Evimizde Huzur Kalbimizde Hüzün

Bizler Türkiye’de vatanımızda evimizde huzur ve güven içinde aile bireylerimiz arkadaş ve
dostlarımızla bir yaşam sürerken gözlerimizi kapayıp vicdan ve merhametimizle baş başa
kaldığımız anlarda çevremizdeki ülkelerde yaşayan Tarih ,Din ve kültür paydaşlarımız olan
kardeşlerimizin yaşadığı acı ve dramı yüreklerimizde tüm benliğimizde his eder ve
yaşarız.Dinimizde önemli bir emir olan zalime ve zulme karşı koyun ona isyan edin gücünüzle
karşı durun gücünüz yetmiyorsa dilinizle veya bu satırların yazarının yaptığı gibi kaleminizle
olmadı,gözünüzle yani bakışlarınızla bunların hiç birine gücünüz yetmez ise kalbinizle
reaksiyon gösterin,karşı durun der.Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti ve milleti
ile bu zulüm ve katliamlara tepkimizi gösteriyoruz, yüce rabim bizleri zalimin ve zülmün
karşınızda dik durmaktan alı koymasın.
BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI AYDINLIK YA DİĞER ÇOCUKLARIN
Üniversitelerimizin kontenjan oranı belirlendi,çocuklarımız geleceklerinin tayini olan yüksek
öğretim sınav sonuç ve yerleşme okuma hesap ve heyecanını yaşıyorlar.Anne babalar
evlatlarının bu heyecan ve mutluluklarını yaşarken onur ve gururla da gelecek hesabı
yapıyorlar.Coğrafyamızda yanı başımızdaki anne baba ve çocuklar ise ölüm nöbetinde
geleceğin karanlık dehlizlerinde yaşam mücadelesi veriyor,yaşanan bu katliam ve insanlık
dramında bizim aktif suçumuz veya sebebiyetimiz yok bu konuda müsterih ve günahsızız
katliamları zulüm ve hayasız savaşı durdurmaya zalimlere karşı koymaya sizin benim
kudretimiz yok ,sizin benim hepimizin yaptığı ve yapacağı tüm benliğimizle insani ve vicdani
hiçbir değer taşımayan cehennem zebanileri insanlık onuru düşmanı Müslüman tanımına
uymayan bu katilleri lanetlemek güç ve kudretimiz fiziki olarak yetmez ise dilimiz, kalemimiz
veya kalbimizle karşı koymak,Suriye’de cereyan eden insanlık dramı hepimizi derin acı ve
üzüntülere bürüdü çocuklar eğitim gelecek hesapları yerine yaşam savaşı yarına çıkamama
kaygısı yaşıyorlar.
İSLAM DÜNYASINDA TÜRKİYE SEVGİSİ
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Halep ve Şam da konferanslar vermek için üniversite rektörlerinin daveti ile iki yıl önce Suriye
ye ziyarette bulunmuştum.Şamdan Halep be karayoluyla seyahatimde akşam namazı için bir
tesiste mola verdik,abdest alırken yerleri ıslatmak zorunda kaldık,görevli bir kardeşimiz kibar
olmayan bir üslupla bizleri ikaz etmiş hatta azarlamıştı, bizim Türk olduğumuzu öğrenince
olağanüstü saygı ,itibar ve ilgi göstermiş Türk İslam dünyasının tek kurtarıcısı ve örnek alınacak
ülke ve milletsiniz diyerek bizi onurlandırmıştı.Bu anımı açıklama nedenim tüm İslam ülkeleri
halkları Türkiye devletini ve milletini kalbi duygularla seviyor ve yardım destek veya
rehberliğini gönülden bekliyor.Bizler tarihten gelen bir misyona sahibiz geleceğe giden bir
vizyona da sahibiz,bunun farkında olan bu aziz milletin her bireyinin vicdan ve merhamet
duyguları ile yoğunlaşarak coğrafyamızdaki bu insanlık dramına duyarlı olması tüm gücü ve
kudretini İslam coğrafyasında Müslümanların özgür iradeleri ile oluşturacakları tam
demokratik ve halk iradesine dayalı rejim ve sistemlere kavuşması için her türlü destek ve
katkıyı vermelidir.bu yolda gösterilecek aktif yaptırımlar için enerji ve gücünü kullanmalıdır.
KAZANIMLARIMIZA ŞÜKREDİP SAHİP ÇIKMALIYIZ
Ben aziz milletimin bir bireyi ümmetimin bir parçası olarak Rabbime Hamdu Sena ediyorum
ki bizler dış odaklı şer ve şeytani hesap ve planlara rağmen devlet ve millet kaynaşmış huzur
ve barış içerisinde geleceğe umut ve güvenle emin adımlarla yürüyoruz.dünyanın güçlü
ekonomisi genç ve dinamik nufüsu saygın ve yüksek yaptırım gücü olan diplomatik yükselişi
dünyaya sesimizi ve kültürümüzü duyuran entelektüelleri yazarları sinema ve diğer sanat dalları
akademisyen ve bilim adamları ile bizlerin bu gününe katkı sağlayan yarınına da umutla
bakmamıza vesile olan tüm devlet adamları iş adamları akademisyen,sanatçı yazar diplomat ve
bürokratlarla dünyanın her platformunda saygın kabul ve takdir görme konumuna gelmemizde
katkısı olan herkese birey olarak minet ve şükran duygularımı ifade ediyorum ama asıl teşekür
ve şükranlarımı aziz şehitlerimize kahraman gazilerimize ve onların vefakar, cefakar ailelerine
ediyorum,ülkemiz ve milletimizin güç ve kudreti başta coğrafyamız olmak üzere İslam dünyası
ile birlikte tüm dünyanın gerçek anlamda barış ve huzur için muhtaç olduğu güç ve kudrettir.
Bu makaleyi kaleme alırken çok duygu yüklü bir ruh halindeyim,zalimlerin namlularından
çıkan mermiler masum insanları anne,baba,çocuk ,genç ,ihtiyar demeden öldürüyor,çaresizliğin
verdiği acı ve ızdırapla yazıyorum ,aynı zamanda ülkem milletim çocuklarımla geleceğe umutlu
ve azimle yürümenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum.Özellikle Suriye’deki akademisyen ve
ilim insanlarından aldığımız çok kötü ve üzücü haberler bizim onlar için dua etmekten başka
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çaremizin olmaması ayrı kahredici bir faktör. yıllar önce oğlum Süleyman Yiğide yazdığım ilk
şiir kitabım üçüncü baharımda yer alan Yiğidim şiirini Suriyeli çocukların geleceğinde de yer
alması temennisiyle;

