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Yavru vatan Kýbrýs kelimesini askeri okulda öðrencilik yýllarýmda duymaya baþladým. YA TAKSÝM YA öLÜM diyenlerin mitingle
olmak için neler feda etmezdim ki. Kýbrýs Barýþ Harekatýndan bir hafta önce Rize ye tayin olmuþtum; Harekata katýlmadýðým iç
hayýflandým sanki kendi elimdeymiþ gibi.

Bugünlerde yine Kýbrýs gündemde yine Kýbrýs ta oyunlar oynanýyor,sabrýmýz deneniyor belli ki ; Rumlar petrol aramaya baþlam
korkmaya baþladým, yöneticilerimiz yine sert demeçler verecekler diye çünki her efeliðin ardýndan karþýlýksýz tavizler veriyoruz.

Can dostum E.Hv.Kd.Bþçvþ. Hüseyin SAVCI ile orduevinde birlikteydik konu Kýbrýs tan açýldý; Bir dokun bin ah iþit derlerya baþ
anlatmaya, þiir tadýnda duygulanarak gözleri dolu,dolu; Yanýmdan ayýrmadýðým minik bir teybim var yok,yok röportaj yapan yaz
havalarýnda olduðumdan deðil, Fahri trafik müfettiþiyim ya araçta seyir halinde iken not almak zor oluyor araç plakalarýný,iþledik
suçu teybe kaydediyorum bilahare ceza tutanaklarýný yazýyorum. Bastým rekord tuþuna anlattýklarýný sizinle paylaþýyorum. Yü
saðlýk sevgili arkadaþým.

"Meslek hayatým Kýbrýs barýþ harekatýnýn olduðu yýl baþladý. 1974 yýlý Türkiye-Yunanistan arasýnda gerginliklerle geçti.öðren
sonuna yaklaþýrken,Kýbrýs barýþ harekatý oldu. Otuz Aðustos ta mezun olduðum zaman benden önce mezun olan meslekdaþla
mehil müddeti kullanarak ailelerine giderken ben 24 saat içersinde görev yerime intikal etmek zorunda kaldým. Ýzmir e çýkmýþtý
atanmam.izmir e iliþkin hayallerim vardý. Kordon boyu,Karþýyaka,Ýzmir in dillere destan kýzlarý,þairin dediði gibi Ýzmir in denizi
kýz,kýzý deniz kokar. Sokaklarý hem kýz hem deniz kokar. Bizde gençiz henüz 19 yaþýnda. Hava radar merkezine gideceðiz 4
arkadaþ .Askeri servis aracýnýn kalkacaðý yeri bulduk,sabah saat 07.00 koyu mavi otobüsünün arka koltuklarýna iliþtik.Ürkek,ted
kýta hayatý yeni baþlýyor.Þehirden çýktýk Eski Ýzmir den sonra çöplük,bir iki mezra yeri ve kývrýla kývrýla giden yol devam ediy
tepenin baþýnda radar mevzii bir tarafý Ýzmir diðer tarafý Seferhisar a bakýyor. Adý üstünde Çatalkaya kuþ uçmaz kervan geçm
etraf çam ormaný Ýzmir e göre serin.

O sabah girdik tel örgüden içeri ve Ýzmir i görmemiz sanýrým 60 gün sonraydý. Ne kýz ne deniz, karartma geceleri,heran birþey
olacak beklentisi. Onbir uzun yýlým geçti orada.Yunanistan tatbikat yapar, Biz günlerce evimizden çoluk çocuðumuzdan uzakta
teyakkuz durumu. Biz tatbikat yaparýz yine teyakkuz durumu. Kimi zaman siyasiler iç meseleleri örtmek için bir gerilim yaratýr;
Biz yine teyakkuzdayýz. Edirne den Marmaris e kadar seyyar görevlerde gün 24 saat mesaideyiz, çoðu geceler bir sandalye
üzerinde veya arazide birkaç saat uyku hepsi o kadar Biz yine iyi durumdayýz.Kýbrýs ta olan,Kýbrýs a yakan yerlerde olan
meslekdaþlarýmýz çok daha kötü þartlardaydý.Yalnýz bir kere Edirne Keþan da seyyar görevde iken yaklaþýk 3 gün sonra posta
çýkarabilmiþtim ve bütün parmaklarým su toplamýþtý; Kokuyordu, soðuk suya soktum. Sazlýk bir yerdi çimenlerin üzerine oturmu
Çorabýmý yýkadým,kurumasýný bekledim bir süre, tekrar postalý giymeye kalktýðým zaman acýdan,belki ümitsizlikten,belki çare
boðazýma birþeyler düðümlendi ama askerlerime kötü örnek olmamak için aðlýyamadým bile.

Mesleðimin hemen hemen her gününde Kýbrýs ve Yunanistan ý yaþadým. Ben çocuklarýmý hiç aþýya götüremedim,hastahaney
Okullarýnda beni tanýmazlardý ben eþimle evliydim, eþim de evimizle

Þimdi bakýyorumda birileri Kýbrýsý geri vermek için adata yalvarýyor tek taraflý tavizler.anlaþýlan o ki imza zaten atýlmýþta bizi
alýþtýrmaya çalýþýyorlar. Merak ediyorum hiç kimse düþünmüyormu,ingiltere hala neden orada üs bulunduruyor? Hiç kimse düþ
Kýbrýs ta giderse Ege gibi Akdeniz de bize kapanacak? Kaþ ýn karþýsýnda küçüçük bir ada Meis Atinaya neredeyse 1000 mil en
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Yunan adasýna yüzlerce mil uzakta Kaþ a yarým milden daha yakýn yüzerek gidebilirsiniz Yüz ölçümü 3.5 kilometre kare kadar b
üzerinde yaþayan insan sayýsý birkaç yüzkiþi Yunanistan oraya hava alaný yapýyor. Uluslararasý havacýlýk örgütü ordan hava k
geçiriyor. Burasý benim diyor Yunanistan. Buralar benden sorulur. Biz ? Koskoca Kýbrýs adasýný 500 yýllýk Türk yurdunu adada
rumlara vermek için yalvarýyoruz.

Hepsi bir yana onca þehidin hesabýný kim verecek? Ya benim ömrümün çile dolu 25 yýlýn hesabýný ?
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