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BABALAR GÜNÜ
Bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
her y›l Haziran ay›n›n üçüncü Pazar
günü, ‘Babalar Günü’ olarak kutlan›r.
Baba olman›n mutlulu¤unu, güzelli¤ini
yaflamak kadar, çocuklar›n›n büyüyüp bir
gün ’Babalar Günü’nü hat›rlamas› bile
her babaya ayr› bir mutluluk verir.
Benim çocuklar›m Tanr›ya binlerce
flükür, art›k büyüdüler. Bu büyüme
y›llar›nda onlara yeterince iyi bir babal›k
yapabildim mi, tam emin de¤ilim. Bu
sürecin henüz bitmemifl ve babal›k
görevimin
halen devam ediyor
olmas›ndan dolay›, çok müteflekkirim.
Her babalar gününde, flimdi sizlerle de
paylaflaca¤›m, bir hat›ram canlan›r. Çok
y›llar önce, gençli¤imin bafllang›ç
noktalar›nda, kimsesiz çocuklar›n
yaflad›¤› bir devlet kuruluflunu ziyaret
etmeye karar verdim. Binaya ayak
att›¤›m an çok heyecanl›yd›m. Kurulufl
yetkilisi ile karfl› karfl›ya geldi¤imizde,
biraz çekimser ama sayg›l› bir flekilde
sordum. ‘ – Acaba sizlere nas›l yard›mc›
olabilirim. Yapabilece¤im herhangi
birfley var m›?’. Yumuflak yüzü ve
anlay›fll› bak›fllar›yla, bu muhterem
kiflinin bana verdi¤i cevap ilginçti; ‘ –
Uzun vadede yapaca¤›n›z yard›m flu:
‹lerde
baba
oldu¤unuz
zaman
çocuklar›n›z› iyi yetifltirin. Ama k›sa
vadede de yard›m etmek istiyorsan›z,
size göre uygun bir yard›m flekli
buluruz‘.
Bu cevap o zamanki dar hayat
tecrübemden olacak, pek de hofluma
gitmemiflti. Daha sonraki y›llarda bu
cevapta gizlenmifl olan gerçek anlam›,
aç›k bir flekilde görebildim.
fiimdi her iki k›z›m da , Allah sa¤l›kl› ve
uzun ömürler versin , yetiflkin say›l›rlar.
Evet; onlar› çok sevdim, onlara iyi
say›labilecek bir yaflam koflulu temin
ettim, birçoklar›n›n sahip olam›yaca¤›
olanaklara sahip oldular. Ama onlara

zaman›m› tam verebildim mi? Bir
taraftan ifl hayat›n›n bask›s›, di¤er
taraftan ifl d›fl›ndaki u¤rafl›lar›m›n
yaratt›¤› bask› nedeni ile, zaman sahip
olunmas› zor bir fley haline gelmiflti. Bu
nedenlerle, çocuklar›ma haklar› olan
zaman›, yeterince veremedim gibi
geliyor bana.
Üzerime ald›¤›m
sorumluluklar› en iyi flekilde yerine
getirme
arzum,
onlar›n
zamanlar›ndan çalma gereksinimi
do¤urdu. Iflin kötü taraf› da, o anlar›
yaflarken ben bu durumun fark›na bile
varamad›m.
‹fl hayat›mda gösterece¤im üstün baflar›
bana ne kazand›racakt›? Belki iflimde bir
kademe daha yükselmek. Peki baflar›
seviyemde olacak ufak bir azalma
neticeye ne tür tesir edecekti?
Muhtemelen iflten ç›kar›lma. Dolay›s›yla
ben çal›flt›¤›m ifl yerleri aç›s›ndan, yeri
bir baflkas› ile doldurulabilecek bir
elemand›m sadece. Halbuki benim
babal›k görevim, yeri bir baflkas›
taraf›ndan doldurulam›yacak kutsal
bir
görevdi.
Çocuklar›m›n
hayatlar›ndaki her saat ve her dakikada
benim babal›k yerimin önemi çok büyük.
Onlarla oldu¤um zamanlar, onlarla
birlikte geçirdi¤im dakikalarda ,
gözlerinden okuyordum. Kendilerini çok
özel , çok de¤er vermeye lay›k olarak
görüyorlard›. Babalar› onlara de¤er
vermiyor olsayd›, onlarla saatlerce
birlikte olup, gülüp, sorular sorup,
birlikte bir konuyu tart›flmazd›.
Babalar›n›n kendilerine gösterdi¤i bu
ilgi, onlar›n de¤erli oldu¤unu ispat
etmeye yetiyordu.
‹flte babal›k buydu. Bazen çok meflgul,
bazen çok yorgun, bazen de önem
s›ralamas›ndaki ters ayarlamalar nedeni
ile,
yeterli
zaman
veremedim.
