
                                                       PUSULANIN YÖNÜ NERESİ? 

Seni anlayabildiğimde bahçem bin bir renkli çiçeklerle dolacak, gözlerim senin gibi derin 

bir liderin ruhundaki gizemi keşfetmenin gururuyla parlayacak. Bir anlayabilsem seni, 

karanlıklarım aydınlıklara kavuşacak. Çocukluğundan bir parça alacağım, gençliğinden bir 

tutam, çocuklara olan şefkatinden avuç dolusu, öğrenmeye olan aşkından bir yığın… Her 

yılından bir öğüt katacağım kendime. Her sözünden bin bir örtülü anlam ve yavaşça senin 

ruhuna bürüneceğim; seni anlayacağım, seni anlayacağım ki hiddetle herkese seni 

anlatacağım. 

Küçük bir çocukken seni göremediğim için üzülürdüm, zaman geçince sözlerinden 

anladım ki seni zaten görüyormuşum. Sen demişsin ki “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü 

görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu 

yeterlidir. ”O günden sonra her gün görüyorum seni. Çaresizken, umutsuzken, üretkenken, 

yolumda yürürken… Her gün biraz daha fazlasını anlıyorum. Anladıkça var oluyorum. Koca bir 

millet nasıl şaha kalkmış, bir ömür nasıl millete adanmış anlıyorum. Sadece kendim için 

yaşamıyorum; anlayınca seni, amaçlarım oluyor. Hemen pes etmemeyi öğreniyorum senden, 

yaşım kaç olursa olsun okumayı, mevkiim ne olursa olsun kibire esir olmamayı… Her gün başka 

bir gününden feyzalıyorum. Her gün başka bir derinlik buluyorum armağanlarında. Ve öyle bir 

Ata’sın ki her ânımıza armağan sığdırmışsın. Ben de bunları usulca topluyorum. Senin 

armağanını her birimiz bulabilseydik nasıl olurdu diye hayal ediyorum. Anlayabilmek, 

zihnimizde yepyeni ışıklar yakacak. O ışıkların yenisi yandıkça benim ruhum kuş olup uçacak, 

seni anladıkça başarıya koşacağım. Senin hayatın ve fikirlerin güzelliklerle dolu ve biz bu 

güzellikleri toplayıp onlarla yaşıyoruz. Ömrümün son ânına kadar da bu güzelliklerin peşinde 

olacağım. Bir gün Selanik’te dedektif olacağım, bir gün Şam’da, diğer gün Samsun’a koşacağım 

ama hiçbir gün oyunu bırakmayacağım. Biliyorum sen bu milletin pusulasısın. Seni 

anlayamadığımız müddetçe yönümüzü bulamacağız. Nereye gideceğimizi şaşırıp yerimizde 

sayacağız, bu millet için seni anlayacağım. İleri görüşlülüğünün ardında koşacağım. Seni 

anladığımız gün, birleşecek bütün parçalar yapboz gibi ve o gün tutamayacaklar bizi çünkü 

yollarda yön kaybetmeyeceğiz; çıkmaz sokaklarda oyalanmayacağız. Pusulanın yolu anlamaya 

çıkacak;  anladıkça ve anlaşıldıkça bu millet, açtığın her yolda durmadan ilerleyecek. 



Liderlerin yaptıkları ömürlerine sığmaz, başkalarının hayatına taşar. Onların istedikleri 

gönül tahtları değildir, istedikleri yollara rehberliktir. Onu anlamayı başarırsak dermansız 

derdimiz kalmayacak. Pusulayı okuyabilmeyi hep birlikte öğreneceğiz. Onu anlayabilmek, bize 

sunulmuş en güzide armağandır; onu anlamak onunla yol bulmaktır. Pusulayı okuyabilmeyi 

öğrenirsek, Ata’mızı anlayabilirsek bugün içinden çıkamadığımız durumlara adeta sihirli bir 

değnek dokunmuş olacaktır. Onu anlayabilmek, yürüyeceğimiz yollara kavuşmaktır. 


