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Sizin hiç bir kediden, bir kuştan ya da bir ağaçtan 
dostunuz oldu mu? Evet derseniz hiç şaşırmam. 
Ben ne çocuklar tanıdım. Öyle sadece sevmek 
değil, hayvanlarla, bitkilerle, doğadaki şeylerle bıcır 
bıcır konuşanları gördüm! Çocukların bu üstün 
yeteneklerine hayranımdır. Onlar, canlı cansız her 
şeyle anlaşabilir; fakat büyüdükçe bir kısmı bu 
huylarından vazgeçer. Bununla ilgili duyduğum bir 
hikâye var. Bizim İzmir şehrinde yaşanmış. Dinleyince 
çok etkilendim. Size de anlatmak istiyorum. Birbirini 
duyabilen bir ağaçla bir çocuğun öyküsü. Bunu bir 
çalışma için gittiğim Kadifekale’deki bir kahvehanede 
dinledim. Orada mahalleliler sohbeti pek sever. 
Dışarıdan gelenlere meraklıdır. 
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O gün oturmuş güzel güzel kahvemi içiyordum. 
Gözüm, duvarda çerçevelenmiş bir gazete sayfasına 
ilişti. Haberin fotoğrafında esmer, uzun parlak 
saçlı, narin bir genç kadın, o kahvede tam benim 
oturduğum yerde oturmuş etrafındakilere bir şeyler 
anlatıyor, resmin altında da  “Gururumuz!” yazıyordu. 
Merak ettim. “Kim bu genç kadın?” diye sordum. 
Kahveci, tam soruma yanıt verecekken yanımdaki 
masada oturan yaşlı bir adam, sandalyesini geriye itti 
ve bana doğru döndü. Kahvecinin konuşmasına fırsat 
vermeden: 
 
“O, Dicle”, dedi. Ardından da bana Dicle ile arkadaşı 
zeytin ağacının masal gibi öyküsünü anlatmaya 
başladı. 
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Yaşlı adamın anlattıklarını soluksuz dinledim. Çok 
ama çok etkilenmiştim; öyle ki sohbetim bittikten 
sonra dosdoğru o ağacın bulunduğu yere gittim. 
Onu gördüm. Zeytin ağacını… Tam Kadifekale’nin  
kapısının önünde idi. Yanına gittim. Sırtımı gövdesine 
yasladım ve onun baktığı yerden şehre baktım. Yaşlı 
adamın anlattıklarını bir bir gördüm. Yıllar öncesine 
döndüm; Dicle’yi orada hayal ettim...   

Dicle, on beş yıl önce yaşamış bu mahallede. Artık 
burada oturmuyor. Kadifekale’ye, babası ve ağabeyi 
Berzan’la birlikte Diyarbakır’ın bir köyünden gelmişler.
Babaları burada geçici bir iş bulmuş. Amcalarının 
yanında kalıyorlarmış. Anne ve iki kardeş, köylerinde, 
onlardan haber bekliyorlarmış. Eğer her şey yolunda 
gider, babası kalıcı bir iş bulursa onlar da gelecekmiş. 
İzmir’e gelir gelmez babası, Dicle ve ağabeyini burada 
okula yazdırmış. Özellikle kızının okumasını çok 
istiyormuş. 

Dicle, kapkara gözlü, fırtına gibi bir kızmış. İlk 
günden hevesle başladığı okulunda hiç beklemediği 
zorluklarla karşılaşmış. Önce okula yeni geldiği 
için yaşıtları uzak davranmış ona. Birkaç kişi onun 
konuşma şekliyle alay etmiş. Dicle’nin yöresel bir 
aksanı varmış. Bir de bu okuldaki dersler, köydeki 
okuluna göre daha ilerideymiş ve Dicle hep geriden 
geliyormuş. Sınıfta olanları takip edemiyor ve sürekli 
gülünç duruma düşüyormuş.
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Dicle, okul çıkışı doğrudan eve gitmiyor, 
Kadifekale’nin denize yani Konak’a bakan yüzündeki 
o büyük zeytin ağacının yanına oturuyor, sırtını 
gövdesine yaslayıp uzun uzun çevreyi izliyormuş. 
Sıkılınca ağacın bir dalını seçiyor, dalda ayrık ayrık 
patlayan zeytin meyvelerinin sayılarını tahmin etme 
oyunu oynuyormuş. Yarım saat, bir saat bazen daha 
da uzun bir süre ağaçla vakit geçiriyormuş.  

