anlıyorum ki Erenköylü arkadaşlarımız sizler için çok kötü 
bir örnek olmuştur. Evet onlar mücadele edip gittiler ama Türklüğün 
şanına yakışır bir hareket yapmadılar.

Türklüğün adına kara lekeler sürmüşlerdir.

Arkadaşlar, bu giden arkadaşlarınızın bir kısmının giderken silahını 
teslim etmeden gittiğini, yerlere silahlarını gömerek gittiklerini biliyor 
musunuz? Bugün bu arkadaşlarınızı isyana teşvik eden elebaşlarının 
şimdi üniversitelere kabul edilmeyip, orda külhanbeyi gibi dolaştıklarını 
siz benden daha iyi bilirsiniz.

Arkadaşlar ‘şu kadınlarımız, kızlarımız mücahit olsun’ konusuna bir 
daha değinmek isterim. Farzedelim ki kadınlarımızı, kızlarımızı mücahit 
yaptık. 

Ben yapmak istesem bugün birçoğunun gönüllü çıkacağına eminim. 
Daha geçenlerde Arçoz’da şehit olan Alçıcı’nın kızı bana müracaat ederek 
mücahit olmak istediğini bildirdi.

Bunları mücahit yazdık diyelim, sizleri de tahsile gönderdik. Herhangi 
bir çatışma esnasında buraya saldıracak kadınlarımız müdafaa yaptılar, 
fakat en sonunda taarruz eden gavur çapulcuları hatlarımızdan içeri 
girdiler. 
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Onların nasıl davranacaklarını gayet iyi biliyorum, çünkü Kore’de onlarla 
beraber bulundum ve Koreli genç kızlara nasıl saldırdıklarını gördüm.

Bunları yapacakları aşikardır. Fakat buna hiçbir zaman müsaade etmeye-
ceğim. Hiçbir Rum askerinin o pis dudaklarının herhangi bir kızımızın 
tenine değmesine fırsat vermeyeceğim, tahsilleriniz pahasına olsa da.

Sadece size hak verdiğim taraf, ‘benimle mezun arkadaşlarım orda tahsil 
yapıyor’ demenizdir. Diyeceksiniz ki onlar da buraya gelip mücahitlik 
yapsın. Evet bu konuda hakkınız var.

Bana bunların isimlerini veriniz, babalarını çağırayım. Diyeyim ki, 
‘oğlunu da burada mücahitlerimle yan yana görmek istiyorum’.
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Zafer Sineması

Saat: 17.00

Bu gün bir haber işittik. Sancaktar Bey ada çapında bütün lise mezun-
larını yarın saat 5’te Zafer Sineması’nda bir toplantıya davet ediyor.

Ertesi gün saat 5’te soluğu Zafer Sineması’nda alıyorum. Gittiğimde 
sinema tıklım tıklım lise mezunları ile dolu idi ve toplantı başlamak üzere 
idi.

Sahne üzerinde Maarif Müdürü Hüsnü Feridun, Sancaktar ve bir de 
Lefkoşa Liseleri mezunlar başkanı olan Hasan Zilci vardı. Kimse bunun 
nasıl başkanlığa geldiğini bilmiyordu. Bunu sonradan birkaç arkadaşı 
tarafından öğrendik.

Biz mezunlar ise aşağıda sandalyelerde oturuyorduk. Sigara içmek 
serbestti. Her kes sigara içtiğinden salon dumandan kaplı idi. Sonra yan 
pencereler açılıp dumanlar giderildi.

Söze önce L.T. Liseleri talebe başkanı Hasan Zilci başladı. “Merhaba” 
dedikten sonra söze başladı. Toplantının gayesini söyledi. Bunu söyle-
yince herkeste bir sevinç görüldü. Çünkü konu tahsile gitme konusunda 
idi.

Bu sevinç çok sürmedi. Bir de baktık ki konuşmasına şu sözleri de ilave 
etti: “Arkadaşlar, biz bu vatana ne yaptık ki yüksek tahsile gidelim. Böyle 
bir şey olmaz. Biz şimdi davamıza bakalım.”

