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İki sedir ağacı bir çınar. Karla beraber yaprakları dallarına yapışıp 
kalmış çınarın. Sarı, mayhoş, masum yapraklar bunlar… Cam buğu-
lu. Buğunun içinden bakan bir kadın. Mesai saatindeki sessizlikte bir 
ses buldu kendine… Uzak, umutsuz, derin bir sabahın hışırtısını duy-
mak istediğinde kafasını kaldırıp önce tavana sonra camdan dışarıya 
baktı. Dışarının ayazı buğu olup camlara şekiller, resimler, acılar ve 
haberler çizdi. Çizilen haberi okudu kadın. Bugün bu şehre bir acı 
düşecek ve tüm acıları yeniden kanatacaktı… Buğu, sis, buz, kırağı. 
Göz gözü görmez bir gün. Sarkıtlar, donmuş kardan adamlar, dalında 
üşüyen sonbahardan kalma yapraklar. Karakış. Acı bir çığlık. Kar sesi 
ve bunlara rağmen inşaatta çalışan işçiler. Yüzlerinde bir gülümseme. 
Sakalları ve kirpikleri pür neşe donmuş! Kadının içindeki acıyı ha-
fifletmedi bu gülümseme. İki güvercin de. Kanatlarını perdeleyerek 
gelip camın kıyısına kondular. Yem ister gibi su ister gibi sıcak ister 
gibi değildi bu geliş. Bu gelişte bir haber var! Bu geliş duy sesi. Bu ka-
natlar ivedi… Anlamak kime yazıldı? Kim okuyacak yazılanları? Acı 
diye bağıran kim? Ya soğuk. Toprak buz tuttu, kazma girmiyor. Teni 
üşümüş müdür? Kim diyor bunları? Ses kimin? Kimin acısına kim 
gelmiş? Kuşlar uçup gittiler ama uzağa değil. Karşıdaki inşaatın yarı 
sıvalı duvarına misafirler. Kadın camda. Cam buğulu. Aydınlık olsa 
da aynı görür kuşları. Haber sorar onlardan. Onların neslinin insa-
na şifa olduğunu söyler hep… Devam ediyor kuşlara bakmaya. Sonra 
buğu çözülüyor biraz. Rüzgâr, buz tutmuş kiremit uçlarından bir ıs-
lık üflüyor. Sarsılmaz sedir ağacının gözlerinde bir derinlik. Kuşların 
dediği şeyi o da söylüyor… Gözleri var bu ağaçların. Belki her ağacın 
var gözleri ama sedir ağacının gözleri gibi görmez hiçbir ağaç… Şifa-
lı kokusu da bundan belki. Onlar-sedir ağaçları, kurdu kuşu, yaralı 
serçeyi saklarken sırları, sesleri ve acıyı da saklarlar koyunlarında… 
Nereden bilirim? Kendimden elbet! Bir sedir ağacı olarak doğdun sen, 
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der annem… O günden beri kulak verir göz ederim yüreğimle! Gözleri, hışır-
tısı, kokusu, duruşu, nemi, alnı… her gün ama her gün değişir bendeki izi. Ko-
nuşan, dinleyen, anlayan bu ağaçlar, insan sırrına yabancı değiller… 

Gözleri açıldı. Buğu kalktı camdan. Sarkıtlar bir bir düşüyor. Oysa rüzgâr deli 
vuruşuna devam ediyor. Bile bile kırmak, dökmek, incitmek derdinde sanki de 
ayaz olup nefes kesiyor… Şeyler sessiz şeyler derin şeyler bir şeyler fısıldıyor. 
Duyuyor kadın. Anlamları öğreten dünyadan değil bu sesler. Zira anlamların 
anlamlı olduğu yer buraya çok uzak. İşte bu ses o uzaktan geliyor… Ağır, çıtır-
tılı bir ses. Buz düşer gibi. Kürek değer gibi. Toprak ifilder, sedir ağaçları inci-
nir gibi bir ses… Kuşlar! İki güvercin bir daha geldiler buğusuz cama. Bu kez 
göz gözeler kadınla. Çantasına davranıyor kadın. Bir şeyler çıkaracak, bisküvi, 
çubuk belki galeta ve ufalayacak pervaza. Ya rüzgâr! Rüzgâr uçurmayacak mı 
ufaladıklarını? Yazgısı bu, savurmak üzere karıldı yazgısı. Bazen üflemek ba-
zen serinletmek bazen de doğru ile yanlışı ayırmak üflendi rüzgârın da yaz-
gısına… Ya bize! Bize ne üflendi kalubelada? Ne yazıldı alnımıza? Ne kazındı 
gönül defterimize? Şu ağlayan, çığlık atan ses toprak sesi mi? Yoksa bir sedirin 
gören gözlerinin elvedası mı? Kim söyler bunu bize? Derken gitti kuşlar. Kal-
dı kadın eli böğründe. Diğer elinde ufalanmış bir kraker… Saçamadı yola so-
kağa pencereye. Kuşlar yesin de hüznüm dağılsın diyemedi kimseye ve kalktı 
elindeki ufakları yere dökmeden bir kâğıt mendile saklayıp masanın kıyısına 
koydu. Belki başka kuşlar gelecekti. Belki başkasının hatırına gitmişti kuşlar… 
Belki başka hatır gütmüştü kader… Gözleri uçuşup duran bir şeye takıldı. Öy-
lece camın en üstünde, rüzgâra karşı şövalye edasına bürünen şey neydi ki? 
