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1. Bölüm 
Salkim Agaci

Salkımın dalları pencereye ne güzel vurur sa-

bahları... Sanki beni uyandırmak istercesine şar-

kısını söyler. O dalların çıkarttığı belli belirsiz, 

rüzgârla bütünleşen sesi duyduğum her an, küçük-

lüğüme giderim. O eski güzel günlere… Salkım 

en iyi arkadaşımdır, benimdir, bana aittir. Yazları 

onun etrafında koşturmaktan nefessiz kalırım, he-

men gölgesinde soluklanırım. Dibine yıllar sonra 

bulmak için gömdüğüm eşyaları dayanamayıp bir 

gün sonra çıkartırım. Benimle birlikte biraz daha 

büyür. Ah yaşlı Salkım… Benden önce de vardı. 

Dedemlerin zamanından beri ailenin bir üyesidir. 

Daha dedem bir çocukken büyük büyük dedem 

elinde küçük bir saksıda etrafını çevreleyen top-



rakla getirmiş onu. Dedeme uzatmış. Avucunun 

içine sıkı sıkı tutturmuş. “Sana emanet.” demiş. 

“Ağaç olana dek, sana emanet…” Dedem o gün-

den sonra her gün küçük salkımın yanına gidip 

onu sulamış, onunla konuşmuş. Birlikte büyümüş-

ler. Bir çocuk ve bir ağaç… Ağaçlar da hiç ço-

cuk oluyor mu? Hayal kuruyorlar mı? Ya da hayal 

kurduğu için arkadaşları onunla alay ediyor mu? 

Bilmiyorum. Birinci sınıftayken köyümüze gelen 

Can Öğretmen, “Hayallerinden hiç vazgeçme.” 

demişti bana. Hayallerimin yolumu aydınlataca-

ğını söylemişti. Sınıfta herkes geleceğe dair plan-

larını anlatıyordu. Hayalimi onlarla paylaşmak 

için heyecanlıydım. Tahtaya çıktım, heyecandan 

nefesimi kontrol edemedim. Daha bir cümle ağ-

zımdan çıkmadan sınıf arkadaşlarım kıkırdamaya 

başlamıştı. Can Öğretmen’im onları susturduğun-

da hayalimi onlara anlatmaktan vazgeçmiş ve 

sonraki günlerde daha çok içime kapanmıştım. 

Beni gördüklerinde bakışlarının değiştiğini hisse-

diyordum. Yanlarından geçip giderken arkamda 

bir kahkaha kalabalığı kalıyordu sanki. Can Öğ-

retmen okuldan ayrıldıktan sonra kendimi daha 

da yalnız hissetmeye başladım. Okuldan sonra ko-
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şarak tarlaya gidiyordum. Zaman kaybetmeden 
babama yardım etmek istiyordum. Bir süredir 
okula yeni öğretmen atanmadığı için derslerden 
uzak kalmıştık. Hem tarlada çalıştığım günlerde 
zaman daha çabuk geçiyordu. Yapacak bir dünya 
işim vardı. Köydeki tüm çocuklar da benim gibi 
tarlada çalışmaya başlamıştı.

Her akşam eve döndüğümde yemekten önce 
daha önce altını çizdiğim kitapları tekrar tekrar 
okumak mutlu ediyor. On yaşındayım ve sahip 
olduğum tüm kitapları okudum. Fakat bu bir 
engel değil. Kitapların resimlerine bakarak yeni 
hikayeler oluşturmaya çalışırım. Bu zamanla bir 
oyuna dönüştü. Ne zaman yalnız kalsam vitrinde 
yer alan kitapları önüme serer ve kendimi karak-
terleri, olayları değiştirdiğim bir öykünün içinde 
bulurum. Bazen kendimi o kadar kaptırırım ki, 
annem ikinci kez seslenmeden onu duymam bile. 
Geceleri yatağıma uzandığımda yorgunluktan göz-
lerim kapanır ve hızlı bir uykuya dalarım.

İbrahim’in gidişini izledikten sonra en iyi 
dostuma döndüm yüzümü. “Günaydın Salkım. 
Umarım iyi uyumuşsundur. Bugün yoğun bir gün 
olacak.” Karşıdan cevap gelmeyeceğini bilirim. 
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Hiç konuşmaz ama çok iyi dinler. “Ağaçlar ko-

nuşamaz.” diye düşünenlerden değilim. Salkım’ın 

kendini hazır hissetmediğine inanıyorum. Dalla-

rıyla çok güzel konuşurlar… Gerçekten dinlemeyi 

öğrendiğimizde belki onları daha rahat duyabili-

riz. Kendimi mutsuz hissettiğim ya da heyecanlan-

dığım her zaman onun yanında koşarım. En ince 

detayına kadar ona olanları anlatırım. Gölgesinde 

insanı mutlu eden bir şey var. Küçük bir çocukken 

bana sarılan babanın sıcaklığı onunkisi. 

Özlemini çektiğim şey belki de buydu. Babam-

la son zamanlarda çok uzaklaştık. Babam, 

eskisinden daha fazla çalışmak 

zorundaydı. Aldığı ürünler 

geçinmemize yetmediğinde 

daha fazla borçlanmak zo-

runda kaldı. Her borçlan-

mada daha çok çalışmaya 

başladı. Tarlada birlikte 

geçirdiğimiz vakitlerde 

soluklanmak için bile 

bir araya gelemiyoruz. 

