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Fark Etmez (mi?)
Sabahın ilk ışıkları… Güneş henüz kızgın yüzünü göstermemiş. Geniş bir kumsalda sabahın o
serinliğinde yürüyorum. Sahilde kimsecikler yok. Uzun bir sahil… Uzaklarda bir insan yere
eğilip bir şey alıp okyanusa atıyor, sanki. Yaklaşınca anladım ki sahile gece vurmuş olan
denizyıldızlarını suya atıyor. O kadar çok denizyıldızı var ki günlerce atsa bitiremez. Benim
yaklaştığımı fark etmedi. Usulca yaklaşıp “Günaydın, beyefendi” dedim. Halen
denizyıldızlarını suya atmakla meşgul… Galiba beni duymadı dedim kendi kendime. Biraz ses
tonumu yükseltip “Beyefendi, günaydın” dedim. Bu sefer beni duydu. Yüzüme bakmadan
“Size de” dedi. Kan ter içinde eğilip eğilip denizyıldızlarını alıp suya fırlatmaya devam etti. Bu
sırada güneş ufukta kendini biraz daha gösterdi. Güneşin ışınları denizyıldızlarının üzerine
düşmeye başladı. “Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun” diye sordum.
“Birazdan güneş tepeye yükselip sular çekilecek, onları suya atmazsam hepsi
ölecekler” dedi. “Kilometrelerce uzun sahilde binlerce denizyıldızı var atmakla
bitiremezsin, baş edemezsin. Hem atmakla ne fark eder ki ?”. dedim. Adam bir süre
bana cevap vermedi... Telaşla, denizyıldızlarını suya atmaya devam etti. Oraya buraya
heyecanla koşturdu. Bir tane daha denizyıldızını eline aldı ve suya fırlattıktan sonra yüzüme
imalı bir şekilde bakarak; ”Ama O denizyıldızı için çok şey fark etti…” dedi.
Fark Eder
Evet dostlar, fark eder.
Yeni Türkiye’nin inşası için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Coğrafi
komşularımızda cereyan eden olaylar çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Daha önce hasım olan
ülkeler ittifak ederek yeniden yapılanmış unsurlarla mücadele ve müdahale için girişimlerde
bulunmaktadır. Dost ile düşman, çağın şartları ve insanın doğasına göre yer
değiştirebilmektedir. Peygamberimiz bu durumu ”Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün
düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.” Hadis’inde
çok berrak ifade etmiştir.
***
Yeni Dünya tasarlanırken nerede bulunacağımız, ne olacağımız ve ne yapacağımız hususunda
her ferdin, her vatandaşın gücü ve kapasitesi nispetinde maddi ve manevi gayret sarf etmeli.
Gördüğümüz yanlışları önce elimiz, sonra dilimiz oda yetmezse kalbimizle protesto etmeliyiz.
Evet, fark eder.
***
Arif Nihat Asya’nın dediği gibi “Sen ışığı önüne al yürü, gölgen arkandan ister gelsin
ister gelmesin”.
***

Yaptığınız işin çok önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Kendinizin ülke için son derece
ehemmiyetsiz birisi olduğunu hissedebilirsiniz. İnceldiği yerden kopsun diyebilirsiniz. Kıyamet
koptu kopacak farz edebilirsiniz. Hatta her şeye küsebilirsiniz. Ama, ümit hep olmuştur.
Ümit var olalım. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olduğu andır. Ne
yapıyorsak, pes etmeden sonuna kadar sabırla, azimle ve özenle tamamlamaya çalışalım…
Bugünkü yazıyı Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Utansın” şiiri ile bitirelim;
Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!
Eski çınar şimdi noel ağacı;
Dallarda iğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!
Ölümden ilerde varış dediğin,
Geride ne varsa bırak utansın!
Ey binbir tanede solmayan tek renk;
Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

Bir Teşekkür
İlim ve irfan yolunda sarf edilen gayretler kutludur.
DOĞA KOLEJİ’ni vilayetimize kazandıran iradeye teşekkür eder, başarılara vesile olmasını
temenni ederim. İyi ki varsınız !

Güzel günler dilerim.

