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Biraz dertleştik. Bedenindeki yaraya dair ses etmedi. Yılgın değil ak-
sine ayaktaydı. Yılları devirmiş, yaşına rağmen martta çiçek açmış, 
dal uçlarından sarkan saydam buzullara gönül koymamıştı. Biraz 
utansam da derdimi döktüm ona. Böyleyken böyle dedim; kimse an-
lamıyor beni. Yarı yaşıma geldim vakit yine akşam oldu ben dostsuz, 
cümlesiz, hesaplı zamanların içine esir düştüm. Parmaklıkları yok 
zamanın ama ben çıkamıyor, yükselemiyor, bağlanamıyorum. Elimi 
uzattığım her şey telef olup dağılıyor. Bir mutluluk peşine düştüm 
tam da bu zamanda. Dedim ki güler belki bahtım. Açılır umutlar, ila-
hi kalem zamanı bu ana yazdı belki. Belkiler de kaldı varsaydığım 
umutlar. Umut etmek güzeldi. Birkaç gün sürdü. Bana öyle uzun 
öyle güzel öyle baharımsı geldi ki anlatamam. Sabahları dağlara ba-
karak uyanıyor, dallardaki kuşların ezgilerini dinliyor, dua ediyor ve 
yaşamı kucaklıyordum. “Sana ne oldu?” dedi kimileri. “İçimde uçan 
bir şey var.” dedim. “Bize de söyle.” dediler. Söyledim. “Kalbime bir 
umut koydu yazıcı ve ben içi içine sığmaz biri olup çıktım.” dedim. 
Demeseydim keşke. Tam da o gün kara kara bulutlar kapladı şehri. 
Oysa baharıma gıdım kaldıydı. Ağaçlar tomurcuğa durmuş, benimle 
açmayı bekliyordu ki sabaha karşı bir kar bir boran vurdu şehri. Lale-
ler tomurcuk, sümbüller dikkatte, kardelenler merakta, menekşeler 
baygın, papatyalar umutluyken oldu bunlar. Bademler, erikler domur 
domur çiçekte; ha açtı ha açacak… 

İşte sen, bensin be ağaç! Erken bahara kanan çiçeklerin var. Güneş 
yüzünü bir gösterdi, veriverdin çiçeklerini göğün yüzüne. Pat pat 
açıverdi dal uçların. Çaput gibi badem yükleneceğim sandı bedenin. 
Olmaz! Olamaz. Şu şövalye kılıcı gibi sarkan buzlar, bir bir üşütecek 
çiçeklerini ve sen; bademe kör, insana sağır kalacaksın gele mevsime. 
Kandın sen! Benim gibi kandın. Öyle karşımda dimdik durup da us 
satma bana. Sen de başını bir gösterip bir kaybolan güneşe kandın 
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işte. Bunca yıllık ağaçsın, bilemedin beklemeyi. Oysa senden toyum ben hayat 
yolunda. Kandım, evet. İçime düşenden şüphe etmek gelmedi aklıma. Açıldım, 
saçıldım; erken gelen baharın ta ciğerime kadar üşüteceğini hesap edemedim. 
Hoş, hesaplı kitaplı bir gönlüm olsaydı bu hâle düşer miydim? Düşmezdim, 
evet ama düştüm işte. Yere kadar sarkan şu çiçekli dalların gibi omuzlarım 
düştü benim de el gün yanında. Çıkamaz oldum toplum içine. “Kandın!” di-
yeceklerdi biliyorum. Kanmak neyse? Kanmak gönül saflığından gelmez mi? 
Gönül saflığını istemez mi zaten ilahi kalem. Kandım! Kanmak neyse bilmem 
ama ayıp gelmedi bana kanmak. Niyeyse utandım ama. Uzun sürecek bu utanç. 
Onlara anlatmayacağım. Anlatamayacağım çünkü anlamazlar. Kanmayan an-
lamaz. Kandıran da anlamak istemez zaten. Bu çağda hep ayakta olacaksın, gö-
nül saflığı lafügüzaf. Hiç yıkılmayacaksın; kandıracaksın ama kanmayacaksın. 
Hızlı yürüyeceksin. Yavaşlayamazsın yoksa üzerine basıp geçerler. Uyanık ola-
caksın ama uykuda olanları avlayacaksın yani kandıracaksın ama kanamazsın. 
Kanmak ayıp! Oysa kanmak, saflığın en güzel çiçeği bence.  Niyetin saf zira. 
Saflık ayıp mı? “Değil.” derdi babaannem. Ben onun yalancısıyım. “Saflık, ilahi 
imzanın atıldığı yeri yani kalbi korur.” derdi nurda yatsın. Korumak istedim 
ben de. İnandım. Yalan bahara kandım senin gibi. Erkendi kucak açışım yalan 
sevgiye ve erkendi inanmak için bir diğerine.  İnanmak neden kötü ki? İnandı-
ranın hiç mi suçu yok? Sahi şimdi erken çiçeğe durmanda güneşin -yalancı gü-
neşin- hiç mi suçu yok? Var elbet. Tüm suç, bizim öyle sanmamıza sebep olan-
ların aslında… Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Hadi ben toyum. Sen yılların 
badem ağacısın belli. Kalın dallarından, damar damar yorulmuş gövdenden 
ve gövdenin tam da orta yerine karnını yarar gibi açılan yaradan belli senin 
ekâbirliğin. Öyleyse neden açıverdin yalan bahara? Neden beklemedin biraz? 
Neden mahallenin çocuklarını çağlasız, hamile kadınları bademsiz bıraktın? 
Söyle neden? Biliyordun, er açarsan üşüyecek pembe çiçeklerin ama sen bek-
lemedin. Beklemek işine gelmedi çünkü. Kanmak, en çok bademe yakışırmış; 
öyle der eskiler. Üzerine yapışan bu aşka benzer kanışı, taşımak istedin ilk açan, 
ata saydığın badem ağacından beri… Kanmak size özgü idi sanki! “Yok!” dedi… 

“Dinle beni insan kişi; kanmak değil bu, aşk ile ifşa etmek ilahi kalemin sana 
yazdığını. Aşk ile durmak dünyanın göğsünde. Plan yaparak, karşılık bekleye-
rek açmaz ki çiçek. Ne yazılırsa o! Hesapsız kitapsız açmak, hesapsız kitapsız 
yaşamak ve hesapsız kitapsız sevmek. İşte bu, en üst kalemin saflığa dair bir 
lütfudur. Sen toy olduğundan değil, saf kaldığından kandın. Oysa kanmak de-
ğil bu! Saflık; her insana, çiçeğe, böceğe, ağaca yazgılıdır. Lakin insan us yarı-
şına girince kurnazlığa alışır ve olanı olmamış, olmamışı da olmuş gibi söy-
lemeyi matah sanır. Bu insanın yarışından kaynaklanır. Oysa doğa yarışmaz. 
Bedenine vurulan balta darbesini sineye çeker, ona yazılan ne ise onu işlemeye 
devam eder ve bundan müthiş bir haz duyar çünkü görevi ne ise onu aşk ile ye-
rine getirmek her canlının içindeki ukdedir. İnsanlar ise görevlerine görev ek-
leyip yarışa girerler. Kim, kimi geçince kim sonsuza kadar mutlu olacak bunu 
bilmeden yaparlar. Yarış görev hâline gelince sevmeyi, anlamayı, hoş görmeyi 
unuturlar ve saflık adına bir şey kalmaz insanda. Saflığın kaybolduğu bedenin 
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içinden kaçar gider kalp. Siz, pıt pıt atan şeyi kalbiniz sanırsınız; oysa o, yaşa-
mın devam etmesi adına çalışan bir makineye dönmüştür. Sonra yorulur ve 
gerçekten ölür. Geriye bir şey kalmaz ondan.  Kalbini kaçırtmamış insanların 
ise nefesi, sesi, sözü, işleyişi kalır evrene çünkü aşk ile atılan hiçbir adımın izi 
kaybolmaz bu evrenden. Asıl kanan onlardır işte; dünyaya nefesini, sesini ve 
izini bırakamayanlar. Onlar kaybolmuşlardır aslında ama yaşadık, mal mülk 
bıraktık, bizden şunlar kaldı derler giderken… Aslolan acıya rağmen, sıkıntı-
ya, zulme rağmen evreni ruhunla adımlayabilmektir… Yaşlı bedenimin yarası 
insandan kalma. Yaram demem hiç karnımın yarığına. Çilem de demem. Ya-
şamaya başladığımı, var olduğumu bana anlatan iz derim hep. Zamanın beh-
rinde cebinden çıkarıp koymuş biri beni bu toprağa. Sonra hapishane olmuş 
bu yerler. Yanı başımda duran şu ladin ağacına kıyamamış belediye, ondan 
sebep kalmışım ben de. Gel zaman git zaman büyümüş büyümüş bedenim. Bir 
çiçek bin çiçek derken çok veren çağlaya çıkmış adım. Kimseler kıyamamış, 
kesmemiş. Sonra hemen altıma bir çardak yapmışlar. Rütbesi yüksek kim ge-
lirse otursun diye… Ne sohbetler edildi ne gecelere iç geçirildi ne hikâyelerle 
sigarasını tellediler zihnimde ama ben hapishanenin odalarından gelen ağır 
seslerin, derin sözlerin, içten deyişlerin, saflığa dair sezişlerin peşine düşmeyi 
âdet edindim. Başıma da ne geldiyse bundan geldi zağar. Bir gün, geçip gitmiş 
zamanda hatırladığım kadar şöyle dedi bir mahkûm: ‘Kandım ben! Kanmak 
ayıp mı? Kandım ben!’ ‘Kime kandın?’ dedi yan ranzanın gıcırdayan yankısı. 

‘Gönlüme.’ dedi adam. ‘Gönlüme kandım. İnsan sandım. Oysa insan kalma-
mış ki dünyada.’ Öteki de dedi ki: ‘Kanmak saflıktandır. Saflıksa Hak’tan!’ O 
gün oldu unutmadım bunu. İşte o günlerin en öncesiydi.  Kara yağız bir oğlan 
çocuğu öğleye doğru gelip çardağa oturdu. Bir sıkıldı, iki döküldü. Dallarıma 
dallarıma sıçramaya, sulu çağlaları koparıp şapur şupur yemeye başladı. Ses 
etmedim. Birazdan bağrışı yiyecekti biliyorum. Derken başgardiyanın düdü-
ğü ötmez mi? Çocuk dalmış, çil yüzü dallarımdan görünmez olmuş, ha bire 
yiyor da yiyordu. Sonra kalın, kıllı bir kol uzanıp kulağından tuttu kara yağız 
oğlanı. ‘İn aşağı edepsiz, kapısız köyden mi geldin? Kimsin sen? Bir izin almak, 
sormak, yiyebilir miyim demek yok mu?’ Aşağı düşercesine atladı çocuk ve 
ilk işi sulu sulu sırıtmak oldu. Başgardiyan kulağından tutarak bağırdı: ‘Kim 
aldı bu veledi bahçeye?’ Ses çıkmayınca düdüğünü öttürdü. Koşup gelen bıyığı 
yeni terlemiş, daha dün işe girmiş yeni gardiyanın etekleri tutuştu. ‘Başefendi 
buyurun.’ derken sesi titriyordu. ‘Kim bu çocuk? Ne işi var mahpushane bah-
çesinde? Hanginiz aldı bunu içeri?’ ‘Ben görmedim başefendi.’ Diğeri de yetişip 

‘Ben de almadım.’ derken yanı başımıza koşup gelen bir kadın göründü. ‘Çocuk 
benimdir başefendi, şey etmeyesin memur beylere.’ dedi. Dudağı yarıya kadar 
uçuk bu kadın, varıp tuttu çocuğun elinden. ‘İçeri görüşe geldim. Babası dam-
da buncağızın. İki yıl oldu, adam vurduydu da. Almadılar bunu görüşe, şura-
cıkta oturuver dediydim.’ ‘Tamam, be kadın tamam, al çocuğunu da sahip çık, 
babası gibi düşmesin mahpus damlarına!’ 
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Çok sonraydı, duyduğumla içime gömdüğüm bir oldu bu sırrı. Aynı mahkûm 
aynı sesle: ‘Kandım ben!’ dedi. ‘Anlat!’ dedi öteki. ‘Kandım abi! Kanmak saflık-
tandır demedin mi sen?’  ‘Saflıktan elbet.’ ‘Anlatacağım o zaman.’ ‘Bir bir anlat, 
dök içini artık.’ Tok ses, cümle cümle döküldü. İçime sinmeyen, yaramın se-
bebi, dallarımı kıran, çağlalarımı yolan o çocuğun ta kendisinin sırrıydı duy-
duklarım…

 Yenice dala durdum, boylu boslu bir badem fidanıyım. Çiçeklerime şarkı söy-
lüyor arılar, tazeliğin verdiği hevesle başım dik. ‘Badem çiçeği koksun her yer.’ 
gibi bir ses işittim. Ses yaklaştıkça acı duymaya, kanamaya, köklerime sarıl-
maya başladım. Kanıyordum. Canımdan can gitti o vakit. Ağzı yeni bilenmiş, 
ayna gibi parlayan o baltayı tutan kolu gördüm önce. Ben nazarında genç, toy, 
zalim bu kol; bedenime bedenime indiriyordu baltayı. Hiç acımadan hem de. 

