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Gidelim istemiştim. Her şeyi 
bırakıp, her şeyin uzağına 
ama her şeyimizle birlikte gi-

delim istemiştim. Adımlarımı ruhu-
mun ritmine ayarlayıp, gözlerimi yü-
reğimin akışıyla çizdiğim güzergâhta 
bir yürek diyarına, bir gönül okyanu-
suna birlikte gidelim istemiştim.

Gitmek, acılarımızı, yoksunluk ve gir-
daplarımızı arkamızda bırakmaktı. 
Gitmek, geleceğimizin sükûnetli ikli-
minde gönlümüzün huzura ermesiydi.

Yalnız çıkılamazdı yollara… Yalnız gi-
dilecek yollar sağır ve dilsiz olurdu… 
Dilsiz olmak belki susarak yüreğimi-
ze gömülmek ve onunla gark olmak 
olabilirdi ama boşalmayan barajlar 
daha ne kadar su alabilirdi ki, o bas-
kıya ne kadar dayanabilirdi ki, önüne 
çekilen set ne kadar direnç göstere-
bilirdi ki?... Paylaşıldıkça güzelleşecek 
her şeyi paylaşmadıktan ve yankısını 
yüreğinde duymadıktan sonra ne 
anlamı olabilirdi ki? Dinlenilmeyen, 
anlaşılmayan ve anlam katılmayan 
yerde kalmanın ne manası olur ki?... 
Sesimizi sesiyle birleştirmedikten 
sonra, yüreğimizi kendi okyanusun-
da gezdirmedikten sonra gitmek ne-
dir ki, ne işe yarardı ki?… Niye gidilir 
ve neden gidilir ki sanki?…

Her gidişin bir nedeni olmalıydı, bin 
nedeni…

Bini değil bir’i dahi anlatamadıktan 
sonra “nedensiz” kalışlarla kalınır 
sadece.

Nedensiz gidişleri teklif etmek ne 
engin ve deruni yüreğe ve binlerce 
sözcükle çoğaltılan, büyütülen ve uğ-
runa bir dünyayı hayal olarak gelece-
ğe inşa edilen ne olabilirdi ki?… O ne-
denle bir ömrü bir hayal uğruna ram 
etmek, hayal ile, düşünce ile yücelti-
len, yenilenen ve insanı insan kılan ve 
kişiyi özünden özge var kılan, anlamlı 
kılan bir dünya olabilir mi ki?..

O dünyaya doğru beraber yürümek, 
birlikte gitmek muhakkak ki çok ar-
zulanır. Birlikte yol alırken bir olma-
yı, omuzuna baş koymayı, yoluna 
yoldaş olmayı, adımını adımına eş-
lemeyi “özüm” saydıklarınla gitmek 
ister gönül sadece.

Gitmek hayata bağlanmaktır, gitmek 
hayatı yüreğimizle bağlı kılmaktır.

Hayali hayalimizdir, hayalimiz olma-
lıdır, gitmek isteyişimiz gibi... İnanılır 
ki bir türkü gibi sıcak olur, sımsıcak 
olur... Umut olabilir, engel olmaya-
bilir. İşte o zaman bir türkü tutar 
ellerimden, aheste bir yağmur gibi 
dökülür dudaklarımızdan: “İşte gidi-
yorum çeşm-i siyahım/ Önümüzde 
dağlar sıralansa da/ Sermayem der-
dimdir servetim ahım/ Karardıkça 
bahtım karalansa da...”

Her neyse ve her ne olsa da yol, yo-
lumuz olmalıdır. Birlikte olmalıdır, 
yalnız bırakmamalıdır. Çağrımıza, 
sesimize kulak vermelidir değil mi? 
Birlikte çıkılan yollarda yalnız kal-
mak yaralar insanı, dağlar ve perişan 

eder... “Haydi dolaşalım yüce dağlar-
da/ Dost beni bıraktı ah ile zarda/ Öt-
mek istiyorum viran bağlarda/ Ayağı-
ma cennet kiralansa da...”

Gibi türküler yakalar yüreğimizden… 
Yüreğimiz birlikte yol alışımızın pusu-
lasıdır. Dayanağıdır, sığınağıdır. Plau-
tos’un dediği gibidir belki de: "Yüre-
ğim var, var ama yüreğimi dayayacak 
bir yer yok" diye seslenir anlayan, 
dinleyen ve kabullenen yüreklere... 
Yüreğin dayanacağı yürekler, birlikte 
kurulan umudun, birlikte yaşanan 
hayalin ve yaşamanın kendisidir as-
lında… Kısacası birlikte çıkmaktır yola, 
birlikte yürümek, birlikte uçmaktır.

Çünkü kuşlar alayı ile uçar.

Göçmen kuşlar, sürüler halinde 
grup grup uçarlar mavi gökyüzün-
de... Adeta bir V düzeni içerisinde 
uzun mesafelerde yol alırlar. Tek ba-
şına uzun yolculuğa çıkan kuş yenik 
düşer, yola, rüzgara ve gökyüzüne... 
Alayı ile V düzeni içerisindeki uçan-
lar ise en öndeki kuş, bir arkadaki 
kuşlara gelecek rüzgarı ve hava di-
rencini kademeli olarak engeller ve 
enerji tasarrufu sağlar. Birlikte güç 
katarlar birbirlerine, omuz verirler 
ve umut olurlar birlikte çıkılan uzun 
ve yorucu yolculuklarda...

O nedenledir ki yalnızlık değil, birlik-
te olmak, beraber yol almak esastır.
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