Buğusu sönen cam açıldı aydınlandı ve tüyün çırpınışını gördü kadın… Tüy 
gibi hafif! Bu mu demek şimdi diye geçirdi içinden. Lakin bu hafiflik ile bu 
direncin tezadı yüreğinin orta yerinde bir şeyin, bir kuyunun kapağını araladı 
ve tüm neşesini o kuyuya atıp tüyün çırpınışını izlemeye devam etti kadın… 
Çırpınmıyordu tüy! Direniyordu. Hem de tüm gücüyle tüm derinliği ve tüm 
inancıyla direniyordu… Ayaz. Buz. Fırtına. Hışırtı… Gücü neydi ki tüyün? Dü-
şündü kadın! Bu ne tüyü? Gri, açık gri, koyu gri, beyaz, süt beyaz düşler gö-
rüyordu bu tüy. Kadın da böyle düşler görür sonra tüm düşleri önce maviye 
sonra yeşile dönerdi… Sedir rengiydi bu. Biraz yeşil biraz mavi. Biraz ottan 
biraz gökten. Hem yeşil hem mavi. İşte kadının rengi buydu… Birkaç girip çı-
kan bir şeyler soranlar oldu. Onları ivedice cevaplayıp rüzgârın hücumuyla bir 
açık bir koyu renge dönen tüye baktı. Bu tüy sanki ucundan cama tutturulmuş 
gibi yalpalıyor ama bir türlü uçup gitmiyordu. Sarkıtları düşüren, düşürdüğü 
yerden sürükleyen fırtına insanları da oradan oraya savuruyor ve hiçbir şeye 
acımıyor ama o tüyü oradan düşüremiyor, tüy düşmedikçe hiddetini artırıp 
sedir dallarına çullanıyor, sedirlerse dimdik boyun eğmeden rüzgârın sesini 
şarkıya dönüştürerek saldırıyı savuşturmaya çalışıyordu… Bugün kış ile ba-
harın kavgası gibi bir şey oluyordu bu şehirde. İnsanın anlamayacağı ama se-
dir ağaçlarının bildiği rüzgârın da alet olduğu bir şeydi bu…. Öteden biri daha 
hücuma kalktı. Soğuk!  Kaşlarını kapkara çattı ve hava kararana kadar ne varsa 
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dürttü, üşüttü, buydurup kenara attı… Böyle her şey telef olup gidecek miydi? 
Bunları düşünüp korkuyla gözlerini tüye dikti kadın! Tüy yerinden ığranmı-
yordu bile. Tenden çıkan iğne ucuyla tutunmuştu cama ve uçları dantel gibi 
yalpalanıyordu camın alnında… Tüy düşerse kadın düşecek. Tüy uçarsa ka-
dın uçacak. Tüy kaybolursa kadın kaybolacaktı sanki… Gün inmeye hava ay-
dınlığını kaybetmeye başlayıncaya kadar, kadın tüye, tüy kadına, sedir ağacı 
da her ikisine bakmaya devam etti… Hava karardı. Ofis kapandı kapanacak. 
Görevli, kadını uyarıncaya, cam karanlığa gömülünceye kadar bekledi kadın 
ve çıktı… Yol boyu ağaçları devirmişti fırtına ve üzerine düşen buzlar, buzlar, 
buzlar… Kimsesiz bir rüya görür gibi aracın camına dayadı başını kadın ve eve 
varıncaya kadar bir düşe daldı. Düşünde beyaz papatyalar ve papatyaları bir 
bir koparan kız çocukları vardı. Çocuklar, zaman, insan, rüzgâr, fırtına, kar ve 
çatılar uçmaya soğuk alınları buydurmaya azmetti… Düş bitti. Gece oldu ve 
karanlığı, soğuğu, ayazı derin bir ses böldü… Sonra sesler. Sonra acı. Sonra bir 
mezarlıkta bir sürü sedir ağacının söylediği şarkı duyuldu… Şarkıya eşlik eden 
bir saksağan iki de güvercin vardı…  Seslerin sesini bölen, karın altındaki top-
rağa dalıp çıkan küreğin sesini duymak ise insana kaldı… Kürek, kürek, kürek! 
Derken mezar kapandı. Duyanlar dağıldı. Kar ile toprak birbirine sarılırken 
mezarın içine küçük bir beden bırakıldı… Tüy gibi hafif, süt gibi beyazdı. Gece. 
Karanlık. Ayaz. Fırtına. Buz… Kayan bir ayağın saçları o rüzgârda dağıldı… Dü-
şerken seslendi. O sesi rüzgârdan ve buzlardan başka kimse duymadı. Ayakları 
kayarken elleri balkonun kıyısına tutundu… Tüy gibi. Gri, açık gri, koyu gri ve 
süt beyaz bir güvercin tüyü gibi. Tutundu. Tutundu. Tutundu. Sonra çağrıldı-
ğı yere doğru kaydı ve oracıkta kaldı… Seslerin sesini duyan kadın, sabah işine 
vardığında sedir ağacının gözünde donmuş yaşlar buldu ve o tüy o camda yok-
tu… Ya düşmüştü. Ya uçmuştu. Ya da koparılmıştı… Sustu kadın. Rüzgâr, kar, 
soğuk ve fırtına da sustu. Yalnızca sedir ağacının hışırtısı duyuldu. Çünkü o 
her şeyi biliyordu… 


