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   KANLI NOEL’İN TANIKLARI KONUŞUYOR 
 

 
 

 

 

 Avrasya Forum yayın kurulundan, arkadaşımız Işıl Alıcı “”Kıbrıs’taki Kanlı Noel” 
saldırısının tanıklarıyla görüştü. Aralık 1963’te yüzbaşı rütbesinde iken, Kıbrıs Türk Alayının 
Şifre Subayı olarak görev yapan Emekli Piyade Kıdemli Albay Orhan Ongun ve Eşi  
Şenel Hanım 42 yıl önce yaşadıkları dehşeti, bütün ayrıntısıyla arkadaşımıza anlattılar.  
Şenel Hanım,  bu röportaj yayına hazırlanırken ani bir rahatsızlık geçirerek, yaşama  

veda etti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.  
 
 Sayın Işıl Alıcı’nın yaptığı söyleşiyi okurlarımıza sunmadan önce, Kıbrıs’lı 
kardeşlerimizin 1878 yılında başlayarak, 1963 Kanlı Noel’ine gelinceye kadar yaşadığı 
acıların bir özetini yapmak istiyoruz: 
 
 
 1878 – 1963 KIBRIS TÜRKLERİNİN GÖZYAŞLARI 
 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında yenilen ve büyük toprak kaybeden Osmanlı  
Devleti, 3 Mart 1978’de Ruslarla Ayestefanos Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.  
Bu antlaşma ile Rusya’nın elde ettiği kazanımlar İngiltere’nin Ortadoğu emellerini tehdit 
etmekteydi. Bu nedenle İngiltere, Osmanlı’nın yanında yer alarak, yardım teklif etti. Yapacağı 

yardımlara karşılık, Doğu Akdeniz ve Süveyş Kanalını denetimi altında tutmak için, stratejik 
bir konumda olan Kıbrıs Adası’nın İngiltere’ye kiralanmasını istedi. Padişah 2’nci Abdülhamit 
bu isteği kabul etti. Fakat kiracı bir daha Ada’yı terk etmedi. İngiltere, Birinci Dünya 
Savaşında Osmanlı Devletinin Almanya’nın yanında savaşa katılmasını bahane ederek,  
5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs’ı ilhak etti.  Bu durum Rumları sevindirmiş; ENOSİS, yani 
Ada’nın Yunanistan’la birleşmesi umutlarını güçlendirmişti. Ancak, İngiltere’nin buna 
yatkın olmadığını anlayınca, 1931 yılında ayaklandılar. Yunanistan Ada’ya self-
determinasyon hakkı verilmesi talebiyle, Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlere(BM) götürdü. 
Ancak Ada’da iki ayrı toplum yaşamaktaydı. Bu nedenle, self-determinasyon hakkı verildiği 
takdirde, Türk toplumu tamamen Rumların hegemonyası altına girecekti.Bu da ENOSİS 
demekti. Türkiye buna karşı çıktı. BM’den istedikleri sonucu sağlayamayan Rumlar,  
Yunan Hükümetinin desteğiyle gizli EOKA örgütünü kurarak,1955 yılında terör eylemlerine 

başladılar. Önce, ilhaka karşı olan Rumlar öldürüldü. Ardından, İngilizlere saldırdılar.  
Daha sonra Türkleri öldürmeye başladılar. Türkler ENOSİS’e engel olmak ve kendi  
can güvenliklerini sağlamak için 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdular. 
Türkiye kararlı tutumuyla Rum-Yunan ikizlerinin entrikalarına fırsat vermedi. Her platformda 
karşılarına dikildi. Bunun sonucunda, Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında bir uzlaşmaya 
varılarak; 1959 yılında Londra ve Zürich Antlaşmaları imzalandı. İttifak ve Garanti 
Antlaşmalarının da yürürlüğe girmesiyle 15 Ağustos 1960 tarihinde iki uluslu, bağımsız  
Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Egemenlik ve bağımsızlık iki topluma ortaklaşa verildi. 
Başpiskopos Makarios Kıbrıs Devletinin Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük C. Bşk. Yardımcısı 
oldu. Londra ve Zürich Antlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyetinin, garantör devletlerden birinin 
dışında kaldığı uluslararası kuruluşlara üye olması ve de ENOSİS engellenmiş oluyordu. 

