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Çocuklarının

Gözüyle

DUYGU ÖZMEN
Babam deyince aklıma dürüstlük, yalandan nefret eden bir kişilik gözümün
önüme gelir. Hep, yoğun temposu içinde bizimle oyunlar oynaması, evcilik oynarken kahvesiz, susuz, ocaksız pişirdiğimiz kahveyi içip yorgunluğunu gidermesi gelir. Hatırlıyorum da veli toplantısı olmasa bile ayda en az iki defa okulumuza uğrayıp üç kızının öğretmenleri ile görüşmesi ne kadar da ilgili bir baba
olduğunu göstermez mi? Sert gorünumü nun altında ne kadar aa yumuşak bir
kalbı var bilsenız ... Aslında onu en iyi ve güzel kelimelerle anlatacak o kadar çok
özelliği var ki! Kısaca iyi ki böyle bir babam var, çok şanslıyız. Babamı seviyorum.

BİLGE AYTAÇOGLU
Küçüklüğı..imde babamı,

turuncu daktilosund a doktora tezini yazdığı kocaman
kahveleri ıçerken hatırlıyorum. O yoğun
temposund a bizimle oyunlar oynamakta n ve ilgilenmekt en rahatsız olmayan
bir babam vardı. İlkokulda hangi çocuk yemek yerken cümlenin ögelerini
oyunla oğrendı acaba? Akşam yemeklerını yerken bızden başkası değildıı· herhalde .. .
masasının altında yalancıktan yaptığım

Yalandan nefret eden babam yemin etmemize çok kızardı. Çünkü sözleyalan olmaz ıse ve insanlar bunu bılırse yemin etmene gerek kalmaz
derdi. Doğruyu araştırarak bulmamızı, disiplinli ve programlı çalışmayı, hakkını
rınde

aramayı öğreten

ve sert görünümü nün

altında

duygusal ve hassas bir kişilik ba-

rındıran Mehmet Özmen'in (doğduğu yerdeki ismiyle Gazi Özmen) babam ol -

ması

her zaman bana gurur vermiştır .

BENGÜ ÖZMEN TAZE
Babam, çok fazla okuduğu için her konuda fikir sahibi olup, düşüncelerini söylemekten asla çekınmeyen, farklı düşünceler karşısında mantıklı cevaplarıyla
insanların aklında soru işaretlerı bırakmayı çok iyi bilen bir insandır.
Her konuda bilgi sahibi olduğu için ortaokul ve lisede, edebiyatçı olmasına
ve kimya derslerinde doğru tespıtleriyle her daim bize

rağmen, matematik , fizik
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yardımcı olmuştur. Soruların cevaplarını mutlaka bilir ama söylemeyerek, çö-

züme yönelik mantıklı açıklamalarıyla yol göstererek sonuca ulaşmamıza sağla 
mışt ı r. Herhangi bir kelimenin an l am ı nı sorduğumuzda sözlüğe bakmamız gerektığini hatırlatarak araştırmayı öğrenmemize olağanüstü katkıda bulunmuş

tur.

Öğrettiğin her şey için ve s ı cak yüreğin için teşekkür ediyor ve çok öpüyorum, s enı çok seviyorum babacığım .