Ağaç bundan haberdarmış. Dicle’nin değişik bir çocuk 
olduğunu fark ediyormuş. Genelde çocuklar onunla 
böyle oynamazlarmış. Mesela, dallarından birini kırıp 
kamçı yapmak ya da meyvelerini koparıp karşı evin 
penceresinden içeri atmak gibi müthiş yaratıcı(!!!) 
oyunları varmış mahalle çocuklarının.    

Neyse ki zeytin ağaçları dayanıklıdır. Öyle olmasalardı 
nasıl yaşarlardı yüz yıllar hatta bin yıllarca? Belki bu 
kadar uzun yaşadıklarından ve çok şey gördüklerinden 
dolayı olgun ve ağırbaşlıdırlar. Asla kavga sevmezler. 
O yüzden insanlar onlara “barış ağacı” der. 
Çevrenizden bir kişiye sorun. Zeytin ağacı hakkında 
ne düşünüyor? Eminim hep iyi bir şey söyleyecektir. O 
ağacın bize verdiği o kadar çok şey var ki… 
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Hikâyeme döneyim: İşte yine o okul çıkışlarından 
birinde, Dicle bu kez çok mutsuz, içi kabarmış bir 
şekilde zeytin ağacına koşmuş. Ağacın gövdesine 
kapaklanır gibi sarılmış ve kendini bırakıp hüngür 
hüngür ağlamaya başlamış. Zeytin ağacı ne olduğunu 
anlayamamış. Sarsılmış. Küçük kızın ıslak burnunu 
gövdesinde hissetmiş.

Zeytin ağacı o denli etkilenmiş, o denli etkilenmiş 
ki hiç beklenmedik bir şekilde, bin yıldır yapmadığı 
şeyi yapmış. Güç bela dallarından birini kaldırarak 
küçük kıza sarılmış. Dicle hiç şaşırmamış. Hıçkırıklar 
arasında ağaca: 

- Her şeye kusur buliler… Heç sevmeyoriler beni… 
Bele olmaz. Getcem ben. Köyüme getcem… 

Ağaç, bu şirin, çatık kaşlı, kara gözlü kızın 
duygusallığından çok etkilenmiş.  Yüzyıllardır ağzını 
açıp konuşmamışmış. Biraz çatırdayarak zar zor, uğul 
uğul bir sesle konuşmaya çabalamış:

- De-me öyle… Burası güzeldir as-lın-da, demiş. Seni 
daha tanımıyor-lar. Tanıyınca anlar-lar. Vakit ver, 
diyebilmiş. 

Dicle burnunu çekerek ağacın yanına çökmüş:  

- Herkes arkadaş olmiş. Beni almiyiler. Ben burali 
değilem. Ondan almiyiler. Herkes burali, ben değilem. 
Ondan almiyiler… 
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Zeytin ağacı kızın bu şirin haline gülmek istemiş ama 
nasıl gülündüğünü de tam hatırlayamıyormuş. Kızın 
adının Dicle olduğunu öğrenmiş:  

- Buralı olmadığından değil, seni daha 
tanımadıklarından aralarına almamış-lar-dır. Hem 
kimse tam buralı değil ki. Herkes buraya bir zaman 
bir yerden gelmiş-tir. Burası herkesin toprağıdır. Hele 
ki İzmir. İzmir herkesi sever. İzmir onu sevenleri geri 
çevirmez. Bak küçük kız, ben bile, ben bile buraya 
nerelerden gelmişim?

Hıı? Dicle kafasını yukarı kaldırmış. Zeytin ağacının 
o hayranlık uyandıran,  koyu gümüş yeşili yüzünü 
görmüş. Şaşkınlıkla:  

- Sen de dişaridan gelmişsen??? demiş.  
  
Zeytin ağacı azıcık olsun gülümseyebilmiş: 

- Öyleymiş. Dedelerim bana öyle söyledi. Bak şimdi, 
çık tepeme, demiş. Çık,çık,çık! En tepeye! Bir şey 
göstereceğim. Korkma yardım ederim sana. 
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Dicle ağaca çıkmaya alışıkmış; ama zeytin ağacı da 
epey yüksekmiş. Boyu neredeyse üç katlı bir bina 
kadarmış. Zeytin ağacı dallarını Dicle’ye merdiven 
yapmış ve hooop…! Dicle şimdi en tepedeymiş!

- Ne görüyorsun? diye sormuş zeytin ağacı.  