 
RUMLARIN AKRİTAS PLANI 

 
Kıbrıs Cumhuriyetinin ilanı sorunları çözmedi. Aksine, Rumların baskı ve saldırıları daha da 
arttı.1963 yılında Makarios 13 maddelik Anayasa değişikliği tasarısı ile ortaya çıktı. Buna 
göre, Türkler tamamen Rumların boyunduruğu altına giriyordu. Türkler buna karşı çıkınca, 
EOKA’cılar saldırıya geçtiler. Saldırılar Yunanistan’la işbirliği yaparak hazırlanmış ve 
Ada’daki Türkleri sindirmeyi, direnenleri yok etmeyi amaçlayan AKRİTAS Planı çerçevesinde 
yürütülmüştür.  
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KANLI NOEL   : 
 

AKRİTAS Planına göre EOKA en etkili darbeyi Lefkoşa’da vurarak, Türklere soykırım 
uygulayacaktı. Başpiskopos Makarios’un planlı biçimde yürüttüğü yok etme harekatında,  
ağır silahlarla desteklenen Rum militanlar, insanlık dışı tüm barbarlıklarını gösterdiler.  
23 Aralık’ta (1963) saldırıya geçtiler. Türk Büyük Elçiliğine ateş açıldı. Türk ve Yunan 
subayları arasında çatışmalar oldu. O gün 12 Türk öldürüldü, 50 kişi yaralandı. 

 
24-25 Aralık gecesi Rumlar en vahşi cinayetleri işlediler. Bu bağlamda, Türk Alayı 

doktorlarından Binbaşı Nihat İlhan’ın evine de bir baskın düzenleyip, masum eşini ve 
çocuklarını banyo küvetinde kurşuna dizerek, öldürdüler. Bütün Türk köyleri sarılmıştı.  
Orada neler olduğunu bilen yoktu. 
 

***** 

 
AVRASYA FORUM YAYIN KURULUNDAN IŞIL ALICI’NIN  
EMEKLİ ALBAY ORHAN ONGUN ve EŞİ ŞENEL HANIMLA SÖYLEŞİSİ: 
 
IŞIL ALICI: “Albayım, 1963 Aralık ayındaki Rum saldırısı öncesinde, sizin Kıbrıs’taki 
görevinizi açıklar mısınız?” 
 
Alb. ONGUN: Londra ve Zürih Antlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti doğunca,  
oraya gönderilecek olan Kıbrıs Türk Alayı 8 Ocak 1960 tarihinde İskenderun’da kuruldu. 
Alayın Komutanı Kurmay Albay Turgut Sunalp (Rahmetli Orgeneral T. Sunalp) yardımcısı 
Piyade Yarbay Remzi Tırpan’dı 
 
 15 Ağustos 1960 günü, tam gece yarısında Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulduğu bütün 
dünyaya ilan edildi. Alayımız deniz yoluyla 16 Ağustos günü Kıbrıs’a ulaştı. Bir araba vapuru 

araçlarımızı, yolcu gemisi personelimizi Magosa Limanına çıkardı. Yunan Alayı’ da bir 
çıkarma gemisiyle gelmişti. Anavatan ve Yavru vatan o gün Mehmetçiğin kollarında tekrar 
birbirine kavuştu. 
 
 Karşılamadan sonra Lefkoşa’ya hareket eden Türk Alayı, İngilizlerin geride bıraktığı 
Camp. K’ da, Yunan Alayı da bitişikteki Camp Mamary’de konuşlandı. 
 
