Zamane Çocuğu

İnsanoğlunun tasarrufunda olan veya olmayan ama hayatının akışını değiştiren etkenler vardır.
Bu etkenler bazen huzur, mutluluk ve onur kaynağınız olur. Bazen de acı,keder ve mutsuzluk
kaynağınız olur.Bunların başında evlat veya evlatlarınız gelir. Bir ömür tüketerek, her türlü
zorluklarla mücadele ederek hatta dünya’ya kafa tutarak yetiştirirsiniz evlatlarınızı. Sizin değer,
kültür ve inançlarınıza aile kavramı, milli ve manevi değerlerinize saygılı, bağlı ve uygulayan
evlatlar olmasını arzulayarak bunun için çaba sarf etmek sizin tasarrufunuzda olan etkendir.
Fakat bazen sonuç aynı olmayabilir. Özellikle toplumsal yaşamda ki etkenler ; çevre, okul,
arkadaşlıklar ve magazin dünyası karşınıza beyaz gelinlikle görmeyi hayalinizi süsleyen
kızınızı veya damatlıkla görmeyi düşlediğiniz oğlunuzu anne babanın ahlaki değerlerine, inanç
ve iman kavramlarına uymayan kültür ve ananelerinizi hiçe sayan çocuklar olarak çıkartır. Bu
sizin tasarrufunuzda olmayan etkendir.
Aileler; inançları, manevi ve ahlaki kavram ve değerlerle evlatlarını büyütürler. Tüm çaba ve
enerjilerini sevgi, özveri ile birleştirerek bir ömür tüketirler. Aileye ve topluma özellikle
yukarıda belirttiğim değerlere uygun bir yaşamı ve başarılı birey olmasını beklerler. Ahlaki ve
insani değerlerle büyümüş , maneviyatı yani milli ve manevi kültür, bilinç ve eğitimle
büyütülmüş evlatlarımızda bu değerleri yüksek oranda görür, yaşar ve onurlanırız. Lakin bazen
şiirimde belirttiğim tüm çabamıza rağmen sizin bir ömür tüketerek hayatınızı uğruna heba
ettiğiniz insan, sizi üzen,utandıran farklı bir kişilik olarak karşınıza çıkıyorsa sizin
üzülmenizden başka çareniz yoktur. Çünkü o sizin değil Zamane Çocuğudur.
Beni akademisyen, yazar ve şair olarak Anadolu kültüründen aile kavramından ve islamın yüce
değer ve uygulamalarından yoksun yeni bir nesil doğuyor olması daha fazla çözüm üretmeye
mecbur ediyor. çözüm ve çareler ararken bazen çok üzülür ve bu üzüntümüzü ‘ Zamane Çocuğu
‘ şiirimde olduğu gibi gerçek ama üzücü mısralarla dile getiririz.
ZAMANE ÇOCUĞU
Sen doğduğunda bizim evladımızdın, şimdi zamane çocuğusun
Biz imanla, vicdanla terbiye verdik sen garip bir varlık oldun
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Anne bilmez, baba tanımaz, aslını inkâr eden haramzade adın
Reşit olunca adam oldun sandın, nankör ve yabancı oldun
Çünkü sen zamane çocuğusun
Sen ki ata bilmez, baba tanımaz, Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz
Sana hayatını, sana geleceğini, sana ömrünü veren babayı saymaz
Hani ahlaki, insani değerlerden yoksunlara babasını bile satar derler ya
Sen babanı satarken tüm kutsal değer ve sevgileri satabileceğini gösterdin
Çünkü sen zamane çocuğusun
Senin gelecek hayallerinde yalnızca sen vardın çünkü sen, sen merkezliydin
Bizim hayallerimizde de sen vardın çünkü sen bizim ciğer paremizdin
Biz anne baba seni sevdik hayat verdik sen seni sevdin yüreğimizi merdiven saydın
Sen sevgiyi, sen saygıyı, sen insani değerleri bilmezsin, sen sadakati algılayamazdın
Çünkü sen zamane çocuğusun
Hani nerede dinimizde cennet ayağının altında olan yüce kadın
Anne ki senin için saçını süpürge eden sevgi dolu varlık
Sense o saçlarla anneyi yerlerde sürükleyen acayip mahlûk
Sen sevgi bilmez, kıymetten anlamazsın olmaz sende insani mantık
Çünkü sen zamane çocuğusun
Vücut ruha giydirilmiş güzel elbise, ruh yoksa ne elbise kalır ne de güzellik
İman kalbe doldurulmuş sevgi, iman yoksa ne kalp kalır ne de sevgi
Vicdan beyne verilmiş yörünge, vicdan yoksa ne beyin kalır ne yörünge
Senin insani tasan olmaz sen vicdan, iman, sevgiden yoksunsun
Çünkü sen zamane çocuğusun
Sana verdiğimiz tüm hayatında yeni günün dününden daha güzel daha onurluydu
Seni anımsadığımız her yeni günde, dününden daha çok utanır olduk
Cemiyete ve aileye verdiğin sadakatsizlik ve sevgisizlikte yalnız sen yok oldun
Biz sana onurlu bir hayat verdik sen bizim utanç mazimiz oldun
Çünkü sen zamane çocuğusun
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