Dicle: 

- İzmir vardir, demiş. 
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- Başka? Biraz anlat bakayım. 

- Eyle, binalar vardiir buradan aşaği. Her yer evdir. 
Karşida su vardir. Deniz vardiiir. Binalar denizin 
çevresinden dolaniyidir. Sonra binalar bitiyidir. Sonra 
kisa dağlar geliyidir. Topraklar denizi kucakliyidir. İzmir 
denizi kucakliyidir ama kollari kapanmiyidir. 

Dicle körfezi tarif ediyormuş hem de muhteşem bir 
şekilde! Gerçekten de ağacın baktığı yerden aşağı 
doğru binalar denize doğru akıyor; İzmir karası, iki 
kolunu yana açmış denizi kucaklıyormuş. 
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İşte körfez böyle bir şeydir. Körfez, karanın içine 
sokulan su parçasıdır. Büyük bir göl gibidir ama 
bulduğu küçük bir aralıktan yani boğazdan büyük 
denize bağlanır. O yüzden gemi durakları yani 
limanlar körfezlere kurulur, çünkü körfezler çok 
korunaklı olur. İzmir’in en büyük özelliği körfezidir. 
Aferin Dicle! 

Zeytin ağacı:

- Şimdi denizin açıldığı o aralıktan, o boğazdan en 
uzağa bak, demiş. Ne görüyorsun?

- Heeeç, demiş Dicle. 

- Hiç mi?

- Heç!

İşte o göremediğin kadar uzakta bir başka kara var. O 
karanın adı Yunanistan. Orada yaşayanlar yurtlarına 
Hellas da derler. Bizimkiler de oradan gelmiş!  

Zeytin meyvesini çok seven bir kuş vardır. Adı 
karatavuktur. Karatavuk simsiyah bir kuştur ve gagası 
kavuniçi renktedir. Karatavuklar zeytinleri hüp diye 
yerler; ama zeytinin çekirdeği çok serttir. Karatavuklar, 
o sert zeytin çekirdeklerini yuttuktan sonra 
kursaklarında yumuşatır ve bir zaman sonra onları 
dışkılarından toprağa geri atarlar. Biz insanlar, o taş 
gibi zeytin çekirdeklerini toprağa atsak çimlenmez; 
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ama karatavuklardan düşen o yumuşamış çekirdekler 
çimlenebilir; böylelikle yeni zeytin ağaçları oluşur.  
Bu yüzden karatavuklar zeytin ağaçlarının anneleri 
gibidir. 

Zeytin ağaçları yaşamak için bizim topraklarımızı 
seçmişler. Akdeniz’i ve Anadolu’yu sevmiş, yurtları 
bilmişler. Bu bizim için ne kadar güzel bir şey! 
Hikâyemizdeki zeytin ağacını çimleyen karatavuklar 
karşı karadan buraya göç edenlermiş. Elbette 
Anadolu’dan oraya gidenler de var!  
 
Zeytin ağacı, Dicle’ye uzun uzun Hellas’tan yani 
Yunanistan’dan kalkan bir grup karatavuğun, önce 
aradaki Ege adalarına uğrayıp dinlendiğini, sonra 
buraya uçtuğunu ve dedelerinin de bu göç sayesinde 
İzmir’de yaşamlarına başladığını anlatmış. Dicle nasıl 
şaşırmış anlatamam: 
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- Uyyyşşş… demiş. Hele karatavuklara bah! Bu evlerin 
arasinda nasil bulmişler burayi?

Zeytin ağacı:

- Küçük kız, ben sana bu evlerin, bu sokakların hiç 
olmadığı zamanlardan söz ediyorum. Dahası, o 
zamanlar bu arkandaki Kadifekale bile yoktu. Bak 
şimdi başını sağa çevir. Orada, tüm bu binaların 
arasından bir yeşil tepe var. Görüyor musun? 
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- Hee, göriyiim.  

- Hellas’tan buraya sadece karatavuklar değil, 
Hellaslılar da göç etti. Burada başka Anadolu halkları 
vardı. Hellaslılar onlarla savaştı. Bazılarıyla anlaştı. 
Sonunda o gördüğün yeşil tepenin olduğu yerde küçük 
bir şehir kurdular. Adına da Smyrna dediler. Orası 
şimdi Bayraklı’dadır. 
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Dicle bir Bayraklı-Smyrna’ya bir de koca İzmir şehrine 
baktı. Ağaç doğru söylermiş, Ne kadar çok insan 
varmış. Belli ki herkes bir yerden gelmiş… 
 
- Ya bu kale? demiş Dicle, arkasındaki kaleyi 
göstererek. Bu kale o vakit yoh miymiş?

