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—Hasanbulliler’den
başka kaçak var mıydı o
zamanlar?
—Yok, bu üç kaçağın
peşine düşmüşlerdi.
Neyse, bu Prodor'lu İs
halden bir taraftan kaçak
lara ne isterlersa yardım
edeceği haberini yollar
ken, bir taraftan da hu
Mavrokordado'ya haber
6 Haşan ki yardınf iste
di, kendine kaçırsınlar
Prodor papazının besle
mesini, bu ishakkanm
haberini götürdü. "İs
hakka selam eder, bir
yardım
isterseniz
yapsınmıs” dedi. Hüse
yin Kavuniçok soydan
dı. "Be yok da bir plan
kursun bize bu köpek?
Haşan, "korkm a da
ahbaptır” dedi. İshak
ka, Haşan ile ikinci de
fa buluşunca sordu “ ne
havadis getirdin?” O da
“gelecekler, dedi, bir
gecegeleceklerbulsunnar seni.
—Ne gün gelecekler?
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D illerde , D e st a n la r da
Oyu n la rd a Yü z Yıllık
Bir Öyk ü:
“ H ASAN BU LLI LER
B
PEMBE- Plataniski
a'lı Pembe Mulla, Feride’nin telkini ve tavsi
yesi (!) ile iki bu şekilde
çete içinde bir kadın
olarak yükü azalıyor
du!] Hasanbullıler tara
fından (rızası dışı) dağa
kaldırılan ikinci kadın
dır. Pembe, iki ay kadar
Hasanbulliler'in yanın
da tutulduktan sonra,
17 Kasım 1895 günü
Pissouri yakınındaki
Trapezouni tepesinde
vuku bulan çarpışmada
polis tarafından kurta
rıldı.
PAPAZİN EVLATU6I VE
HACI PEHİKLİ'NİN KIZI
asanbulliler; Pem
be, Feride ve Ali'den sonra bu kez, 1
ıbat 1896 gecesi Phiasalı papaz Christodoulos'un evlatlığı
Varna vou 'yu kaçırırlar.
Vamavou bir hayli hı
rpalandıktan sonra,
aradan birkaç gün ge-
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bir sırada ellerinden ka
çarak kurtulur.
Bitti mi Hasanbulli
ler'in dağa kadın kal
dırmaları?
Hayır.
En son, Milikouri'de
Hacı Perikli'nin 16 ya
şındaki kızını kaçırma
yı planlarlar Ancakbaşaramazlar. Çünkü Ha
cı Perdeli bunu önceden
sezip ailesi ile birlikte
köyü terkeder. 16 ya
şındaki kızın köyden
uzaklaştırılması Hasanbullilcr'i çileden çı
karır. Hiddetlenirler.
Bu ölke, Hacı Perikli'
nin evini ateşe verip
yakmaya dek uzar.
ESKİLERDEN
KİM KALDI?
vet...
Eskilerden kim kal
dı kim kaldı "Canlı ta
rih” denilen?
Kim, nerede?
—Yola çıkan yolda
kalmaz, derler, yola çık
tık.
—Sora sora Bağdat
bulunur, derler, sormaya başladık.
Başlamak, bitirmenin
yarısıdır.
Başladık...
Başladık ve sorduk
Başladık, sorduk ve
bir yola koyulduk so
nunda. Çok somlu yolu
muz. Akdoğan köyün
den 65 yaşındaki Hüse
yin Osman Çokbilcn’e
çıkıyordu. Vardık Çokbilen'in yanına.
—Çokollen daı
eliğini söyle, dedi
Söyledi.
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ne" dediler Cemaliye've Bunların vandı avsilahları. Geçti aradan bir
hafta. Bir haftadan son
ra bu Gago Malyodi tar
la sürerdi "Vuni'' mera
sında. Hüseyin Kavuni
onu görerek' ağabeyine
haberverdi. ikisi birden
gittileromevkiye. Kay
makam gitti yanına o
Rumun. kavunis biraz
geride kaldı.
—Ne yapan, süren?,
dedi Kaymakam.
—Ne yapalım, aha
uğraşınk, dedi Rum.
Kaymakam dedi Ruma:
—Çok Cesursun sen
ha?
Rum "ne var, noldu?" dedi.
Kaymakam,
—Ceçengün gitti kız
cağız suvarsın böğrülceyi da utanmadın bo
yundan da dövdün
onu.."
Kaymakam ona böyle
söyleyince, Rum:
“Su benim nöbetimidVHo arkada^ar“ d«dV
Kaymakam ona:
“Bir saat bıraksaydm
da suvarsaydı ne olacağdı?" dedi
___; “ey yahu oldu
bir yanlışlık, beni affe
din'1dedi.
O zaman bu Hüseyin
Kavunis silahla gitti
yanlarına
—Demek sen cesur
sun ha, çık bura ben sa
na göstereyim cesurlu
ğu demesiynan attı da
vurdu Rumu. Rum ora
cıkta öldü Sonra bunnar döndüler köye ve
annattılardurumu anne
bahalarına.
—Biz kaçacayık, de
diler.
Nihayet bunlar kaçtı
lar. Gittiler “Ciyas" di
ye bir köy varidi, onda
hısımları varidi. Duru
mu onnara da anlattılar.
"Biz bu katilliği yapıp
gaçtık" dediler. Ondan
sonra, "Salaminyu Prodo - Arminu" bunla
rın yatakları oldu. Son
ra geçtiler "Çikko Dağı"
var, Âyyanni merasıdır,
onun içinde kaldılar
epeyi. Orada kaldıkları
vakit, Hasan'ı ahbapettiler.
—Hasan’la nasıl ta
nıştılar?
—Bu Haşan çobandı

