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BABAMIN OYUNCAKLARI

Annelerimizden ve onlarla ilgili şiir yazanlardan Allah razı olsun. Ne zaman bir anne şiiri okusam bir baba olarak,

“Hani bizim şiirler?” derim içimden. Annelerin üç hakkı varsa babaların bir hakkı yok mu dostlar?

Değerli şair Yusuf Dursun’un “Babamın Oyuncakları” kitabını okuyunca, “Allah razı olsun!” demekten kendimi

alamadım.

 

BABAM BENİM İÇİMDE

Babam evin direği,/Sevgi dolu yüreği./Güzellikte babamın/Bükülmez hiç bileği.//Duasıyım dilinde,/Güvendeyim

elinde./Babam beni görüyor,/Has bahçenin gülünde.//Sevgiyle bakın bana,/Beyaz gül takın bana./Babam benim

içimde,/Can kadar yakın bana.//

Oh be! Ne güzel anlatmış babaları! Böyle şiirler yazılsa babalar da sevinse olmaz mı?

Çocukların en sevdiği şey oyun olmalı. Hele de babayla oynamak ne hoş olur. Çocuk, babasıyla güreşip bir de onu

yenerse değmeyin keyfine. Bakalım şairimiz bu konuda ne diyor?

 

BENİM BABAM BİRİCİK

Benim babam pehlivan,/Pazıları taş gibi./Beni bir tek eliyle/Uçurur bir kuş gibi.//Bu koca pehlivanı,/Sadece ben

yenerim./Sır�nı yere vurup/Tam göğsüne binerim.//

Şairimizin içindeki çocuk, babasıyla oynamaya doyamamış olmalı ki güreşten sonra babasının sır�na biniyor.

 

KIYAMAM BEN BABAMA

Babam işten gelince,/Karşılarım kapıda./Sımsıcak kucağına/Çıkarım bir çırpıda.//Hey! Dıgıdık dıgıdık,/Dedikçe uçar

babam;/Rüzgârla yarışırken/Kendinden geçer babam.//

Babayla çocuk arasındaki bağ, sadece oyundan mı ibaret? Asıl kavi ve zarif olan bağ nedir acaba?

 

SEVGİNE MUHTACIM

Cebime koyduğun/Paraya değil,/Ben senin sevgine/Muhtacım baba;/Oyuncakla dolu /Odaya değil,/Ben senin

sevgine/Muhtacım baba./

Yusuf Dursun, çocukları ve çocuk duyarlılığını başarıyla dile ge�riyor. Belli ki onları dikkatle takip etmiş. Bu da bir

çocuğun babasından beklediği ilginç bir arzu:

 

ÜZGÜN ŞAMPİYON
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Minik bir atle�m ben,/Rüzgâr gibi koşarım./Engelleri kuş gibi,/Birer birer aşarım.//Kazanınca yarışı,/Hak ederim

alkışı./Sporu ve barışı,/Doyasıya yaşarım.//Pis�n yerini bilmez,/Hiçbir yarışa gelmez,/Babam başımda olmaz;/İşte

buna şaşarım!//

Şairimiz babaların çocuklarına karşı önemli bir görevini daha ha�rla�yor. Babalar aynı zamanda çocuklar için iyi

örnek olmalıdır.

 

BABAMIN NAMAZLARI

Babam günde beş vakit/Bütünleşir namazla./Allah’ın huzurunda/Yüreği dolar hazla.//Bağırsam duymaz

beni,/Babam namazda şimdi./Bilirim bizim için/Dua, niyazda şimdi./”

Evet, çocuklar da babalarını örnek alıp namaz kılmalı, kılmalı ki sonunda bizler için şu duayı yapabilsinler:

 

BABAM ATIM OLSUN DA

Yüce Rabbim babamın,/Huyunu güzelleş�r./Yüreğine bitmeyen/Sevgilerden yerleş�r.//Özlemle kucaklasın,/Babam

beni görünce/. Kuş gibi sevineyim,/Ta kalbine girince.//

Yazımızı bi�rirken bu güzel eser için değerli şair Yusuf Dursun’a, ressam Ayşe Yıldırım ve Gonca Yayınlarına teşekkür

ediyoruz…
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