BABALAR GÜNÜ
istedi¤im kadar birlikte olam›yorum.
Bana bask› yapmas›ndan nefret
ediyorum. Ben ne zaman özgür
olaca¤›m?
Çocuk 20 yafl›ndayken
Baba:Art›k sözümü dinlemeyip, benden
giderek uzaklafl›yor. Kendi paras›n› da
kazanmaya bafllad›, art›k bana ihtiyac›
yok. Uzun zamand›r tatl› bir-iki laf
geçmedi aram›zda. Zaten evi de devaml›
erkekler ar›yor. Galiba k›z›m elden
gidiyor.
Çocuk:Her dedi¤ime al›n›p, beni bir türlü
anlam›yor. Hele geçen gün giydi¤im
mini ete¤e kar›flmas›na ne demeli?
Evden
ayr›l›p,
kendi
hayat›m›
kurmal›y›m.
Çocuk
muamelesi
görmekten b›kt›m art›k!
Çocuk 25 yafl›ndayken
Baba:Bir
gün
bunun
olaca¤›n›
biliyordum. ‹flte evleniyor. Zaten aram›z
eskisi gibi de¤ildi. fiimdi bir de kocas›
var. Prensesim beni terkediyor.
Çocuk:Böyle bir günde bile o mutsuz
ifadeyi tak›nmas›n›n ne anlam› var?
Biliyorum, onu bir türlü içine
sindiremedi. Kendi hayalindeki damat
de¤il ya! Sanki birlikte yaflayacak olan o.
Çocuk 30 yafl›ndayken
Baba:Çok az görüflüyoruz. Daha s›k
biraraya gelsek ne iyi olur. Hem
torunlar›m› da özlüyorum. Kendi arkadafl
çevrelerinden firsat bulup da bize
gelemiyorlar ki...
Çocuk:Babamlar› da çok ihmal ediyorum
galiba. Yine telefonda çok üzgün geldi
sesi. Haftasonu onlara süpriz yapmak en
iyisi galiba.
Çocuk 40 yafl›ndayken
Baba:K›z›m benim bilgi seviyemi yeterli
bulmuyor. Ona göre ça¤›n gerisinde

düflünüyormuflum. Oysa küçükken
derslerine hep ben yard›m ederdim.
Anlayamad›¤› bütün problemleri bana
sorard›. fiimdi beni be¤enmiyor. Bir daha
onunla asla politik tart›flmalara
girmeyece¤im.
Çocuk:Babam giderek daha da çocuk
gibi davran›yor. Sürekli bir fleylerden
yak›n›yor. Gerçi son zamanlarda sa¤l›¤›
da iyi de¤il ama. Ya ona bir fley olursa?
Zaten hiçbir zaman diledi¤i gibi bir evlat
da olamad›m.
Çocuk 45 yafl›ndayken
Baba:K›z›m›n mutlu bir yuvas› olmas› ne
güzel. Gözüm arkada gitmeyece¤im. Her
fleyi kendi baflard›. Onunla gurur
duyuyorum.
Çocuk:Babam için çok endifleleniyorum. Onu kaybetmeye haz›r de¤ilim.
‹laçlar›n› da hep ihmal ediyor. Allah’›m
onu benden alma nolur!
Çocuk 50 yafl›ndayken
Baba:Dünyada mutlu kal k›z›m!
Çocuk:Seni çok özleyip arayaca¤›m
babac›¤›m. fiimdi ben kime dan›flaca¤›m,
kim yard›m edecek bana? Ne olur gitti¤in
yerde çok mutlu ol. Hep benim yan›mda
oldu¤unu hissettir, ne bileyim ben, arada
s›rada iflaretler yolla mesela. Ah
babac›¤›m! Sensiz nas›l yaflayaca¤›m?
Çocuk 55 yafl›ndayken
Baba:------------------------------------Çocuk:Sen gideli, seni daha iyi
anl›yorum babac›¤›m. Keflke seni hiç
üzmeseydim demeyece¤im, çünkü
“keflke”lerin hiçbir fleyi de¤ifltirmeyece¤ini biliyorum. Yine de beni
duyuyorsan, lütfen seni üzdügüm her gün
için çok ama çok piflman oldu¤umu bil
olur mu?

Geriye
bakt›¤›mda,
çocuklar›m›
büyütürken bir baba olarak neticenin hiç
de kötü olmad›¤›n› görüyorum. Afla¤›da
listeledi¤im do¤rulardan dolay›, kendime
karfl› çok ac›mas›z olmamam gerçe¤ini
hissediyorum;
•K›zlar›m›n bana ve annelerine birer
emanet oldu¤unu ve onlara yapaca¤›m›z
telkinlerin ve iyiliklerin yine ayn› flekilde
topluma yans›yaca¤›n›, hiçbir zaman
unutmad›m.
•K›zlar›m›n
iyi
bir
davran›fl›n›
gördü¤ümde taktir edip mükafatland›rd›m. Mükafat›n her zaman için
cezadan
daha
etkili
oldu¤unu
hat›rlamaya çal›flt›m. Onlarda gördü¤üm
ufak hatalar› hemen yüzlerine vurmad›m.
Özellikle baflkalar›n›n yan›nda tenkit
etmeyip, sab›rl› ve yol gösterici olmaya
çal›flt›m.
•K›zlar›ma yalan söylemiyerek ve
verdi¤im her sözü yerine getirerek,
do¤rulu¤un önemini iyi yolda olman›n
gere¤ini onlara her zaman vermeye
çal›flt›m.
Hepiniz sa¤l›cakla kal›n, bütün esenlikler
sizlerin olsun. Tanr›n›n bana iki kez
bahfletti¤i baba olma duygusunu, arzu
eden herkese de vermesini dilerim.
Bu zor ama çok kutsal görevde hepinize
baflar›lar dilerim.
Umar›m bu birkaç sat›rda özetlemeye
çal›flt›¤›m
eksikliklerimi,
sizler
tekrarlamazs›n›z.
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H‹ZMET - KAL‹TE VE DENEY‹M‹M‹ZLE YANINIZDAYIZ
• Ayl›k Muhasebe, vergi kesintileri ve ödemeleri
• Kiflisel / fiirket vergi sorunlar›
• Y›ll›k Bilanço, Kar/Zarar bildirimleri
• Kiflisel yat›r›m ve gelecek için planlamada yard›m
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