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Yaz gelince, annem, bahçedeki yaﬂl› dut a¤ac›n›n dal›na sal›ncak kurard›. ‹lkyazla birlikte a¤aç canlan›r, yapraklar› aç›l›p büyürdü. Yeﬂil yapraklar aras›nda beliren
küçücük dutlar›n olgunlaﬂmas› için bir iki ay daha beklemek gerekiyordu. Gür yapraklar›yla dut a¤ac›n›n çevresi gölgelik olur, annem de sandalyesini, minderini o a¤ac›n alt›na taﬂ›r, ben sal›ncakta sallan›rken, o da elindeki
iﬂini yapard›. Arada bir, yapraklar aras›nda büyüyen
dutlar› inceler, ne zaman olgunlaﬂacaklar›n› anlamaya
çal›ﬂ›rd›. Bazen bir yaprak kopar›r daldan, bana verirdi
onu. “Bak,” derdi, “bu sabah, burada bülbül a¤lam›ﬂ!”

Burada Bülbül A¤lam›ﬂ

NECAT‹ GÜNGÖR

Heyecanla koﬂup al›rd›m annemin elinden o yap-

Gökyüzüne do¤ru yükselen ceviz a¤ac›n›n dalla-

ra¤›! Çocukça bir merakla, bülbülün döktü¤ü gözyaﬂ›n›

r›nda sincaplar oynaﬂ›rd›; onlardan birini ele geçirmek

görmek için can atard›m. Damarl› yeﬂil yaprak üstünde,

için ç›ld›r›rd›m! Ama ne mümkün? Annemden gizli, elime

birbirine yap›ﬂ›k petek gözlerini and›ran damlac›klara

bir taﬂ al›r, a¤ac›n çevresinde dört dönerdim, bir pundu-

bakar, bakard›m. Damlac›¤›n içinde, a¤layan bülbülü

na getirip savururdum taﬂ›. Taﬂ elimden f›rlar f›rlamaz,

görecekmiﬂim gibi!

sincap ceviz dallar› aras›nda gözden yiter, asla tuttu-

“Bülbül niye a¤lar, anne?”

ramazd›m.

“Bir derdi olmal›!”
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Annem hayvanlara taﬂ atmam› hoﬂ karﬂ›lamazd›.

“Bülbül insan m› ki, derdi olsun?”

“Yuvada bekleyen yavrular› vard›r; anneleri ölürse, on-

“Ne bileyim, o¤lum? Herkesin kendince bir derdi,

lar da açl›ktan ölür!” diye uyar›rd› beni.

bir sorunu vard›r. Bülbülün derdi de kendine göre. Bak

K›z›lc›k a¤ac›, sar› çiçeklerle donan›rd› yaz baﬂ›n-

ﬂu evlere: Her çat›n›n alt›nda kim bilir ne sorunlar yaﬂa-

da. Sonra çiçeklerin içinden yeﬂil meyveler ç›kard›. O ye-

n›yor ﬂimdi... Bacas› tüten ocaklarda et mi piﬂer, dert mi

ﬂil meyvelerin olgunlaﬂ›p k›rm›z›ya dönüﬂmesi için üze-

piﬂer, bilinmez.”

rinden bütün bir yaz mevsimi geçerdi. Pembe çiçekler

Çevredeki evlere, çat›lara, bacalara bakar; baca-

açan ayva a¤ac›n›n meyveleri daha da geç olgunlaﬂ›r-

lardan tüten, annemin görüp de benim göremedi¤im

d›. Kahverengi tüylerin kaplad›¤› ayvalar irileﬂinceye

dertleri görmeye çal›ﬂ›rd›m.

dek mevsimler döner, güz so¤uklar› baﬂlard›.

Sonra annem kendi iﬂine koyulur, ben de, dut da-

En erken büyüyenler kay›s›yla erikti. Pembe, beyaz

l›nda a¤lay›p gözyaﬂlar› yaprak üstüne düﬂen bülbülü

çiçeklerini döker dökmez, toplui¤ne baﬂ› gibi beliren

düﬂlerdim... Bahçemizdeki a¤açlar›n dallar›na konan

meyveleri gün gün büyür, may›s ay›nda ça¤lalar›n› yer-

kuﬂlar› gözetler, aralar›nda bülbül varsa, a¤lay›p a¤la-

dim. A¤açlar›n alt dallar›n› bir de¤nekle e¤er, benekli

mad›¤›n› görmek isterdim.

kay›s›, parlak erik ça¤lalar›n› adeta yolarcas›na kopar›r-

Evimizin arkas›ndaki o avuç içi kadar bahçede ne

d›m.

çok a¤aç vard›... Elma, ceviz, kay›s›, ayva, erik, k›z›lc›k,

A¤açlar›n alt›nda dökülmüﬂ yapraklar› görünce,

ark boyunca s›ralanan sö¤ütler, kavaklar, diﬂbudaklar...

annem yine ça¤la kopard›¤›m› anlar; meyvelerin olgun-

Yaﬂl› elma a¤ac› her bahar pembe çiçekler açar, gelge-

laﬂmas›n› beklemek gerekti¤ini söylerdi: “A¤açlar›n da

lelim meyvesi ekﬂi ve kurtlu olurdu. Bir hayr›n› görmezdik

can› var, çocu¤um!” derdi. “Dal›n› e¤ip k›rarsan can› ya-

elmalar›n›n, yine de onu kestirmeye k›yamazd› babam.

nar, gelecek y›l meyve vermez!”
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Çocukluk bu ya, annemin ö¤ütlerini bir süre akl›m-

Birden onu yakalama, avuçlar›ma alma, tüylerini

da tutar, sonra yine ﬂeytans› bir dürtüyle bu sözleri unu-

sevme iste¤iyle yan›p tutuﬂmaya baﬂlad›m! Benim ol-

tup çevremizdeki canl›lar› ele geçirmek için çabalard›m.

mal›yd› o masal kuﬂu! Belki de, annemin bülbül dedi¤i

Bunu yaparken de, söylemeye dilim varm›yor ama, ba-

kuﬂtu bu. Ah, evet, o kuﬂtu! Gün a¤ar›rken gelip de dut

zen onlara zarar verirdim!

yapra¤›na gözyaﬂlar›n› döken...

Annemin, çevremizde, bizlerle birlikte yaﬂayan, ha-

O gün bahçede kendi baﬂ›mayd›m. Keﬂke annem

yat›m›za canl›l›k katan a¤açlar›, hayvanlar› koruma ko-

de orda olsayd›; onun varl›¤›, içimde beliren ele geçir-

nusunda titizlenmesinin ne kadar anlaml› oldu¤unu

me, sahip olma tutkusunu engellerdi kuﬂkusuz.

kavrayabilmek için, daha çok büyümem gerekiyormuﬂ
me¤er...

S›k bö¤ürtlen dallar›n›n birbirine sar›larak set oluﬂturdu¤u yere iyice yaklaﬂt›m. Çal›l›¤›n içlerini araﬂt›rmaya koyuldum. Dikenlere tak›lma, dereye yuvarlanma
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Bahçemizin alt yan›ndan büyük bir dere geçiyordu.

olas›l›¤› umurumda bile de¤ildi. O an tek istedi¤im, o bü-

Bahçenin topraklar› birdenbire yara dönüﬂüyor; dereye

yülü kuﬂu ele geçirmekti!

do¤ru inen küçük bir uçurumu and›r›yordu. O küçük

Çal›l›¤›n içindeki yuvan›n yerini belirlersem, oturur,

uçurumun baﬂ›nda bir s›ra dikenli, bodur çal›y› and›ran

onun yuvaya dönmesini beklerdim. Gelince de, nas›l ol-

bö¤ürtlenler yetiﬂmiﬂti kendili¤inden. Her y›l yeni sür-

sa yakalaman›n bir yolunu bulurdum.

günlerle beslene beslene, kal›n bir set oluﬂturmuﬂtu bö-

Çok geçmeden, kurumuﬂ dikenli dallar›n rengin-

¤ürtlenler. Oraya yaklaﬂmak da, bö¤ürtlen koparmaya

deki kuﬂ yuvas›n›n yerini keﬂfettim! Çünkü, küçük bir ya-

kalk›ﬂmak da kesin olarak yasakt›! Hem dikenlere tak›l-

r›mküreyi and›ran, saman çöpleriyle, ot saplar›yla örülü

mak, hem de aﬂa¤›da derinli¤i belirsiz, sular› bulan›k

yuvan›n içinde iki tane kuﬂ yavrusu vard›. Yavrucuklar hiç

dereye yuvarlanmak iﬂten de¤ildi.

durmaks›z›n cik cik sesler ç›kar›yor, yerlerini belli ediyor-

Bir gün o, yaklaﬂ›lmas› yasak, dikenli a¤açç›klar›n

lard›.

aras›ndan bir kuﬂun h›zla ç›k›p uçtu¤unu fark ettim! Ça-

Bugün bunlar› anlat›rken hâlâ içim s›zl›yor...

l›l›ktan ç›kmas›yla uçup gitmesi bir olmuﬂtu. Yine de ren-

O, el ayak de¤meyen, küçük uçurumun baﬂ›ndaki

gârenk tüyleriyle, o güne dek gördü¤üm kuﬂlar›n hiç-

dikenli dallar›n aras›n› güvenli bulmuﬂ olmal› ki, gelip

birine benzemedi¤ini anlamakta gecikmedim. Küçük,

oraya yuva kurmuﬂtu kuﬂça¤›z!

avucumun içine s›¤acak kadar küçük bir ﬂeydi. Ama
parlak ve renkli tüyleriyle bir alev topuydu sanki!