Bu sözler biterkenden her kes diline geleni söyledi. Islıklar, brüyolar, 
bağırmalar bir anda salonu allak bullak etti.

Her kes yerinde oturamaz bir hale gelip sahneye doğru yürümeye başladı. 
Talebelerin gayesi bu sözleri söyleyeni pataklamak veya linç etmekti.

Sancaktar bu kötü durumu görüp, doğuracağı kötü sonuçları anlayınca 
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hemen yerinden kalkıp işe müdahale etti. Önce talebelerin yerine oturup 
sessiz olmalarını rica etti. 

Ve konuşmağa başladı: “Arkadaşlar…”

Arka sıralardan hemen bir ses işittik: “Siz olmasaydınız biz ona gününü 
gösterirdik.”

Sancaktar tekrar konuşmağa başladı: “Sevgili arkadaşlar. Sizi buraya 
çağırmamın sebebi de tahsil durumu hakkındadır. Nasıl ki siz tahsile 
gitme ve kendinizi düşünüyorsanız, biz de sizi daha çok düşünüyor ve 
tahsile gitmenizi istiyoruz.

Fakat durum normal değildir. Arkadaşlar bu iş biraz ertelenecek. Siz 
hiç üzülmeyiniz bu iş biterkenden ben sizi yüksek tahsil yapacağınız 
yere uğurlayacağım. Ve ben de sizinle o zaman iftihar edeceğim ki bu 
arkadaşlar vatan vazifelerini yapıp yüksek tahsile gidecekler diye.

Fakat şimdi böyle bir şey olmaz. Farzedelim ben sizi tahsile yolladım. İşçi 
işinde, dükkan sahibi dükkanında olduğunda mevzilerde kimler kalacak? 

Bu işler 5-10 kişi ile olmaz. O zaman bir de bakan Grivas’ın çapulcu 
askerleri Türk tarafına doğru hücüma geçerlerse ve pis çizmeleri ile 
ananızı, kardeşinizi ve babanızı çiğnesin razı mısınız?

Pek tabi ki hayır. Onun için şimdilik tahsil izni yok.

Evet arkadaşlar, sözlerime son vermeden şunları da ilave edeyim. Yakında 
sizleri imtihana tabi tutacağım. Bu imtihanı başaranları üniversiteye 
kaydettireceğim. Her okulun kendine mahsus 3 imtihanı olacak. İmtihanı 
başaranlara o üniversitenin rozetini vereceğim ki göğsüne taksın ve hangi 
fakültenin öğrencisi olduğu bilinsin. Mesela Tıp Fakültesi gibi.

Sözün kısası şimdilik izin yoktur. İleride belki olur. Sağ olun var olun.” 

Derken bir alkış tufanı koptu ve acayip, acayip sesler tabi alay mahiye-
tinde.
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Sancaktar sözlerine devam etti: “ Şayet bu yıl  tahsile gidemezseniz size 
burada üniversite açtıracağım ve size her şey ders için getirttireceğim. 
Buna hiç üzülmeyin arkadaşlar. Konuşmam bu kadar. Şimdi serbest 
saattir. Herkes istediğini sorabilir.”

Bir tanesi ayağa kalkıp bir soru sorar: “Efendim kızları niçin bırakırsınız 
ve bizi bırakmazsınız tahsile gidelim?

Cevaplar Sancaktar tarafından verilir: “ Onlar kızdır ve bize ne fayda ne 
de zararları vardır. Onun için onlar olsun okusunlar. ”

Başka bir soru: “Siz dediniz burada bir üniversite açacaksınız. Mesela Tıp 
Fakültesi. Evet, fakültenin bütün malzemelerini nasıl temin edeceksiniz?”

Sancaktar: “Sen bilirmin ki, bu fakültenin birinci sınıfında neler okunur?”

“Evet” der çocuk.

“Öyleyse say.”

“Peki” der çocuk.

Pedagoji, fizik, kimya ve daha birkaç ders sayar. Baktı ki çocuk bilir, 
Sancaktar bu defa çocuktan kurtulmak için, “sonra yine konuşuruz” der 
ve çocuğu yerine gönderir.

Salonda bir gürültü daha duyulur ve bağırıp çağırmalar.

Çocuk yerine gitmez ve tam cevap ister ve ufak bir münakaşacık olur ve 
sonunda çocuğu yerine gönderir.

Tabi tam cevap vermeden, cevabı sonra verecekmiş…

Dağ bölgesinden başka bir çocuk bir soru sorar ve der ki: “Senin bugün en 
küçük mücahidin kaç yaşında?”

Cevap:“15”
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Soru: “En büyük?”

Cevap: “50-60”

Soru: “Peki, bu işler 4 sene sürse ve 14-15 yaşında olanlar 20 yaşına 
gelecekler ve bir hayli mücahit olacak ve o zaman biz burada fazla 
olacağız ki…” der çocuk ve hemen sözü kesilir.

“Sen galiba hukuku bitirdin, seninle anlaşamayık ve boşa vakit öldürürük” 
der Sancaktar ve çocuğu yerine davet eder.

Çocuk gitmez ve tam cevap ister ve ufak bir münakaşa başlar ve Sancaktar 
der ki, “bu sorunu biraz düşünelim, bir sonraki toplantıda sana tam bir 
cevap vereceğim.”

Ve çocuğu nezaketen kovar lütfen ile.

Salonda bir bağırma, çağırma yine olur.

Baktım ki, Sancaktar cevap verebileceğini cevaplandırır, cevaplandırama-
dığını bir sonraki toplantıya bırakıyordu.

Saata baktım. 7’ye 15 var. 7’de nöbete gireceğim için sinemayı terk ettim 
ve mevziye geldim.

Daha sonra toplantıdan gelenlere sordum noldu netice diye. Aldığım 
cevap: “Cevaplandırdığını cevaplandırdı, cevap veremediğini bir sonraki 
toplantıya bıraktı.”

Hala bu gün oldu ne bir toplantı oldu ve ne de olacağı var. Hayıf bize.

Sancaktar herkese son olarak da bir sonraki toplantıda buluşmak için 
iyi günler diledi ve herkesin sorularını cevaplandıracağına söz verdi ve 
ayrıldı.

Bu oyalama oyunu böylece son buldu…
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AÇIKLAMALAR
TMT İstihbarat Raporları yazı dizisinin Afrika gazetesinde yayınlanması 
üzerine, raporlarda adı geçen bazı şahıslar doğal olarak, beklenmedik bir 
şekilde haklarında tutulan raporlarda verilen bilgilere, itirazlarda bulun-
dular.

Kimileri gazeteyi telefonla arayarak şikayetlerini bildirdiler. Kimileri ise 
zaman zaman beni telefonla arayarak tehdit ettiler. Gerek gazetede yayın-
ladığım yazılarda, gerekse de telefonla arayanlara sözlü olarak konuyla 
ilgili verecekleri her bilgiyi yayınlayacağımı sık sık tekrarladığım halde, 
sadece aşağıdaki yazılı açıklamalar bana ve gazeteye ulaştırılmıştır.

Bu açıklamalara da bir bölüm ayırarak yer vermenin, doğru bir davranış 
olacağını düşündüm. Şu veya bu şekilde haklarında tutulan raporlardan 
rahatsız olanlar, kendilerince doğruları kaleme alıp detaylı bir şekilde 
bana veya gazeteye yollasalardı, şimdi burada onlara da yer vermiş 
olacaktık ve toplum da geçmişte yaşananları daha sağlıklı bir şekilde 
değerlendirme fırsatı yakalamış olacaktı.

Ancak maalesef başka bazı yayın organlarında bu konuyla ilgili çeşitli 
görüşler ortaya atılmış ve bize sadece bu bölümde yayınladığımız açıkla-
malar ulaştırılmıştır.

Başka gazetelerde çıkan kimi yazılarla ilgili ve bana sözlü olarak iletilen 
görüşlerle ilgili Afrika gazetesinde yayınlamış olduğum değerlendirme 
yazılarını da bu bölümde okurun dikkatine getirmenin yararlı olacağına 
inandım… 
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Sn. Şener Levent
“Afrika” gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Lefkoşa.

Aşağıdaki “Açıklama” başlığı altındaki yazımın 6 Ekim, 2009 tarihli 
gazetenizin “TMT İstihbarat Raporları”nın yer aldığı sahifede yayınlan-
masını saygı ile rica ederim.

Aziz FEDAİ
(Lefke Sancak eski Serdarı)

Aziz Fedai’den Birinci Açıklama
6 Ekim 2009 tarihli “Afrika” gazetesinin 13. sahifesinde “TMT İstihbatar 
Raporları” başlığı altında yayınlanan yazıda, bu raporları yazan kişinin 
Oğuz Kusetoğlu olduğu açıklanmıştır.

Oğuz Kusetoğlu’nun hayatta olmamayışı nedeniyle cevaplandırılması 
gereken bazı soruları sormak için muhatap bulamayacağıma ve sözkonusu 
raporu yazan kişi olarak belirtilen Oğuz Kusetoğlu ile ilgili söylenecek 
birkaç sözüm olmasına rağmen, yasal hakkımı kullanmayı saklı tutmak 
koşulu ile bu aşamada herhangi bir beyanatta bulunmayı uygun görmü-
yorum.

Yalnız bir konuya açıklık getirmeyi gerekli buluyorum. Benim hakkımdaki 
sözkonusu raporun yazarı olarak bildirilen Oğuz Kusetoğlu bu raporun 
bir yerinde benim için ‘Teşkilatçı ve arkadaşı olarak kendisini çok iyi 
tanıdım’ demektedir. Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki sözkonusu 
şahısla TMT içerisinde herhangi bir şekilde çalışmışlığım olmadığı gibi, 
tanışmışlığım dışında kendisi ile herhangi bir zaman arkadaşlığımız da 
olmamıştır.

Hakkımda hazırlanan sözkonusu raporda belirtilen bu beyanın, diğerleri 
gibi özel surette kasıtlı olarak düzenlenmiş gerçekdışı bir beyan olduğunu 
görülen lüzum üzerine kamuoyunun bilgilerine sunarım. 
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24.09.2009 

Lefke,

Aşağıda “Açıklama” başlığı altındaki yazımın, 12 Eylül, 2009 tarihli 
gazetenizin TMT İstihbarat Raporları’nın yer aldığı aynı sahifede yayım-
lanmasını rica ederim. 

Saygılarımla
Aziz Fedai 
(Lefke eski Sancak Serdarı)

Aziz Fedai’den İkinci Açıklama
12 Eylül, 2009 tarihli Afrika gazetesinin 13. sahifesinde TMT İstihbarat 
Raporları başlığı altında yayınlanan ve her hali ile şahsımı kötülemek 
amacı ile hazırlandığı açıkça belli olan, gerçek dışı bilgi ve yakıştırmalar 
içeren raporu büyük bir hayretle okudum.

Uzun yıllardan beri iyi ve kötü günlerimizde halkıma ve ülkeme yapmaya 
çalıştığım hizmetler ile karakterim, beni yakından tanıyan vatandaşlarım 
ile beni Serdarlık görevine getirmiş olan makamlar tarafından çok iyi 
bilinmektedir.

Kıbrıs adası üzerinde Türklüğün bekasını sağlama uğruna çetin bir 
mücadele vererek başarıya ulaşan efsanevi TMT’nin bir mensubu olarak 
görevlerimi, çok zor durumlarda kalmış olduğum zamanlar içerisinde 
bile, gerektiği şekilde yerine getirmiş olmamın vicdan huzuru içerisin-
deyim. 

Bu hizmetlerin takdiri, tıynetsiz birilerinin kendi kişisel düşünceleri 
doğrultusunda hazırlamış olduğu düzmece bir raporla belirlenemez. 
Gerçekler bu tür yanlış yöntemlerle hiçbir zaman örtbas edilemez. 
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Sözkonusu raporda hakkımda yazılanların tümünü değil, sadece bir 
tanesinin bile doğru olması halinde, Lefke Sancağı’nın ilk ve son Serdarı 
olarak 13 yıl gibi uzun bir süre bir denge unsuru olarak orada kalıp da bu 
görevi yürütebilmemin mümkün olamayacağını akl-ı selim sahibi herkes 
takdir edebilmektedir.

Sancak Karargahındaki arkadaşlarımla beraber 31 Ağustos 1971 tarihinde 
gerçekleştirilen terhislerimizden sonra, yanlış uygulamalar sonucunda 
Lefke Sancağı’nın içerisine düşürüldüğü düzensizlik, bu güçlü sancağı 
20 Temmuz Barış Harekatı’nın hemen sonrasında Rum işgaline uğratmak 
gibi hak etmediği feci bir akıbete sürüklemiştir. Küçücük bir ülkede 
yaşıyoruz. Halkımız bugünlere birçok badirelerden geçerek gelmiştir. 
Uyanık ve aydın niteliğe sahip olan halkımız, olayları çok iyi görmekte 
ve en iyi bir şekilde değerlendirmektedir.

Bu olayı da yine halkımız değerlendirecektir. 
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Erdoğan Naim’den Açıklama

Afrika gazetesi  
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne

TMT İstihbarat Raporları başlıklı yazı dizisinin 18 Eylül sayısında resmim 
ile birlikte verilen rapordaki “Erdoğan”ın benimle hiçbir alakası yoktur. 
Adı geçen şahısla selamlaşma dışında da, yaşamımda, hiçbir ilişkim 
olmamıştır.

Düzeltilmesini rica eder saygılarımı sunarım.

Erdoğan Naim
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Talat Akkor Ailesinden Açıklama

Sayın Kani Kanol,

Öncelikle size, çok sansasyon yaratan bu yazı dizinizi kaleme aldığınız 
ve topluma geçmişte kalan; birçok yalanın, yanlışın, çarpıklığın ve kasıtlı 
fişleme mentalitesinin ne kadar zarar verdiğini ortaya koymuş olduğu-
nuzdan teşekkür ederiz.

Sözkonusu kişi rahmetli Talat Akkor olunca (Babamız), elbette ki kendisini 
tanıyan camianın dışında tanıyamayan ve bilmeyenlerin de O’nun temel 
niteliklerini bilmesi gerektiğini düşündük:

-  Öncelikle kendisi bir ateist değildi ve asla olmadı da. Hatta Kur’an’ı, 
İncil’i, Tevrat’ı ve Zebur’u okuyan ve zaman zaman camiye de giden bir 
insandı. Fakat sanırız o dönemde fişleme olabilecek en iyi konu insanların 
din konusundaki hassasiyetlerini kullanmak olduğu için (hatta belki de 
bugün bile) böyle bir şeye başvuruldu.

- Diğer yandan kendisi bir Komünist değil (Zaten halihazırda kimse 
olamamıştır da...), yalnızca sosyalizm ve sosyal demokrasiye inanan ve 
ona gönül veren birisiydi.

- Elbette ki iyi ve güzel niteliklerini burada saysak kitaplara sığmaz. 
Yalnızca bizim bildiğimiz ve inandığımız şey O’nun gibi dünyaya gelen 
birilerinin ancak ve ancak çok çok ender olduğudur.

ÖZETLE BİLGİNİZE SUNAR TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

AİLESİ... 
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“Afrika” Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürlüğü, 
LEFKOŞA.

Gazetenizde, “TMT İstihbarat Raporları” başlığı altında yayımlanan ve 21 
tefrika sonunda tamamlandığı anlaşılan 12 Eylül 2009 tarihli nüshanızda 
şahsımla ilgili ve yanlışlarla dolu raporu büyük bir şaşkınlık ve hayretle 
okudum. Bu durumdan doğan cevap hakkımı kullanarak açıklamamın 
muhterem gazetenizde aynı başlık altında yayınlanmasını saygılarımla 
rica ederim.

(Erol Ali ONBAŞI)

Erol Ali Onbaşı’ndan Açıklama
“TMT İstihbarat Raporları”nın müteveffa Oğuz Kusetoğlu tarafından 
kaleme alındığının gazetenizce açıklanmasını büyük bir hayret ve üzüntü 
ile öğrenmiş bulunuyorum. Ebediyete göçmüş bir şahsın ardından söz 
etmenin uygun olmayacağı düşüncesiyle yorum ve açıklamalarımda 
belirli sınırlar içerisinde kalmaya özen gösterecek, ancak gerçeklerin 
herkes tarafından bilinmesi gerektiğine ve TMT’nin en yüksek makamında 
bulunan Sn. Bayraktar’a da böylesine uydurma ve yalanlarla dolu bilgiler 
içeren rapor sunmanın adaba uymadığını da vurgulamak isterim. Ayrıca, 
“muhteris”, “fazla menfaat düşkünü”, “toplumcu değil şahsiyatçı” ve 
“emir altında iyi, amir durumunda ise zayıf” kaldığım şeklindeki iddia 
ve yakıştırmaları kesinlikle kabul etmediğimi ve böylesi ucuz tanımlama-
ların da gerçekleri yansıtmadığını belirtmek durumundayım.

Ayrıca, Lefkoşa, Gazi Baf ve Lefke Sancakları’nda verdiğim hizmet-
lerden bahsetmekle kendime övünme payı çıkarmak da istemiyorum. 
Bu nedenle hizmetlerimle ilgili ayrıntılara girmek ihtiyacını da duymu-
yorum. Ancak bahsekonu raporda Lefke Sancak Karargahındaki D-IV 
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görevine atanmam ve görevi teslim aldığım arkadaşımla ilgili yanlışlar 
bulunduğunu açıklamak ve doğruları da yazmak durumundayım.

Lefke’de Sancak D-IV görevine Sancaktar “Şenol” bey devrinde (1965-67) 
değil, Sancaktar “Ateş” bey devrinde (1967-69) Lefke Belediye Başkanlı-
ğından ayrıldıktan hemen sonra atandığımı da bilhassa belirtmek isterim. 
(Lefke Belediye Başkanlığına da, Lefke’de 1967 yılında 6 ay gibi kısa bir 
dönem Sancaktarlık yapan “Gürol” bey tarafından atandığımı sırası 
gelmişken belirtmekte yarar görüyorum.)

Lefke Sancak Karargahındaki D-IV görevini de iddia edildiği gibi rahmetli 
Ali Hasan kardeşimden değil, Ziya Mustafa kardeşimden devraldığımın 
da bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum.

Rapor sahibinin hizmetlerimle ilgili hususlardaki bilgisizliğini de, muhtelif 
tarihlerde tertiplenen törenlerde bana verilen “üstün hizmet” plâketi ile 
“Davaya katkılarımdan ötürü” aldığım madalyadan bahsetmek gerek-
tiğini duyduğum için de huzursuz olduğumu bilhassa belirtmek isterim.

Şanlı Baf direnişinin 35. yıldönümü anısına 9/3/1999 tarihinde 
Güzelyurt’ta tertiplenen törende, “Kıbrıs Türk Özgürlük Savaşında 
verdiği unutulmaz üstün hizmetlerini takdirle” yazılı plâketi alma 
şerefine nail oldum.