Eskilerden kim kaldı. “Kim kaldı canlı tarih?" denildiği za
man akla 65 yaşındaki Hüseyin Osman ÇOKBİLEN geliyor.
”Hasanbulliler’in Oyküsü "nü bir de O'nun ağzından dinle
dik...
ler ona.
Gitti.
Başladılar ondan
bundan konuşmaya. İş
te nerelisin, ne yapan,
sabitinden. Ahbap ol
dular.
"Biz sana söyleyeceyik bütün sırrımızı, biz
kaçağız bilin" dediler
çobana.
"Bilirim, dedi çoban,
tamdım sizi. Bendençekinmey in ben size arka
daş olacağım, benim ha
lim vaktim yerindedir,
size yardım edeceğim
Bu Rum' lar beni de tac iz
ederler, bırakmazlardavarı otlatayım. İsterim
bir korkutma korkutası
nız kendilerini da geçi
neyim ben da davanmınan."
Onlar,
—Korkma, kimdir ki
der sana böyle? diye sor
dular ona.

senden isterikağzını ki
litli tutasın, kimseye
birşoy söylemeyesin.
Anlaştılar.
Anlaştıktan sonra çe
kip gittiler Çikko dağı
na. Onun içinde bir
Rum varidi, Yannagoy1du adı.
Dediler ona,
"Sen işittiğimize gö
re bizim arkamızı takip
eden ve polisle bir olup
düşen peşunize "
Polisler odönem bunların peşindeydi deyamlı. Rum "yok, yan
lış söylediler size ben
öyle şey yapmadım"
dedi. sonra da arad ı kaç
sın bumıanlan. Dediler
kendine 1nereye gidi
yorsun?”, dedi "davar
uzaklaşıyor gideceğim
önünü kesoylm." ■'Qu r
oracıkta" dediler ona,
domolerıynan dizliği
doldurdu Rum. Ne vakit

beslemesi. Bu Haşan o
ciracığı isterdi kaçırsın,
kaçaklardan 'Bulliler'den istedi yardım.
jshakka vardı.
İshakka zenginiydi
Prodor’un, Rum’du.
Köyün da muhtarıydı ve
faizcilik yapardı. Haşan
gitti İshakka'ya, dedi:
—Selam söyle uşak
lara da bir şey isterlersa
yollayayım kendilerine
Çoğu yardım etti.
Kimi korkudan kimi
işi olsun diye. Neyisa,
deyceğim, Haşan "ta
mam söy leyim kendile
rine" dedi. Rum da da
vet ettiydi Mavrokordado'yu, Yunanistan’dan
geliriydi bu, kuman
dandı.
—Kim getirtm işti
Mavrokordado'yu?
—İngiliz. İngiliz getirdiydıbunnarı, ikiki-