Gürültülü ayak seslerimi iﬂiten yavrucuklar kuﬂkusuz korku içinde ç›¤l›k at›yor, annelerini yard›ma ça¤›r›-
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yorlard›! Ama ben bu yard›m ç›¤l›klar›n›, kuﬂ c›v›lt›s›
san›yordum; ne kötü!

haz›r bekleyen yavrular› ele geçirir, onlar› besler, büyü-

Yuvan›n içindeki minik bedenleri henüz tüylenmiﬂ-

türüm diye düﬂünmeye baﬂlam›ﬂt›m. Aptalca bir düﬂün-

ti. Havaya dikilen baﬂlar› minicik, t›rnak ucu kadar gaga-

ceydi iﬂte. Bir yavruyu annesiz büyütmek mümkün müy-

lar› sapsar›yd›. Hiç durmadan ötüyorlard›. Neredeyse

dü? Bunu bilmiyor, düﬂünemiyordum...

göz göze bak›ﬂ›yorduk yavrucuklarla. Ben onlara yaklaﬂt›kça cik cik sesleri daha da art›yordu.

Çal›l›¤a iyice yaklaﬂ›p bedenimle biraz ittim. Dikenli dallar›n aras›na girip ç›kan ellerim çizilmiﬂ, yol yol

Önce dikenli dallar aras›ndan kolumu uzatt›m yu-

kan›yordu, ama buna da ald›rm›yordum. Anne kuﬂ daha

vaya do¤ru. Bir kar›ﬂ daha ötede kal›yordu. Yavrucuklar

s›k korku ç›¤l›klar› atarak baﬂ›m›n üstünde ç›rp›nmaya

can korkusu içinde hem ba¤›r›yor, hem de birbirlerine

baﬂlam›ﬂt› ﬂimdi.

sokuluyorlard›.
Bu arada, nerde var nerde yok, anne kuﬂ da ortaya ç›kt›. Belki yavrular›n›n sesini iﬂitmiﬂ, ölümü göze al›p
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Anne kuﬂu ele geçirmeye çal›ﬂmaktansa, yuvada

onlar›n yard›m›na koﬂmuﬂtu. Belki de minik kuﬂlar›n sar›
a¤›zlar›ndan içeri ataca¤› bir böcek, bir sinek bulup getirmiﬂti.
Anne kuﬂ, yavrular›n›n tehlike alt›nda oldu¤unu görünce büyük bir telaﬂa kap›lm›ﬂ, tehlikeyi, yani beni, oradan uzaklaﬂt›rmak için baﬂ›m›n üstünden h›zla geçiyor,

Benimse tek korkum, çal›l›¤a fazla yüklenip dereye
yuvarlanmakt›. Bedenimi fazla e¤meden çal›lar›n aras›ndan yine uzand›m; elim yuvaya de¤di de¤ecek...
Aya¤›m kaymas›n diye oldu¤um yere, adeta ayaklar›mla tutunmaya çal›ﬂ›yorum...
Omzumu milim milim e¤ip, elimi de¤dirdim yuvaya; yuva yerinden oynad›!
Anne kuﬂla yavrular›n›n ç›¤l›klar›n› art›k duymuyordum bile.

beni gagalayarak korkutmaya çal›ﬂ›yordu. Bazen yak›n-

Tuttum, tutuyorum derken, yuva birden ters döndü!

lardaki bir dala konup soluklan›yor, oradan beni gözet-

Yavrular aﬂa¤›ya yuvarland›! Kurﬂun gibi h›zl› bir

liyordu. Ben yuvadaki yavrulara do¤ru kolumu uzat›nca,

dal›ﬂ yaparak, yuvarlanan yavrulardan birini kapt› anne

yine büyük bir korkuyla baﬂ›m›n üstünde h›zl› turlar at›-

kuﬂ, onu hemen karﬂ› k›y›daki otlar›n üstüne b›rak›p, öte-

yor, bir yandan da ç›¤l›k gibi sesler ç›kar›yordu.

ki yavruyu kurtarmak için harekete geçmiﬂti. Ne yaz›k ki,

Yavrular› tehlikeye düﬂmüﬂ bir annenin yüre¤inden
kopan ç›¤l›klar›, bir anneden baﬂka kim anlayabilir ki?
Yaz›k ki o an, annemin zaman zaman yineledi¤i ö¤ütler
akl›ma bile gelmiyordu.

göz aç›p kapay›ncaya dek, ikinci yavru dereye yuvarlanm›ﬂt›!
Bütün hevesim kursa¤›mda kalm›ﬂ, içimde ﬂiﬂip
büyüyen istek, balon gibi sönmüﬂtü...
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