- Yokmuş, demiş zeytin ağacı. Bayraklı-Smyrna 
kurulduktan bin yıl sonra, yine karşı karadan, 
Makedonya’dan Kral Büyük İskender, buralara gelmiş. 
Ve derler ki şimdi benim köklerimin tutunduğu bu 
tepede de gezinmiş. Pagos imiş benim tepemin adı o 
zamanlar. Büyük İskender buraya hayran olmuş derler. 
Smyrna kentini buraya taşıtmış. Arkamızdaki bu kaleyi 
yaptırmış.

- Kral niçin yaptirmiştir bu kaleyi?, diye sormuş Dicle. 

Zeytin Ağacı:

- İzmir’i korusun, kollasın diye. Eski şehirlerin illaki bir 
kalesi olurdu. Smyrna’nınki de Kadifekale’ydi. Bakma 
sen, çoğu İzmirli Kadifekale’yi bilir de, ne kadar 
önemli olduğunu bilmez. Bu kale var ya, bu kale… 
Boşuna buraya dikilmedi. İzmir’in her yerini kartal gibi 
görür. Bu kale, içinde yüzlerce yıl şehrin hazinesini 
sakladı, askerlerini sakladı. Her geleni geçeni gece 
gündüz kontrol etti. O benim en eski arkadaşım. 
Onun için çok üzülüyorum. Onu çok yıprattılar. Surları 
ta denize kadar inerdi. İzmir’i taştan uzun kollarıyla 
sarardı. Çok yeri yıkıldı. 
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Dicle’nin yüreği burkulmuş: 

- Uyyşş kale, sen sağ olasan, İzmir’i nasil 
korumuşsan...  

Zeytin ağacı Dicle’ye sormuş: 

- İzmir’i seviyor musun biraz daha? 

Dicle:

- Biraz, demiş. Taniyinca seviliyii…   
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Bundan sonraki günler, Dicle vaktinin çoğunu zeytin 
ağacıyla birlikte geçirir olmuş.  Evet, okula devam 
ediyormuş, ama hâlâ okuldaki arkadaşlarıyla arası 
çok samimi değilmiş. Tek fark, Dicle artık bu durumu 
daha az önemsiyormuş; çünkü artık onu iyi hissettiren 
zeytin ağacı varmış. Zeytin ağacının hikâyelerini 
dinledikçe, tepesine  çıkıp onun gördüklerini bir kez 
de kendi gözlerinden gördükçe Dicle’nin dünyası 
değişiyormuş. Zeytin ağacı, Dicle’ye gün gelmiş, Roma 
İzmir’ini gün gelmiş Bizans İzmir’ini göstermiş. 

Sonunda bir gün gelmiş, zeytin ağacı, Dicle’ye 
Osmanlı İzmir’ini de göstermiş. Osmanlı İzmir’i ve 
zeytin ağacının anlattığı bir olay Dicle’nin aklından hiç 
çıkmamış. 

Zeytin ağacı:

- Küçük kız, demiş. Sana şimdiye kadar İzmir’le ilgili 
anlattıklarım, dedelerimden duyduklarımdır. Ama 
ben en iyi Osmanlı İzmir’ini bilirim çünkü o zamanları 
yaşadım. 1426 yılında dünyaya gelmişim. Osmanlı 
Türklerinin buraya yerleşmesiyle aşağı yukarı aynı 
zamanlara denk gelir.  İzmir’in her devri özeldir, 
güzeldir İzmir ama Osmanlı İzmir’i çok enteresan bir 
yerdi. Çok çok enteresan! 

Dicle:

- Niye? Ne varimiş? 
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- Türkler 1000 yıldır burada oturur. Osmanlı 
İzmir’inde Türklerin yanısıra başka topraklardan gelen 
insanlar da otururdu ve hâlâ da bir kısmı oturur. Hani 
sana demiştim: “Burası herkesin toprağıdır. İzmir, 
onu sevenleri geri çevirmez”, demiştim. Osmanlı 
İzmir’inde Türklerden başka Yahudiler vardı, Rumlar 
vardı; Ermeniler, Frenkler vardı. Bu saydığım insanların 
dilleri, dinleri hep başkaydı. Her birinin kendi 
mahallesi vardı ama hepsi İzmirliydi. