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“ Hepsiyle farklı zamanlarda, farklı mekânlarda tanışmıştık aslında.
Farklı vesilelerle;
Ama aynı amaç ve gaye için.
Bazen ben aramış,
Çeşitli ipuçlarından yola çıkarak onlara ulaşmaya çalışmış,
Bazen, hiç beklenmedik bir anda onlar çıkagelmişlerdi karşıma, hayat diyarıma…
Ben adını bilmezken, onların var olmuş olduklarını hissetmiş
Ve var olan; ama görünmeyenlerin peşine takılmıştım.
Bazen bir Pazar sabahı,
Bazen bir gece vakti tek bir kelime ile ağızdan yarım yamalak kaçan bir ifade ile,
Bazen bir gazete ekinde,
Bazen bir dergi köşesinde…
Ama öyle, ama böyle buluşmuştuk işte.
Hepsi ayrı bir gül,
Ayrı bir sevda,
Ayrı bir hayattır.
Hüzün vardır,
Sevda vardır,
Umut vardır,
Yürek vardır,
Sızıntı vardır hepsinde ayrı ayrı.
Ama hüzün,
Ama fedakârlık,
Ama bedel ödenmişlik ,
Ama idealizm vardır ilmik ilmik, katre katre.
Ve insana dair, eşrefi mahlûkat olmaya dair tüm her şey vardır o hayat satırlarında, o yaşam
sözcüklerinde.
Gülmek kadar gerçek ve pür-i pak,
Ağlayıp hüzünlenmek kadar doğal, hayatın tüm renkleri yer bulmuştur kendilerine,
Kendi doğal yatakları içerisinde…
Aslında biz, farklı yerlerdeki,
Farklı mekân ve diyarlardaki aynı yüreklerdik.
Uzak, ama aynı çizgideki yakın insanlardık.

Rabbim buluşturmuştu bizi, bu kutlu sevdada,
Bu kutlu yaşam diyarında…
Hem gülüp tebessüm ettik,
Hem de gözyaşlarımıza söz geçiremeyip yürek sızımıza yenik düştük ara ara.
Ama hep umut dünyamızda saklı yarınlar taşıdık daha da onurlu yarınlar adına.
Umut ve sevdamızdan hiçbir dem geri kalmadık ve hep bu kutlu sevdamızla ayakta kalmaya gayret
ettik ezcümle.
Ve hamd olsun ki, hiçbir zaman kendimizden sıyrılıp başkası olma zavallılığı,
Kepazeliği, sefilliği içerisine düşmedik.
Sevmiştik yol almayı,
Sevmiştik bu hayat kulvarını,
Bu yaşam diyarını…
Alıp yaşamaya gayret etmiştik değerler dünyasındaki payımızı,
Bize düşen nasibimizi.
Ve azmetmiştik;
Gücümüz yettiğince,
Aklımız erdiğince,
İmkânlarımız el verdiğince,
Takatimiz yettiğince ömr-i hayatımızın sonuna kadar,
Son nefesimize kadar değer ve ilke kulvarındaki onurlu yolculuğumuzu sürdüreceğimize. “
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