Ayrıca TMT Derneği tarafından 1/8/2009 tarihinde Saray Otel’de düzen-
lenen törende de TMT’nin kuruluşunun 50. yıl anısı olarak ilk 120 TMT 
mensubuna, üzerinde “Davaya katkılarınız anısına” yazılı anı madalyası 
ile ödüllendirildiğimi, övünmek için değil, verilen hizmetlerin herkes 
tarafından doğru bir şekilde bilinmesini arzu ettiğimdendir.

Açıklamama son verirken Oğuz Kusetoğlu’nun toparladığı gelişigüzel, 
yalan, yanlış ve uydurma değerlendirmelerle kimliğime gölge düşmeye-
ceğinden emin ve müsterih olarak siz sayın okurlara hoşça kalın diyor, 
konuya ilişkin değerlendirmeleri de sizlerin yüksek takdirlerine bırakı-
yorum.”



176

TMT’nin Şifreleri / Kani Kanol

Mert Özdağ’ın, 15 Eylül 2009 tarihli, Yenidüzen Gazetesi’nde  
yer alan makalesi “TMT raporları’ ve Zihni Kalmaz’ın 
kahkahası…”
TMT… Bir dönemin solcularının korkulu rüyası..

“Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım”deniliyor Türk 
Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nin yemininde...

Bunu neden mi yazdım?..

Bir süredir Afrika Gazetesi bir yazı dizisinde “TMT’nin İstihbarat 
Raporları”nı yayınladığını iddia ediyor...

Gazetede yayınlanan ‘raporlar’ gösteriyor ki bundan çok değil, 30-40 
sene önce bu topraklarda insanlar izlenmiş ve fişlenmiş...

Bunlardan biri, 1971 yılında yazılmış bir ‘rapor’ yayınlandı dün Afrika’da. 
Raporda ismi geçen kişilerin çoğu şimdi hayatta değil...

Raporda şöyle bir cümle dikkat çekiyor: “Lefkoşalı malum Naci Usar, 
Lefkoşalı Doğan Harman ve yine Lefkoşalı Kadir Salahi ile guruplaş-
makta ve de zararlı faaliyet ve eylemlerini Girne kasabasına aktarmakta-
dırlar. Bu hususta Y.A.K futbolcularından Girneli Zihni’yi maşa ve vasıta 
olarak kullanmaktadırlar” Adı “Zihni” diye geçen kişi Kıbrıs’ın tanınmış 
simalarından eski futbolcu Zihni Kalmaz...

Zihni Kalmaz’ı aradım, “1971’de TMT tarafından fişlenmişsiniz?”  dedim... 
Zihni Kalmaz bir kahkaha patlattı ki sormayın.

Afrika’nın yayınını fazla ciddiye almamış Zihni Kalmaz, hatta “Bu rapor 
eğer gerçekse raporu kaleme alan kişi çıksın açıklasın” diyor. “Ayakları 
yere basan bir yayın” olarak görmüyor gazetenin yayınını ve çok da 
umurunda olmamış TMT tarafından fişlenmek...

***

Afrika’da yayınlanan ve adına “TMT raporları” denen yazılar çok da 
korkutmuyor insanları benim anladığım...

Düşünsenize, 70’li yıllarda bir kişiye “Adın TMT raporunda geçiyor” 
diyecektiniz, kahkaha patlatır mıydı?..
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Uzun uzun sohbet ettik Zihni Kalmaz’la...

SONUÇ: 2009 yılında, ne TMT’nin o korkusu kalmış demek ki geriye, ne 
tehlikesi...

Kahkahalar kaldı sadece 2000’li yıllara...
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Kani Kanol’un Afrika Gazetesi’nde yayınlanan yanıtı

“Kahkahalarla Gülmek...”
TMT İstihbarat Raporları yayınlanmaya başladıktan sonra çok ilginç 
tepkiler aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunlardan bazılarını 
sizlerle de paylaşacağım. Ancak bunlar arasında bir tanesi var ki, insan 
ne diyeceğini bilemiyor. 

