
 

 

ANNE/BABA OLMAK MI? 

O gün benim için, bizim için sıradan bir günde ta ki akşam oluncaya kadar. Eşim belki de bir insanın 

dünyada alacağı en güzel haberi o akşam vermişti. Bir bebeğimiz olacaktı. Hamileydi, çok sevinmiştim ama 

henüz “baba” kavramını anlayamamıştım. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Ve işte o zaman gelip 

çatmıştı. “Eymen” bebeğimiz, biriciğimiz çok uzun bir yoldan gelmişti. Allah’ın izni ile. Onu kucağıma ilk 

verdiklerinde dizlerim tutmuyordu. Cennetten gelen bir melek, küçücük yumuk yumuk bir bebekti. Mis gibi 

kokuyordu. Kokusunu içime çektiğimde gözüm o an hiç bir şeyi görmedi, etraftaki her şey yok olmuştu. Ben 

hala kendimi baba olarak göremiyordum. Ama o çoktan hayatımızın merkezine oturmuştu bile. Bir anda 

ağızından o ilk heceler dökülmeye başladı. “Ba-ba-ba” Evet bana baba demiyordu ama içim ılık ılık oluyordu. 

Yeni yeni baba olmaya başlamıştım. Ama eşim çoktan anne olmuştu bile. Zaman ilerledikçe hislerimiz de 

onunla beraber büyümeye devam ediyordu. İlk hastalandığında sabaha kadar başında nöbet tuttuk. Çok 

zordu onu o halde görmek. Ama geçmişti, geldiği gibi çabuk olmamıştı ama artık iyileşmişti. 

Bir gün bir baktım kreşe başlamış. Büyümüş hatta ilk karnesini alıp yaz tatiline çıkmış. Geriye dönüp 

baktığımızda geçen altı yılın farkında bile değiliz. Yaz tatili bitti ve eve döndük. Hatırlamak istemediğim her 

hatırladığımda içimin cız o olay oldu. Apartman için posta kutusu yapılacaktı. Pazar günüydü. Komşum ben 

ve Eymen bir marangoz arıyorduk, bulduk. Bulmasak daha iyiydi. Tahta kesilecekti. Bilmezdik ki kesilen o 

tahta benim oğlunum alnını kesecek. Tahta kesilmeye başladıktan birkaç saniye sonra Eymen ayaklarımın 

üstüne düştü, anlamadım ilk anda bağırıyordu, kafası kanıyordu. Elimi alnına koydum, hemen arabaya 

atladık soluğu hastanenin acilinde aldık. Acilde dikiş atmak istediler ama biz çoktan başka bir hastanenin 

yolunu tutmuştuk. Çünkü çocuğumun alnında iz kalsın istemiyordum. Dünyam başıma yıkılmıştı, 

konuşamıyor, nefes alamıyordum. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Annesi de sakin kalmaya çalışıyordu. Allah’ım 

o zaman bana nasıl bir sabır ve dayanma gücü verdi, bilmiyorum. Normalde çok panik bir insanımdır. Ama 

olay esnasında son derece sakin ve metanetliydim. Daha sonra gittiğiminiz hastanede plastik cerrah 

tarafından Eymen’in alnına dikiş atıldı. Kendindeydi. Çok güçlüydü, bir yetişkinden bile daha güçlü. Bazen 

çocuklardan bile alınacak dersler oluyor. Rabbim onu bize bağışlamıştı. Belki de “Babalık Sınavı”nı arada 

vermiştim. Babama “Baba” dediğimde onun nasıl hissettiğini, Eymen’in hastanede gözünü ilk açtığında bana 

“Baba” diye seslendiğinde çok daha iyi anlamıştım. Babamın bana söylediğini artık daha iyi anlıyorum. Anne 

ve babalık sınavını vermiştik. Ve sermaye devam ediyoruz. Ama şunu söylemeliyim korkuyoruz, çok 

korkuyoruz. Anne-Baba olmak korkmakmış onu anladık. Onlar yanında olana kadar yarım olmakmış. Onlar 

hastayken hasta olmak, mutluyken çok mutlu olmakmış. Ağladıklarında içinden bir şeylerin kopmasıymış. 

Kısacası Anne-Baba olmak çok zormuş. Bir o kadar da mutlu olmakmış. Allah’a onlara verdiği için 

şükretmekmiş. Tüm çocukları düşünmek, onları içinde içinin cız etmesiymiş. Anne-Baba olmadan önce Alya 

bebeği gördüğünde üzülmek, Anne-;Baba olduktan sonra yüreğinin yanmasıymış. Rabbim kimseyi 

evlatlarıyla sınamasın. 

         Murat KÜÇÜKKAYNAR 


