ESARET
Gözlerini açtığında hiç bir şey hatırlamıyordu . Neredeydi neden buradaydı, nasıl
gelmişti buraya , hatta kendi adı neydi?
Beyni bu sorularla çatlayacak gibiydi . Burası bambaşka bir ülke olmalıydı. Binalar
sokaklar çok başkaydı .İnsanlar anlamadığı bir dil konuşuyordu. Yoksa yıllardır burada yaşıyordu
da onu da mı unutmuştu.
Zihni daha da bulanıklaştı . Beyni dayanılmaz derecede zonkluyordu . Ne olmuştu
da bu haldeydi, buradaydı .Bundan bir hafta kadar önceydi...
Aklına bir seyler gelmeye başlamıştı ama tam hatırlamıyordu . Neydi onu buraya getiren şey ? Ah
evet tabi ya şimdi aklına gelmişti işte . Buraya vatanı için gelmişti o bir Türk Subayıydı . Buraya
geldiği ilk gün büyük bir savaş vermşti. 15 hatta belki 20 askeri kaybetmişti hayatını . Aklına
onlar gelince tutamadı kendini ve ağlamaya başladı. Onlar canından çok sevdiği askerleriydi onlar
için her şeyi göze alırdı. peki daha sonra neler olmuştu? Yunan askerleri tarafından esir alınmıştı ,
Onu savaşta fazla darbe aldığı için pek değerli görmemiş ve köle olarak satmışlardı. Satıldığı
adamın tütün tarlaları işlettiğini öğrenmişti. Satıldığı adamın durumu çok iyi sayılmasa da
burada yaşayan pek çok kişiden iyiydi.Bu adamın yanında tam olarak dört ay geçirmişti . Dördüncü
ayın sonlarında adam oynadığı bir kumarda bütün parasını kaybetmişti. Daha sonra ise adamın
ailesi onu terk etmişti. Satıldığı adam eline biraz para geçirmek için ,

satın aldığı subayı

satmaya karar verdi ama ne yazık ki onu alan olmadı. Subaya bakamayacağını anlayan adam onu
bırakmaya karar verdi . Bunun üzerine adam belki bir Turk gemisi geçer ümidiyle deniz kenarına
indi . Peki kaç gündür bu kıyıdaydı iki mi ? Üç mü? Ya da belki de dört işte hatırlamadığı tek şey
buydu . Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşmüştü.Birden denizden bir ses geldi çok yüksek bir
sesti bu .Zaten başı ağrıyordu neydi şimdi bu? Başını zar zor kaldırdı etrafına bakındı.Bu bir Türk
gemisiydi . Beş aydan sonra duyduğu heyecanı anlatmaya kelimeler yetmezdi.Hemen bağırmaya
başladı ''ben buradayım bende TÜRK'ÜM beni de alın !!!''Gemi kenara yaklaştı. Kenara yaklaşan

gemiden TÜRK askerleri inmeye başladı. subay hemen oraya koştu .bir askere sarılıp onu öpmeye
başladı asker '' dur ne yapıyorsun ,sen de kimsin '' diyordu.Adam ''bende Türk’üm bende bir Türk
askeriyim ''dedi . Bunu duyan asker onu hemen gemiye götürdü. Başından geçenleri askerlere
anlatan adam ,askerlerle Yunanistan 'dan Türkiye 'ye geldi . Gelir gelmez göreve başlamak isteyen
askere komutanı onun izin vermeyecekti ama asker onu ikna etti ve görevinin başına geri döndü.
Tam da göreve geri döndüğü gün sağanak yağmur yağmıştı ve yapılacaklar iptal edilmişti. O da
bunu Allah’ın bir takdiri olarak düşündü.evine gidip Türkiye’nin, Türkiye’de olmanın tadını
çıkardı.
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