Bu raporlardan bir tanesinde adı geçen eski futbolculardan Zihni Kalmaz’ı 
bulup konuşan Yenidüzen gazetesinden bir gazetecinin konuya yaklaşımı 
oldukça şaşırtıcıydı. 

Toplumda neredeyse her kesimden insan hakkında şu veya bu şekilde 
raporlar yazılmasını, üstelik de zaman zaman özel hayatlarıyla ilgili 
pek çok bilgiler toplanarak kişisel dosyalar tutulmasını “kahkahalarla 
gülerek” karşılayan ve bu yayını da “ayakları yere basan bir yayın” olarak 
görmediğini  söyleyen Zihni Kalmaz’ın görüşlerini paylaşan ve “Kahka-
halar kaldı sadece 2000’li yıllara...” sonucuna varan gazetecinin bu yakla-
şımını gerçekten ilginç buldum.

“Afrika’da yayınlanan ve adına “TMT raporları” denen yazılar çok da 
korkutmuyor insanları benim anladığım...” diyor gazeteci arkadaşımız. 
Sanki bu raporları insanları korkutmak için yayınlıyormuşuz gibi.

En iyisi her halde Yenidüzen yazarının bu konuyu ele alış şeklini, okuyu-
cuların takdirine bırakmak... 

Pek çok aydın ve yurtsever dosttan aldığım olumlu tepkiler, doğru bir iş 
yaptığımı gösteriyor aslında.

İstihbarat raporlarında ismi geçen kişilerden bazıları, yazı dizisinin 
başında yayınladığım önsözü okumamış olacaklar ki, bu raporların 
benim veya Afrika gazetesinin yazdığı raporlar olduğunu düşündüler. 

Daha önce “Çıkarken” başlıklı yazımda da altını çizerek vurguladığım 
gibi, bu raporlarda öne sürülen düşünce, değerlendirme ve yorumlarla 
benim veya Afrika gazetesinin hiçbir alakası yoktur. Bu belgeler resmi ve 
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imzalı TMT arşivinde yer alan belgelerdir.

Zamanın istihbarat birimleri tarafından toplanan ve Bayraktar’a resmi 
olarak rapor edilen bu belgelerde kişiler hakkında yazılanlar, söz konusu 
kişiler tarafından şaşkınlıkla karşılanabilir. 

35-40 yıl önce yazılmış olan bu istihbarat raporlarında adı geçen bazı kişiler 
yaşlanmış veya vefat etmiş olabilirler. Bunu araştırmak, öğrenmek veya 
bu konularla ilgili yakınlarının ne düşündüğünü sorgulamak istemedim. 
Çünkü amacım kesinlikle daha önce de belirttiğim gibi herhangi birini 
üzmek incitmek değildir. 

Kendileri dilerlerse bize ulaşarak her türlü değerlendirmeyi yapabilirler 
ve biz de yayınlarız.

Biz bu yazı dizisiyle, esas olarak ülkemizde “yarım-yamalak” yaşadı-
ğımız demokrasimizin içler acısı durumunu ortaya koymayı amaçladık. 
Şimdilerde ilerlemiş teknolojinin de yardımlarıyla katıldığımız her 
eylemde gözümüzün içine sokarcasına fotoğraf çekerek, videoya kayde-
derek fişleme çalışmalarını yürüten görevlilerin, kendileri hakkında da 
ne gibi raporlar tutulmakta olduğunu deşifre etmeye çalıştık.

İsteyenler ve dileyenler gerçek demokrasilerde hiçbir şekilde yaşanama-
yacak bu insan haklarına aykırı uygulamalara “kahkahalarla gülmeye” 
devam edebilirler. 

Ben, babamın yaşamak zorunda kaldığı, benim ise “belki değiştirebi-
lirim” umuduyla yaşamaya devam ettiğim ancak kesinlikle çocuklarımın 
yaşamasını istemediğim bu rezil düzene, değil kahkahalarla gülmek, 
gülümseyemem bile…