 Ben Kıbrıs’ta 1962-1964 yılları arasında görev yaptım. Haziran 1962 sonlarında 
Kıbrıs’a vardığım zaman, Rahmetli Turgut Sunalp görev süresini tamamlamış; Alayın 
komutası Kurmay Albay Necdet Üruğ’a geçmişti. (Genelkurmay Başkanı Orgeneral N. Üruğ) 
Kıbrıs’ta, Alayın İstihbarat Subayı Yrd. ve Şifre Subayı olarak görev yaptım. Bu nedenle, 
orada yaşanan faciaları çok yakından izlemek durumunda kaldım. 

 
 Başlangıçta, görünürlerde bir anormallik yoktu. Lefkoşa’nın Rum kesiminde serbestçe 
gezebiliyor, Ada’nın her yerine ulaşabiliyorduk. Papaz Makarios, şeytani yüzünü gizleyerek, 
etrafa gülücükler dağıtıyordu. Rahmetli Dr. Fazıl Küçük halkımızın refah ve mutluluğunu 
sağlamaya çalışıyordu. 
 
 Ancak, elde ettiğimiz istihbarat, kanlı EOKA örgütünün dağıtılmadığını ve Rumların, 
Yunanistan’la birleşmek emellerinden vazgeçmediğini gösteriyordu. 
 
 Makarios yüzündeki maskeyi 1963 yılı başlarında indirmeye ve ezeli Türk 
düşmanlığını göstermeye başladı. Anayasa ihlal ediliyor, Kıbrıslı kardeşlerimize yönelik 
baskılar her geçen gün artırılıyordu. Aralık ayına geldiğimizde Kıbrıs’ın üzerine kapkaranlık 
bir kasvet çöktü. 

        
IŞIL ALICI : “Aralık 1963’e gelinceye kadarki yaşantınızdan biraz söz eder misiniz?” 
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            (Bu soruyu Albay ve Eşi birlikte cevaplandırdılar) 

 
 Biz değiştirme birliği olarak, Haziran 1962’de Türk Alayındaki görevimizin 
başındaydık. Aile fertlerim (Şenel Hanım ve iki çocuğu) Ağustos ayında geldiler.  
Lefkoşa’nın Çağlayan Mahallesi, Selanik Sokak 10 Numaralı evine kiracı olarak yerleştik. 
 
 Kıbrıs Cumhuriyetinde üçlü askeri karargah kurulmuştu. Türk-Rum-Yunan askerleri 
burada müştereken görev yapıyordu. Zaman zaman resepsiyonlar düzenliyor ve bir arada 
oluyorduk. 1963 yılı Temmuz ayında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin ATA’ mızın Savarona 
gemisiyle Kıbrıs Cumhuriyetini ziyaret etmeleri büyük bir olay oldu. Başta Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Dr.Fazıl Küçük olmak üzere, Ada Türkleri denizcilerimizi büyük bir sevgiyle 
bağrına bastı. Ancak, Rumların bu ziyareti hasetle izlemiş olduğu beş ay sonra ortaya çıktı. 
 

IŞIL ALICI : Olaylar nasıl başladı? 
 
Alb. ONGUN: EOKA’cı militanlar 22 Aralık günü Lefkoşa Türk Lisesindeki öğrencilerimize 
ateş açtılar. Bunu üzerine, Kıbrıs Türk Alayı alarma geçti. Eş ve çocuklarımızı Rumların 
insafına bırakarak, bütün Subay ve Astsubaylar kışlada tam teçhizatlı olarak yatıp- kalkmaya 
başladık. Bu arada, Albay Necdet Üruğ Alayın komutasını Kurmay Albay Nuri Ersöz’e devir 
ve teslim etmiş bulunuyordu. Yardımcılığına Piyade Yarbay Faruk Selcan atanmıştı.  
 
 Yan yana konuşlanmış bulunan Türk ve Yunan Alayının dostlukları EOKA 
saldırılarıyla bir anda husumete dönüşmüştü. Her iki Alay karşılıklı olarak silahları tevcih 
ederek,  her an çatışmaya hazır bir durumda mevzilerde bekliyordu.  
 

 Üstelik Türk Alayı EOKA’cılar tarafından da kuşatılmış bulunuyordu. Bu nedenle, 
kışlayı terk ederek, Girne istikametindeki Alarm Bölgesine gitmemiz engellenmiş oluyordu. 
Ben Şifre Subayı olarak, gelişmeleri dakikası dakikasına Türkiye’ye (Genelkurmay’a ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına) bildiriyordum. Alayımız Yunan Alayı ve EOKA’cılar tarafından tecrit 
edildiği için, ailelerimizle bağlantımız kesilmişti. 
 
IŞIL ALICI  : Bugün Lefkoşa’nın KKTC kesiminde bulunan ve Barbarlık Müzesi olarak ziyaret 
edilen Binbaşı Nihat İlhan’ın evi  Kanlı Noel günlerindeki Rum vahşetini açıkça sergiliyor. Bu 
evde, Kıbrıs Türk Alayının Tabibi Sn. Nihat İlhan’ın (General N.İlhan) eşi ve çocukları Rumlar 
tarafından hunharca kurşuna dizilmişti. Sizi bu korkunç hatıralarla üzmek istemezdim. Fakat, 
Binbaşı Nihat İlhan olayı Rumların ne kadar gaddar, ne kadar vicdansız olduğunun tarihi bir 
kanıtı olarak, daima anılacaktır. Onun için, bu konuyu bize ayrıntılı olarak anlatır mısınız? 

 
            (Bu soruyu Albay ve eşi birlikte yanıtladılar) 
 
 Rumlar AKRİTAS Planını uygulamaya koyarak, Lefkoşa’daki Türk mahallelerine 
baskınlar düzenliyor, insanlarımızı öldürüyordu. Kadın, çocuk ve ihtiyarları rehin alıyorlardı. 
Lefkoşa dışındaki Türk yerleşimleri tamamen EOKA’cı militanların kuşatması altındaydı. 
Oralardan hiçbir haber alınamıyordu.  
 
 Ben kışlada (Camp K.’da) iken, evimize komşu olan Dr.Tahsin Beyle telefon irtibatı 
sağlayarak, Eş ve çocuklarım hakkında bilgi edinmeye çalışıyordum. Ortaköy’deki alarm 
bölgesine intikal edince, bu imkandan tümüyle yoksun kaldık. 
 
 Lefkoşa’da oturan İngiliz aileler, Dikelya’daki İngiliz üssüne tahliye edilerek, 

güvenlikleri sağlanmıştı. Bizim Alayımız ve Büyükelçiliğimiz ise, bu yönde hiçbir tedbir 
almadı. 23-24 Aralık’ta yoğunlaşan Rum saldırısında Türk Büyükelçiliğine de ateş açıldı. 
Fakat Türkiye Cumhuriyetinden somut bir tepki ortaya konmadığı için, Rumlar iyice azıttı. 
 

24-25 Aralık gecesi Rumlar, Binbaşı Nihat lhan’ın evine baskın düzenleyerek, 
banyoya kaçışan masum eşini ve çocuklarını kurşuna dizmiştir.  
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Ayrıca, yakınlarındaki iki Türk kadını ve bir kız çocuğu da bu saldırıda yaşamını 
yitirmiştir. Biz bu menfur olayı, maalesef Ankara’dan aldığımız bir şifreden öğrendik. 
Ailelerimizle irtibatımız bu derecede kopuk bir durumdaydı. Olayı Binbaşı Nihat’a güçlükle 
bildirebildik. Tam bir şok yaşadı. Sonra, Alay Komutanımızla beraber Türk Büyükelçiliğine 
gittiler. Cenazeleri aldılar. Bunun ardından, Rumların Lefkoşa’nın kuzeydoğu kesimindeki 
Küçükkaymaklı semtinde de hunharca kıyım yapmaları üzerine, Türk Hükümeti müdahaleden 
başka bir seçenek kalmadığını nihayet anlamış bulunuyordu.  
 
IŞIL ALICI  : “O zaman Rahmetli İsmet İnönü Başbakandı. Türk Hükümetinin müdahale 
kararı Ada’da nasıl etkili oldu? Bu kararın ardından olaylar ne şekilde gelişti?” 
 