Baktığımız yönler bile 

farklı. Bizi mutlu et-
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mek için, zorda kalmamamız için sürekli çalışıp 

duruyor. Akşamları yorgun argın eve döndüğün-

de ağzına bir lokma bir şey attıktan sonra olduğu 

yerde uyuklamaya başlıyor. Böyle zamanlarda ona 

fark ettirmeden onu inceliyorum. Ellerindeki kıv-

rımlara baktığımda yaşlılığın getirdiği yorgunluğu 

hissediyorum. 

Salkım da babamın artık eskisi gibi olmadı-

ğının farkındaydı. Bazen babamı Salkım’ın di-

bine çökmüş, ayaklarını karnına kadar çekmiş 

düşünürken görüyorum. Çocukluğunda babam 

da zamanını benim gibi Salkım’ın çemberinde 

geçirirmiş. Geleceğe dair kurduğu hayalleri ona 

anlatırmış. Ben küçükken çocukluğuna dair an-

lattığı her hikâyede Salkım’ın geçtiğini hatırlıyo-

rum. Mucit olmak istiyormuş hep. Köyde ne za-

man çalışmayan bir şeye denk gelse tamir etmeye 

çalışmış. Hatta farklı denemelerle çalıştırdığı ve 

adını koyamadığı makineleri bile olmuş. Gençlik 

zamanlarında köydekilerin işlerini kolaylaştırmak 

için çok çabalamış. Tarım arazilerini daha verimli 

hâle getirmek için geliştirmeye çalıştığı ve herke-

sin “deli işi” olarak adlandırdığı makinelerin fark 

edilmesi onun için önemliymiş. Artık onarılama-
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yacaklarını düşündükleri değirmen için günlerini 

verip çalışması bile köylülerin umurlarında ol-

mamış. Bir sürü fikri varmış. Hemen her konuda 

düşüncelerini dile getirmekten çekinmezmiş. Fa-

kat gittikçe dışlanmasına sebep olmuş bu fikirler. 

Bazen çok basit bazense gereksiz bulunmuş çoğu. 

Babam da bir süre sonra kendisini önemsiz hisset-

meye başlamış. Köyde diğerleri tarafından kabul 

edilmek için verdiği mücadele onu yıpratmıştı. 

Bu yorgunluk bazen gözlerinde bir anda öylece 

belirirdi. 

Hayallerini gerçekleştirememiş olan babam, 

hayallerimi gerçekleştirmem için çırpınırdı. Böyle 

zamanlarda ona sarılmak isterdim fakat sanki bir 

şey adım atmamı engellerdi. Babam, arkasına bak-

tığında onu destekleyen bir kişiyi bile göremediği 

için pes etmişti. Bunu düşündüğümde babamla ne 

kadar ortak noktam olduğunu anlayabiliyorum. 

Ben de hayallerimi sınıf arkadaşlarımla paylaşmak 

istediğimde, o an heyecandan konuşamadığım 

için umursanmamış ve alay edilmiştim. Günlerce 

bununla yüzleşmediğim için kendime kızmıştım. 

Belki de tahtadan yerime geçmek yerine orada 

kalıp konuşmaya devam etmeye çalışsam her şey 
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daha iyi olabilirdi. Denememiştim ve denemek-

ten kaçmıştım.  

Uygun kıyafetlerimi giydikten sonra tarlaya 

gitmek için evden çıktım. Son birkaç gündür evde 

kahvaltı yapmıyorduk. Tarlada kısa mola zaman-

larında hızlıca bir şeyler atıştırıp çalışmaya devam 

ediyorduk. Babamın kamyonetine binmeden önce  

salkımın yanına gittim. Her sabah olduğı gibi ona 

sarıldım. Döndüğümde çok yorgun olmazsam ona 

bir hikâye anlatacağıma söz verdim. Yolda bir 

hikâye düşünmeliydim.

 Annem babama söylenerek evden çıktı. Kim 

bilir niçin sinirlenmişti. Beni görünce az önce 

söylenen kendisi değilmiş gibi gülümsemeye baş-

ladı. “Bugün tarlaya hazır mısın bakalım İso?” diye 

sordu. 

“Evet.” dedim. “Ya sen?” diye sordum. “Bugün 

keyifsiz gibisin?”

Hırkasının düğmelerini iliklerken göz göze gel-

dik. “Aynı şeyler işte, biliyorsun.” dedi. “Tarlaya 

gidince kendime gelirim. Sanırım biraz acıktım.” 

“Kaçak Ahmet, haydi artık gel. Burada dikildik 

kaldık.” 
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Annem sinirlendiği zamanlarda babama kaçak 
derdi. Ne zaman ciddi bir konuyu konuşmaları ge-
rekse babam ortadan kaybolurdu. Annem ise zor 
bir durumla karşı karşıya kaldığında kaçmaz, üs-
tüne giderdi. Sabahları çok erken kalkar ardından 
işe koyulurdu. Günlük olarak yaptığı bir iş listesi 
vardı. Biz daha uyanmadan o çoğunu yarılardı. 
Onun bu azmi beni çok mutlu ediyordu. Güçlü 
annem, kalbinin derinliklerinde zor bir hayatın 
izini sürüyordu. 
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Babam sonunda kapıya çıkmıştı. Kapıyı çekti 
ve elindeki hırkasını üstüne geçirdi. Salkım’a el 
sallamayı ihmal etmezdi. Yanından geçerken elini 
salladı. 

“Görüşürüz eski dostum. Ev sana emanet.”
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