Biz Anne ve Babayız Siz ise Evlat

Doğu toplumlarında var olan, batı toplumlarında ise çok azda olsa kırsal kesimlerde yaşanan
aile kavramı bizler için önemli bir insani kültür ve değerdir. İslam kültürünün bizlere verdiği
bu artı değerde aile kavramı, bizlerin daha fazla insani ve vicdani kurallara ve yaşam felsefesine
sahip olmamıza katkı sağlamakta.Daha huzurlu ve mutlu birey toplum ve ulus olmamıza
kuşkusuz sayısız yararlar sağlamaktadır.
BİREYE ENDEKSLİ YAŞAM FELSEFESİ
Batı toplumlarında tüm sistemler bireye endeksli felsefe üzerine kurulduğundan aile kavramı
ve sorumluluk duygu ve hissiyatlarında evlat ebeveyne, ebeveynde 18 yaş sonrası çocuklarına
karşı sorumluluk kavramı ve mecburiyeti yok denilecek kadar azdır. Sadece birliktelikten doğan
alışkanlıklar ve kan bağının verdiği aidiyetten kaynaklanan sahiplenme birlikteliği ön
plandadır. Çok karmaşık ve zihin karıştırıcı bir tespit, ama maalesef böyle toplumlarda aile
bireyleri arasındaki bağlarda eğitim, evlilik, iş hayatı ve gelecek planlaması tamamen bireye
endekslenmiş. Anne babanın hukuken ve manen bir söz veya yaptırım hakkı yoktur. Yani her
kural bireysel hak ve özgürlükler adı altında insani ve beşeri bağlılıklardan soyutlanmıştır.
İNSANA VE VİCDANA ENDEKSLİ YAŞAM FELSEFESİ
İslam dini ve sağladığı kavram ve kültürde ise, aile bağları dünyevi ve ölüm sonrasında bile
karşılıklı görev ve sorumluluklar yükleyen anne, baba ve çocuklarının ebedi bağlarla
birbirlerine bağlayan, tamamen iman ve vicdan üzerine inşa edilmiş insani bağlılık, huzur ve
mutluluk veren derin ve sarsılmaz aşkla bağlanmış kavram ve kurallardır.
Yaşantımızda evlat, bizim tüm önceliklerimizde hep ön saflarda yer alır. Evlatlarımızı iman
hariç, tüm sahip olduğumuz varlık ve değerlerin üzerinde tutarız. Onlar için bir ömür tüketir,
malvarlığımızı, sağlığımızı, gençliğimizi, mevki-makam neye sahipsek hesap yapmadan feda
ederiz. Onlardan beklentimiz ise; sadakat, sevgi, saygı ve yaşlı ya da ilgiye muhtaç olduğumuz
veya olacağımız zaman diliminde yalnızlık, evlat hasreti ve ilgisizlik görmemek.evlatlarımızı
İslam kültürü ve bilinciyle, aile kavramı ve şuuru ile yetiştirirken aslında dünyanın en modern
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uygar, çağdaş ve ilerici karakteristik yapı ve kültürüyle yetiştirmeye, eğitmeye çaba ve emek
sarf ediyoruz. Verdiğimiz terbiyede; ahlak, namus, iman, vicdan ve merhamet var. Bundan daha
çağdaş, daha uygar, medeni eğitim türü olabilir mi? hamdı sena olsun ki 75 milyona yakın
nüfusa sahip ülkemizde, bu yüksek sevgi dolu değerlerle, şefkat ve öz veriyi çok büyük
çoğunluk evlatlarına gösteriyor. Ve tüm varlıklarını, geleceklerini evlatları için ipotek altına
almaya gözü kapalı cesaret ve özveride bulunuyorlar.