Çocuklar›m›n s›ralamada ikinci,
üçüncü veya yedinci de¤il en ön s›rada
gelmeleri gerekti¤ini ancak flimdi
görebiliyorum.
Kendi yetiflme koflullar›m›z›n yaratt›¤› ,
aldat›c› bir flartlanma var. Bu
flartlanmalardan birincisi, büyüdü¤ümüz
zaman iyi bir ifl sahibi olmak. ‹kincisi de
yetiflip meslek sahibi olduktan sonra ,
evlenmek ve evin erke¤i olarak ailenin
geçimini temin etmek. Ailenin geçimini
sa¤layan erke¤in art›k baflka bir
sorumlulu¤u
kalmay›p,
geriye
çekilerek istirahat edebilir. Bizim
babalar›m›z ve onlar›n babalar› böyle
yapt› ve bizler de böyle flartlanm›fl
olduk. fiimdi zaman çok de¤iflti.
Çocuklar›m›z› ihmal edemeyiz. Onlar›n
bizim zaman›m›za, bizim ilgimize, her
zamandan daha fazla ihtiyaçlar› var.
Çocuklar›m›z›n hayatlar›nda yeterince
yerimiz olmad›¤› zaman, çocuklar›m›z
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hemen kendilerince bir de¤erlendirme
yap›p yanl›fl kararlar al›yorlar. Bu
durumda olan çocuklarla yapt›¤›n›z
konuflmalar size aç›kça flu yarg›lamay›
gösterir.
‘Babam
bana
zaman
vermedi¤ine, benim hayat›mda yer
almad›¤›na göre , benim k›ymetim yok.
Yoksa babam bana daha çok zaman
ay›r›rd› ‘Mesela ben kendi yapt›¤›m
ifllerin baflkalar› taraf›ndan be¤enilip,
taktir edildi¤ini gördü¤üm zamanlar,
kendimi baflar›l› ve gerekli hissediyorum.
Belkide ifl hayat›m›zda ve sosyal
hayat›m›zda hep bu onay ve takdir için
çabal›yoruz asl›nda. Çocuklar›m beni her
zaman flarts›z olarak sevdiler. Onlar›n
sevgisini kazanmak için fazla bir gayret
göstermem gerekmedi. Onlar›n gözünde
iyi bir baba olmam için, çok büyük
baflar›lar göstermem gerekmedi. Ben
baflar›l› olsam da olmasam da onlar beni
babalar› olarak hep sevdiler. Bir çok
kereler ‘ – Bir baflka zaman yapar›z’
dedi¤im
zaman,
hep
anlay›flla
karfl›lad›lar.
Bir
zaman
makinam
olsayd›
çocuklar›m›n küçüklük y›llar›na
dönerdim. Tüm ifllerime verdi¤im afl›r›
zamanlar›n hepsini sadece onlara
verirdim. ‹flimden eve zaman›nda
gelip daha az yorulup, onlar›n sevgi
dolu gözlerine daha uzun bakard›m.
Bu arada teselli buldu¤um tek bir nokta
var. Babal›k görevim hala devam ediyor.
Ne demifller , ‘Zarar›n neresinden
dönülse kard›r’.
Kayna¤›n› flu anda tam hat›rl›yamad›¤›m
fakat çok be¤endi¤im için bir kenara
kaydetti¤im bir analiz vard›. De¤iflik
yafllarda, bir baba ve k›z›n›n görüfllerini
yans›t›yordu bu analiz. Simdi izninizle
bu analizi sizlerle paylaflmak istiyorum.
Çocuk bebekken
Baba:Ne kadar da güzel. fiimdi bu
küçücük fley benim k›z›m m›? Gözleri de
bana ne kadar çok benziyor.
Çocuk:Bu gözlerini benden hiç
ay›rmayan adam babam olsa gerek.
Çocuk 5 yafl›ndayken
Baba:Prensesim benim, güzel k›z›m.
Çocuk:En çok babam› seviyorum.
Babam, niye annemle uyuyor? Hep
benimle uyusun, baflkas›n› sevmesin.
Çocuk 10 yafl›ndayken
Baba:Gittikçe yaramaz oluyor, kime
çekti bu k›z acaba?
Çocuk:Ben babama afl›¤›m. Büyüyünce
babam gibi bir erkekle evlenece¤im.
Çocuk 15 yafl›ndayken
Baba:Ne kadar da çabuk büyüdü. Eve
geç gelmeye bafllad›. Korkuyorum, bu
gidiflle bafl›na kötü fley gelecek. Biraz
daha sert olmal›y›m.
Çocuk:Babam yüzünden arkadafllar›mla