Alb. ONGUN:  25 Aralık öğleden sonra Türk Hava Kuvvetlerine mensup dört jet savaş uçağı 

Lefkoşe bölgesinde alçaktan ihtar uçuşu yaptı. Elbette ki, bu uçaklar sadece ihtar için değil, 
hava keşfi için de gönderilmişlerdi. Rum ve Yunan askeri makamları, bunun ardından 
bombardıman uçaklarının geleceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle, Türk jetlerinin uçuşundan 
sonra, Rum saldırılarında bir yavaşlama oldu.  
 
IŞIL ALICI  : Sizin aileniz de (Eşiniz ve iki çocuğunuz) Rumlar tarafından rehin alınmış. 
Onların kurtuluşu nasıl oldu? 
 

(Bu soruyu Albay ve Eşi müştereken cevapladılar) 
 
 Rumların kanlı Noel saldırısıyla bizler Alayda alarm durumuna geçince, Ailelerimiz 
başsız kaldı. Rum saldırısı Çağlayan Mahallesine dayanınca, Eşim çocukları alarak 

komşumuz Yüzbaşı Mustafa Ertugay’ın evine sığınmış. Yüzbaşı Ertugay Lefkoşe’deki üçlü 
karargahta görevli olduğu için, Alaydan ayrı bulunuyordu. Rum saldırıları yoğunlaşınca,  
aynı sokaktaki bir Astsubayımızın eş ve çocukları da Yüzbaşı Ertugay’ın evine sığınmış. 
Rum ateşi artınca, duvarı delerek, daha emniyette olan bitişik eve geçmişler. Fakat Rumlar 
sonunda Yüzbaşı Mustafa Ertugay’ı ve çocuklarımızı yakalayarak, rehin almışlar. Ancak  
o günlerde Türk Hükümeti bizlere yapılacak her kötülüğün misliyle cezalandırılacağını 
Yunanistan’a ve Kıbrıs Devletine verdiği notalarla ihtar etmiş olduğu için, fazla 
hırpalayamamışlar. Ben onların durumunu ancak, 28 Aralık günü öğrenebildim. Durumu 
derhal Alay Komutanına arz ederek, Binbaşı Nihat’ın başına gelenler bizim de başımıza 
gelmeden, derhal tedbir alınmasını istedim. Alay komutanımız ağır bir rahatsızlık geçirerek, 
Türkiye’ye gönderildiği için, bu olaylar süresince üçlü karargahta görevli Kurmay Albay 
Hasan Sağlam (Korgeneral, Milli Eğitim Bakanı H. Sağlam) Türk Alayının komutasını teslim 

almış bulunuyordu. Birlikte, Büyükelçiliğe gittik. Oradan Lefkoşa bölgesinin güvenliğinden 
sorumlu İngiliz Generalle bağlantı kuruldu. Bana bir Binbaşı komutasında İngiliz askerler ve 
zırhlı araç tahsis edildi. Hep birlikte Rum karargahına giderek, Yüzbaşı Mustafa Ertugay’la 
birlikte rehin alınan ailelerimizi Rumların elinden kurtardık. Fakat günlerce süren açlık ve 
kurşun yağmuru hepsini perişan etmişti. Kanlı Noel’in acı hatıralarını 42 yıl sonra geçse 
dahi, dün gibi hatırlıyor ve psikolojik baskısından bir türlü kurtulamıyoruz.  
 
IŞIL ALICI : “Size ve halen bu acıları en ağır şekilde yaşamakta olan tüm İslam Dünyasına 
sabırlar ve mutlu kurtuluşlar dilerim.” 
 
Alb. ONGUN: Acılarımızı ve anılarımızı halkımızla paylaşmak fırsatını veren AVRASYA 
FORUM’a çok teşekkür ederiz.  
 

(AVRASYA FORUM : Emekli Piyade Kıdemli Albay Orhan Ongun’a ve rahmetli eşi  
Şenel Hanıma şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.) 

 
    

http://www.ahmetsaltik.net/