1B04'DE, BAF'IN
MAMONYA KÖYÜNDE
t ( 'f 904’do Baf kaX zasınırı Mamonya köyünde Hüseyin
Kavunis ve Kaymakam
varidi, kardeştiler. Bun
ların böğrülceleri vardı,
yazlık. Kızkardeşleri
Cemaliyo gitti suvarsın.
Arçoz'fuCago Malyodi
diye bir Kum vardı. Momblya'da eker-biçerdi,
Cemaliyo gidip suyu
kendi büğrtilceleriııe
kesince bu Rum gitti
saçlarını da çekerek dutup dövdü Cemaliyo'yi.
Hasanbulllleriıı eylemlerini
Rum büyüktü, gıççağazın yaşı küçük ağlaya
rak gitti eve. Kardeşleri
Kaymakam ve Hüseyin veYoroyussadıydı BirO da oıılura,
Kavurıi’ye söyledi me
-P ro d o r’lu Miluıll'seleyi, Kaymakam. Kak°* tu . aradı ko- 2 r- Arosll’dlr, Glrgull'vums’in agabeyisiydl.
f
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şarakgaçsm
oracıktan.
"tumanı söylome blrl—Gel korkma, dedi—Korkııııı, volııız

sürdilr'
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—Yani İngiliz onları,
kaçakların poşiııo düşıneluri için mi getirtmiş
ti Kıbrıs'a ?

—Bu hafta içinde dejilsa gelecek haftaya ge
lecekler, söz verdiler.
İshakka bu havadisi
alınca doğru Mavrokordado’ya haber salar, gel
sin da dutsun kaçaklan.
M a v ro k o r d a d o
“tamam" diye habersalar. Prodor’da dört Türk
ailesi vardı. Sonradan
hepsini öldürdüler
Rumlar, tek o Haşan
kurtuldu. Bir Ahmet
vardı o köyün içinde, bu
• t«, .»u™ «avle o kaçaklara da bu is
hakka plandır ki kurar.
Mavrokordado 'ya haber
etti gelecek evde saklan
sın polislerle da bunla
rı gelince yakalasın".
Haşan hemen gidip bul
du kaçaklan. annattı bir
bir planı. Bu kez kaçaklarbirplan kurarlar. De
di kendilerine bu Haşan
’’o gece ki geleceksiniz,
filan yerde, evlerin ar
kasında bir virane var o
viranenin içinde sakla
nacaksınız. Ben da gi
dip takip edeceğim ba
kayım ne var ne yok evde da gelip size söyleyim. ” Ozaman kaçaklar
iki kişiydiler, biri Kavu
nis biri da Kaymakam.
O tarihte ki anlaştıydılar, gittiler viraneliğe
saklandılar. Mavrokordado da geldi, gördüler
gelip eve girdiğini. Az
sonra Haşan da girdi
eve. Muhtar İshakka Hasaıı’ı görünce kaçakları
sordu:
—Hani arkadaşlar,
ben bu akşam donattıydım masayı yeylim içe
lim.
—Geldim sorayım
bakayım hazinsen gel
sinler, dedi Haşan da.
—Hazınm ya, dedi İs
hakka.
Haşan;
—E, peki, arkadaşlar
saat onbire doğru geleçekler, o saat gave ae kaPa']'t el-ayak etraftan
çekilir. Haşan, muhta
rın evinden aynlıp doğ
ru viraneliğe gider, bektemeyebaşlariar. Biranı
evden iki kişinin dışarı
ya .çıktığını gördüler.
Bunun sırtında Mavrokordado’nun askeri ke
besi vardı, omuzu yıl
dızlı.
Giden var mı diye.
Yağmur da yağdığı için,
Ishakka'nın karısı Mavrokordado'nun kebesi
ni omzuna almıştı. Hü
seyin Kavuni görünce
Mavrokordado ııun ke
beyi, sandılar ki Mavrokordado’dur yanında
polis Ilo çıktı baksın ne
var ne yok; bastı kurşu
nu. İkisi da öldü. Atıldı
bu Haşan dayı “ nedir,
falan” deyerekten, san
ki da bişeyden haberi
yok gibi. Tuttu gendini
bu Mavrokordado. Döv
dü, ezdi eledi Hıısan’ı.
O gece dalla çok döve
ceklerdi ama bir fırsatı
nı buldu dıı kaçtı. Ka
çaklar da "madem öyle,
köye gidip o ciracığı
kaçıracayık” dediler.
Bu arada duydularkici-

