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En uzun yola bir adım atarak başlanır.” denmiş. Adımladıkça tükenir 
yollar. En önemli yarışların final çizgisi bir adımla geçilir. Bir adım 
kala tanışılır acıların en beteriyle. Bir adımla yakalanır mutluluk…

Bir adımla kayar üstünde gezindiğin tepe ayaklarının altından ve yuvar-
lanırsın uçuruma. Bir adım, dünya cehenneminden çıkarır seni uçmağa. Bir 
adım atarsın sılaya doğru, yüreğin kanat çırpar Zümrüdüanka’ca. Bir adım 
sürükler seni gurbete doğru, fersah fersah uzaklaşırsın sevdiklerinden…

Bir adım atarsın, ateşin ortasına düşer yolun; bir adımla gül açar ayak-
ların. Bir adım atar kuyunun dibini boylarsın, bir adım atar tutunursun göğe 
kucak açan Çınar’ın dallarına…

Yüz altın verseler, ayaklarına ipekli halılar serseler bir adım atamaz-
sın da sevgiliden gelen bir selam adımını bin eyler, karlı dağlar aştırır sana. 
Adım adına ulanır, ismin dudaklarımda dolanır…

Bir adım deyip geçme. Sıcacık yatağında uyuyan kişi ne bilir gecenin 
kaç saat olduğunu. Gecenin uzunluğunu öğrenmek istiyorsan müneccim 
arama, “Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat?” demez mi şair? Yatalak 
bir hastaya, felçli bir gence sormak lazım bir adımın kıymetini. Bir adımın 
sevincini, bebeği ilk kez ayağa kalkan anne babanın gözlerinden okumalı…

Bin yıllık konağı yüz adımda ızdırapla dolaşmak da var kader de bin 
yıllık konağa bir adım yaklaşamamak da. Bir adım atmak için kırk kez dü-
şüneceksin. Bazen de hiç düşünmeden sen atacaksın ilk adımı. Zannedildiği 
kadar kolay değildir bir adım atmak…

“

Bir Adım Kala…
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Asla geri adım atmayacaksın. Sınır boyu bileceksin gönlünü. Yağmalat-
tırmayacaksın haramilere. Verdiğin sözden caymayacaksın, kavlin delinme-
yecek delinse de demir çarıkların. Sen bir adım attığın zaman, koşarak seni 
karşılayanı unutmayacaksın. Bileceksin ki attığın her adım ona doğrudur…

Adımın adım olacak. Adımların dolanmayacak birbirine. Gelişin adı-
mından bilinecek. Dar günlerde balkıyan şimşek olacak adımın. Selamı ilk 
veren gibi olacaksın. Gerekirse bin adım atmaya üşenmeyeceksin adımın 
doğruysa ama bir adım atmayacaksın eğriye, önüne darağacı da kurulsa…

Hızır İlyas’çasına kanatlanacak adımların ve günün birinde bir adım ka-
lacak yadigâr… 