YA EVLATLAR
Evlatlarımızın da anne babaya öz verisini, sadakatini, ilgi ve alakasını aynı mantalite, inanç,
vicdan ve kültürle gösterdiklerini söylemeyi çok isterdim, ama üzülerek belirtmeliyim ki bu
özveri ve sadakati olması gereken ölçülerde göremiyorum.çocuklarımız bizden alırken doğu
kültürü verirken batı kültürü ve mantelitesi algı ve yaklaşımı içerisindeler. İki farklı algılama
içindeyiz. Anne baba çocuklarına, her türlü fedakarlık, ilgi ve alakayı göstermeli. Şefkat, sevgi,
eğitim, sağlam gelecek , milli ve manevi insani değer ve kavramlara sahip ve bunları uygulayıcı
iyi evlilik, sağlam ve bol kazançlı iş sağlamalıdır. Gücü kudreti neye yetiyorsa hepsini çocukları
için kullanmalı. Sağlığı, mevkisi, geleceği yalnız çocukları için var olmalı.Toplumumuzdaki
algı bu satırların yazarı da dahil hepimizde benzer yaklaşımlar ve uygulamalar içermektedir.
Sevgili evlatlar sizinde bizimde bu öngörümüz madalyonun bu yüzünde anne babaya düşen
görev, algılama ve isteklerin tamamı, İslam kültürü, aile kavramı üzerine kurulu anlayış ve
uygulamaları kapsamaktadır. Bizler sizlere sağladığımız bu emek ve katkılardan son derece
mutlu gururlu ve onurluyuz.olması da gereken budur.
Şimdi Şu soruyu yüksek sesle kendimize, çocuklarımıza soralım; çocuklarımız bizim % 100’e
yakın onlara uyguladığımız bu inanç ve değer uygulamalarının % kaçını uyguluyorlar ve ya
bizim yaşlılığımızda onların yetişkin olup, karar verme güç ve kudretinde olduklarında bizler
için bu inanç değer ve kavramların ne kadarının uygulayıcısı olacaklar? Yani çocukluk dönemi
eğitimlerinin başlangıcı ve bitişinde daha anne babaya muhtaçtırlar. Sonrasını birlikte analiz
edelim. Evliliklerin anne baba onayı ile olması, onların tam rızası alınıp izdivaç gerçekleştirme
oranı ne kadardır? İş hayatı, gelecek planları anne baba rızası ve onayı alınıp fikir ve
tecrübelerinden yararlanma oranı ne kadardır? Bayramlar, tatil günleri gibi zaman dilimlerinde
anne babaya ayrılan zaman dilimi oranı var mıdır? Anne babanın yaşlılık, yalnızlık
dönemlerinde evlatlarımızın bizden gördükleri sevgi, şefkat, özverinin % kaçı oranında karşılık
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görebiliyoruz veya göreceğiz? Büyütürken verdiğimiz inanç kavramı ve değerlerimize,
büyüdüklerinde kariyer ve söz sahibi olduklarında gösterdikleri saygı ve uygulama oranı nedir
veya ne olacak?
GELECEĞE OBJEKTİF BAKIŞ
Çocuklarımızın geleceğini sağlam temellere oturtmak, milli ve manevi değerlerimizin
uygulayıcısı ve sahibi olmasını istiyorsak mutlaka evlatlarımız bile olsa objektif olmalıyız.
Madalyonun bir yüzünde bizden istenen, evlatlarımıza tüm varlığımızı feda etmemiz ise,
madalyonun öbür yüzünde onların dünyaya gelişine vesile olan, üzerimizde çok az hakları
olmalarına rağmen her şeyimizi feda ettiğimiz evlatlarımızın, bugün ki algının tersine her
şeylerini borçlu oldukları, bin yıl yaşasalar haklarını ve emeklerini karşılayıp ödeyemeyecekleri
anne babalarına sadece gereken ilgi, sevgi, saygı ve sadakati göstermek beklentisini taşıyoruz.
Çoğu evlatlarımızda sevgi, saygı, sadakat, iman ve vicdan vasıflarını taşıyan ve emeklerimizi
helal ettiğimiz, iyi ki varsın dediğimiz evlatlarımız olmuşlardır. Onlar bizim onur ve gurur
kaynaklarımızdır. Fakat aksi konumda olan anne babayı, derin üzüntü ve acılara gark eden
evlatlara da rastlamıyor değiliz. Hatta çok da dile getirdikleri bir sözcük var, bana her şeyi
vermek zorundasınız, dünyaya gelişim benim tasarrufumda mıydı derler. Bende doğulu yaşayıp
batılı konuşan bu çocuklara şu soruyu soruyorum iman vicdan sadakat tan uzak anne babanın
inanç, değer ve kavramlarına bu kadar uzak bir evlat sahibi olmak, hangi anne babanın istek ve
tasarrufunda olabilir ki. Allah tüm evlatlarımızı ve evlatlarınızı inanç, kültür, değer ve
kavramlarımıza uygun, gönlümüze ve gönlünüze göre evlatlar olmalarını nasip etsin.
Aşağıdaki şiirimi tüm yaşlı ve onurlu insanlara ithaf ediyorum.
YAŞLI VE ONURLU ADAM
Basamakları çıkarken yorulmuştu, açtı kapıyı ah ah dedi, oturdu,
Yaslandı koltuğuna, ellerini şakağına dayayıp, bir ah daha çekti içten,
Gözleri yaşarmıştı, mendili yoktu, sildi gözlerini kravatının ucuyla
Daldı maziye ve geçmişine, gözyaşları artık sicim gibi yaşlı ve onurlu adam .

Daha değildi yaşı yetmiş, kader ağını örmüş, etrafındaki herkes bitmiş,
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Ömür tüketmiş, onurlu saygın ve üretken, lakin bunlar önemli değilmiş sebepten,
Arkadaşlara vefa, topluma saygı, aileye sadakat, kanunlara riayet,
Of of! dedi bunlar değilmiş asıl meziyet yaşlı ve onurlu adam.
Babacığım diyen evlat, alın teri göz nuruyla bulmuştu rahat,
Sırtında taşımış, kalbinde yer edinmiş, öyle bulmuştu hayat,
Gururlu mutluydu, evlatlar büyümüştü, derken öyle değilmiş heyhat,
Ahde vefayı, evlat da olsa yaşlanınca anladı, yaşlı ve onurlu adam.
Önce arkadaşları, dostları terk etti, kendisini veya dünyayı,
Hep çalışmıştı, şimdi işi de yoktu, bilmezdi boş oturmayı,
Taşı sıksa suyu çıkar, spor yapar, çalışır bilmezdi yorulmayı,
Dostları işi gibi, sağlığı da terk ediyordu, yaşlı ve onurlu adam.
Biraz bakıma ihtiyacı olunca, evlatlar haydi baba huzur evi,
Sıkışınca maddiyat, baba ne yapacaksın dünya malı, düşün artık ahreti,
Doktorlar şunu yapma, bunu yeme, vücut dirençsiz kalmadı dünyanın zerafeti,
Kalktı yerinden baktı, camdan dünyaya son kez, yaşlı ve onurlu adam.
Camdan kendisini gördü, gülümsedi yüzüne sevimli keyiflice,
Dünyaya kafa tutmuştu, çok şey başarmış üretmişti onurluca
Sonra elini kalbine koydu, ağrıyordu anladı, oda terk ediyordu sinsice,
Son sözü dünyaya oldu ben gidiyorum sen yaşa hayasızca ; Yaşlı ve Onurlu Adam.
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