olmuştu kız?
—Filusa’ya. Bir gece
basarlarbuköyü. Oköyde bunların ahbaplan,
Rumlar vardı. Onlardan
öğrenirler ki kızın kaldı
ğı evde biryaşlı kadın ve
gözleri görmeyen yaşlı
bir papaz var. Nikahlısı,
Panaya köyündeki kili
sede yortu nedeni ile
ayin olduğundan kay
nanası Papatga ile oraya
gitmişlerdir. Endiler
öyle akşam üzeri köyün
kenarına. Haşan Kavuni
o köydeki ahbabı Rumlardan birisine "gire
ceksin sen içeri da ne
var ne yok işaret edesin
bana. ben gireyim içeri”
dedi. Girdi içeri o Rum
ve baktı ki içeride o yaş
lılardan başka kimse
yoktur, çıktı anlaştıkla
rı gibi işaret verdi ken
dilerine. İşaret verir ver
mez daldı içeri bu Kavu
ni . Ciracık ocağın önün
de oturup ısınıyordu,
kaptığınan kendini ko
lundan sürükleyerek dı
şarıya çıkardı. O koca
karı koştu hemen kapı-

ezdüerelediler kendini
dabıraktılaroracığa. Al
dılar kızı gittiler bir
mandraya, galdılaryirmidört saat ciracığman
mandrada...
—Kızı, kendilerine
yardım eden Haşan için
kaçırmamışlar mıydı?
—O sonra vazgeçtiydi. Siz alınız gendini. şu
kalmasın bu ciracık Ruma, dediydi. O dayak
tan sonra ki dövdüydü
kendini Mavrokordado,
vazgeçtiydi ciracıktan.
Neyisa, Dunlar acıkınca
çıktılar mandradan. Ek
mek bulmak için başka
bir yere giderlerken,
Kostanti ile karşılaştı
lar. Koslanır nln mandrasında
otu rd u lar
yeyip-içtiler. "Nerden
buldunuz bu kızı?” di
ye sordu Kostanti. Kavuni’nin cam sıkıldı.
"Ağzını açarsan kamı
nı duman doldururum,
ne soran?”
Kostanti:
-Ben bunu tanırım,
papazın kardaşı kızı
dır, dedi.
Kostanti fazla üstle
rine gitmedi, yedirdiiçirdi bunları. Bunlar
hem şaraptan hem de
yorgunluktan
:tan ıuyuyakaldılar. Çoban da
. ciracık da kaçtılar.
-B aşka k a d ın la r,
kızlar da kaçırdılar
değil mi?
-Gaçırdılar ya.. Miniguru’lu bir tahsildar
varidi, adı Berikli. Çok
güzel bir da kızı.. Kavuni, ciracık kaçınca
bu kez Berikli’nin kızı
nı aklına takdı. Akşam
üzeri endiler köye,
b u ld u la r
m u h tarı.
Muhtara soranca bun
lar Berikli'yi ve öğreninca onun atik davra
nıp kızını alıp köyden
kaçtığını, sinirden de
liye döndüler. Gittiler
Berikli'nin evini ateşe
verdiler, kül ettiler evi.
Hemen bir alay polisle
yetişti Milligura. (Polis
zabiti]
Muhtar dedi onlara:
-Onlar ki yaptılar ya
pacaklarını, bir öküz
yüzerdim ben yalnız!
Hasanbulliler ordan
kaçınca Pissuri merası
na gittiler. Duydular ki
Aleyhtoro'da düğün
var, düğüne şantöz Fe
ride diye biri geldi,
başladılar ne yapacak
larını düşünmeye.
-Feride’yi de kaçır
mışlardı değil mi?
-İşte onu annatacayım şimdi.. Ali Eyyüp
diye bir zanginidi dü
ğün sahibi. Bu şantöz
roride’yi ta I.eymosu n 'd an getirtm işti.
Hasanbulliler'in bir
ahbaplan vardı o kö
yün içinde. Hemen
onunla temas kurup
köydeki durumu öğ
rendiler.
- -Neydi durum?
-Durum, işte köylü
kahvede toplandı dan
söz oynatıyor. Ama,
Limasol’dan da 4-5 ta
ne polis de geldi köye.
Polisler de kahve de
oturuyorlar.
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