YİĞİDİM

Evlat,sana yiğit dedim,gençlik lakabımdı
Sana Süleyman dedim,doyamadığım babamdı,
Sana var olurken verdiyim canım kanım yüreğimdi
Yiğidim ahlakı,inancı aynı yaşa ki yiğit kal.

Evlat akıl,zeka var ise dertlerin çözümüne,teferruat kalır,
Sana aklı,zekayı emekle birleştirerek yaşatmak kalır,
Sonra başarıyı ,mutluluğu sağlıklı yaşamak kalır,
Yiğidim,sorunlarına akıl emek ve duyguyla yaklaş ki yiğit kal.

Evlat,inanç,iman,hayatının mutluluk sigortasıdır,
İmanla,imanlı yaşamak,huzurun mutluluğun,teminatıdır,
Sen Rabbinden himmet dile,Rabbinden sana şefaat kalır,
Yiğidim,iman demek,insan demek,imanlı insan ol ki,yiğit kal.

Evlat,iyi insanla,kötü insanı,birbirinden vicdan ayırır,
Sana vicdanlı,yürekli olmak yakışır,seni kötüden ayırır,
Sana cemiyet yaşamında,saygıyla saygın yer ayırır,
Yiğidim,vicdanlı ol,yürekli ol ki,yiğit kal.

Evlat saygılı olmayı,yaşam felsefen yap,saygı gör,
Hürmetli ol,hürmet etmeyi,şiar edin ,hürmet gör,
Sevgini göster,sevgi ile yaşa,saygı ve sevgi gör,
Yiğidim,saygı ve sevgiye dayalı bir yaşam sür ki,yiğit kal.
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Evlat,çalışmak,üretmek insan için en önemli değerdir,
Kendin için,ailen için,toplum için emek insani etkendir.
Değerlerini koruyarak,kainata ilimle hizmet inancındandır.
Yiğidim,baba nasihati dinle ki!Yiğit yaşa,yiğit kal.
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