‘Kesildi kesilecek, kesildi kesilecek.’ diyordu arada ve ‘Badem çiçeği kokacak her 
yer.’ diye de ekliyordu. Canımda can kalmamıştı ki bir ses daha işittim: ‘Ya-
şamayasıca sıpa, ne istiyorsun çiçek yüklü ağaçtan? Elin kırılsın e mi! Hiç mi 
terbiye veren olmadı sana; anan, baban, atan yok mu senin?’ deyip uçarcasına 
baltayı kaptı çocuğun elinden. Neye uğradığını bilemeyen çocuk, olduğu yere 
pıstı ve diz çöküp ağlamaya başladı. Adam elini çocuğun başına koyunca başı-
nı kaldırıp gözlerini yaşlı adamın gözlerine dikti ve ‘Ne anam ne atam var.’ dedi 
hıçkırarak. ‘O zaman bu kimsesiz badem ağacını daha iyi anlamalısın.’ dedi 
adam ve usulca sırtını sıvazladı çocuğun. Beklediği yastığı bulmuş gibi, yaşlı 
adamın omzuna başını koydu çocuk. Bir süre ağlaştılar, sarıldılar, konuştular. 
Çocuk bir bir anlatınca adam gözyaşlarına boğuldu. Sonra dedi ki: ‘Hemen ça-
mur karmalıyız genç adam.’ Anlamsızca baktı çocuk. ‘Yarası!’ dedi. ‘Sendendir, 
sen eliyle tımar gerek şimdi.’ Oracıkça toprağı baltanın sapıyla eşerken uzak 
çeşmeyi işaret etti eliyle. ‘Git, su getir.’ dedi çocuğa. Gitti ama su getirecek kap 
bulamadı çocuk. ‘Avuçlarınla.’ dedi. ‘Sen eliyle yaralandı, sen eliyle kansın 
suya.’ Çocuk avuç avuç su taşırken sırılsıklam oldu terden ama yüksünmedi 
hiç. Ona güzel söz etmişti ilk kez bir insanoğlu. Su yetti, çamur kıvamlandı. 

‘Avuçla!’ dedi. Avuç avuç çamuru yamadı badem ağacının gönlüne gönlüne ço-
cuk. Çocuğun eli altta, yaşlı adamın eli üstte bir güzel çamurla sıvadılar yarayı. 
Sonra gömleğinden bir parça yırtıp çamurun üzerine sardı adam ve çocuktan 
aynı şeyi istedi. Zaten paçavraya dönmüş gömleğinden bir parçada o bağladı 
ağaca… Böylece geçti zamanlar. Yaşlı adam her gün yanında çocukla geldi gitti 
ağacın altına. Çamur kurudukça avuçlarıyla ıslattı ve öptü yarayı çocuk… 

Bir zaman sonraydı. İyileşti yaram, ne kadar kalsa da izi. Çiçeklendim birkaç 
yıl sonra. Çağlalarım mayhoşmuş, mahalle beni çok sevdi derken yanı başıma 
bir mahpushane yapılıverdi ve şehrin bademin altı denilen yerinde başköşe-
yi tutar oldum. Altıma da bir çardak yapılınca gündüzleri gelenleri, geceleri 
mahpusları dinler oldum. İşte o zamanlardan birinde rastladım bu ‘Kandım!’ 
diyen mahkûma… ‘İnsan nasıl kanar?’ diyordu. Yanı başında ki de ‘Kanmak 
saflıktandır.’ diyordu. Tıpkı çağlar önce, bir başka çocuğa uzatılan yaşlı ada-
mın elinin sırrı gibi bir sırdı geceye inen. ‘Kananlar olacak elbet ama sen onlara 
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insan olduklarını yeniden hatırlatacaksın. Yoksa insanlar unutur, çürür gider 
ve insanlık kaybolur. Bir hatırlatan gerek onlara, insanlığını hiç kaybetmeden 
hatırlatan biri olacak bu. Arada sırada sırrı sırra boyamak adına buralarda do-
laşacak. Cebindeki her tohumu bir toprağa ekecek, bir körpeye el verecek; bir 
mahkûmun insan kalan yerinden, kalbinden tutacak! Öylesine yaşayıp giden 
şeylere evrenin öylesine olmadığını hatırlatacak, öteden kalma bir insan eli bu.  
Bu zamanda yaşayacak ama bu zamanın kişisi olmayacak…’ Ses aynı ses, adam 
aynı adamdı, çağlar ötesinden bana duyulan… Ben aynı yaralı badem ağacı, 
hiç ama hiç yok olmayıp insanca şeylere şahit tutulan… Sense badem çiçeğine 
yazgılananı üzerine alınan insanoğlu. Düşün ve çık kendinden… Düşün ve çık 
işin içinden… Düşün ve ‘kalbini’ kaçırtma bedeninden. Yoksa nefesin, sesin, 
sözün ve işleyişin kalmayacak evrene çünkü aşk ile atılmayan hiçbir adımın 
izi kalmaz bu evrende…”


