Babalar Gününde Babam Süleyman Oğlum Süleyman

Bugün babalar günü babaların evlatları tarafından sevgi ve saygıyla anıldıkları gün.
Dünyaya gelişlerine vesile olan onlar için bir ömür tüketen babaların günü kutlanıyor. Ben
babamı kaybettiğimde, onu Hakk’ın rahmetine gönderdiğimde 16 yaşındaydım, aradan otuz üç
yıl geçmesine rağmen ona duyduğum sevgi, saygı ve özlem hiç azalmadı. Aslında daha da arttı,
otuz üç yıl sabah namazlarımın sonrası babamı dualarla yâd ettiğim, onu rahmet ve şükranla
andığım geçmiş zaman dilimiyle doldu.
Babamın ruhuna Fatiha okumadan güne başlamadım. Babamın ismini taşıyan oğlum Süleyman
bugün 16 yaşında. Babam Süleyman’ın bana öğrettiği insanı insan yapan ahlak, onur, milli ve
manevi değerlerle donanmış bir birey ve evlat olma niteliklerini bende oğlum Süleyman’a
aktarıyorum. Oğlum Süleyman’a da babam Süleyman gibi mert, vicdanlı, imanlı hiç
ölmeyecekmiş gibi onurla şerefle insanlık değerleri için çalışmasını, şimdi ölecekmiş gibi iman
ve vicdanla hak yolunda çalışmasını nasihat ediyorum.
Bugün babalar günü evlatlarımız hastalanınca ağrıyan yanınız baba yüreği olur, siz üzülünce
dünyası kararan, gündüzü geceye dönen baba olur, sizin mutluluğunuzda gecesi gündüze döner,
başarılarınızla övünen tüm dünyaya bu benim evladım diyen gururlanan babanız olur, babanızın
kıymetini evladınıza baktığınızda ona sevgi ve şefkat gösterdiğinizde anlayın ki babanızda size
böyle bakıyor, sizi böyle seviyordu.
Bazen çocuklarımız verdiğimiz nasihat ve kararlara karşı çıkar böyle bir dünya yok o sizin
zamanınızdaydı derler ya. Şunu bilmeliler ki bizim babalarımızın bize öğrettiği, şimdiki
babaların evlatlarına aktarıp öğretmeye çalıştığı tüm bilgi ve öğretiler insani ve vicdani temel
ana eksene oturtulmuş aslında insan fıtratıyla uyumlu çağdaş uygar ve medeniyet içeren
öğretiler ve nasihatlerdir.
Bugün Babalar günü evlatlarım benim günümü kutluyor ben babamı rahmet sevgi ve şükranla
anıyorum.
Kader figüranı babam şiirim tamamıyla ailemi anlatan, babam, babaannem ve dedemin
yaşadığı yaşanmış bir hayat hikâyesidir. Yalnızlık ve insan ismiyle yayınlanan şiir kitabımda
yer alan bu şiir kaderin ve yazgının kaçınılmaz sonucunu bize yaşanılmışlıkla anlatıyor.
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KADER FİGÜRANI BABAM
Kader yol haritanızı belirler, siz onun figürü olursunuz,
Bunun en güzel örneği, kader kurbanı çilekeş babam,
Dedem köy ağası, onlarca köylü onun çalışanı, marabası,
Amcasının tek kızı Hacer, dedemin göz ağrısı, babamın anası.
Yiğit Anadolu kadını Hacer, ahalinin ağa anası,
Hacer talihsiz kadersiz, beşinci doğumu yapar yine ikiz,
Büyük tören şölen olur, halk mutlu, kader pusuda, Hacer habersiz
Hep ölür ikizler yaşayan olmaz on yavrudan Hacer evlatsız.
Kadersiz Hacer, yine hamile, dedem mutlu, çokça kaygılı,
Herkese korku ve heyecan gelir, yaklaşmıştır doğum zamanı,
Doğum gerçekleşir, yine ikiz, biri oğlan diğeri kız,
Kız ölür doğumda, oğlan yaşar adı konur Süleyman bahtsız.
Kederli dedem, gururlu yıllar sonra oğlu oldu, çokça da mutlu,
Kader kurbanlarını belirlemiş, Dedem, Babaannem ve çilekeş babam,
Bilemezler ki kader ağlarını örüyor, Süleyman yaşar sağlıklı,
Lakin Hacer ölür doğumdan sonra, sonu hazin acıklı.
Bahtsız babam, dünyaya gelir yaşar hayatına yaşamak denirse,
Herkes telaşlı sütnine bulunur, tutunur hayata babam tabiri caizse,
Sağlıklı büyür, sütanne olur öz anne büyük hakkı olur karşılıksız,
Talihsiz babama oyun oynar zalim kader durmaz vakitsiz.
Evet, kader yol haritasını çizmiş babam figüran,
Düşe kalka yaşamış, hazırlıklı felaket ve acılara her an,
Babam benim üzerime gelecek hayalleri kurardı her zaman,
On altı yaşımdan sonrasını görmedin ki ağlıyorum sana zaman zaman.
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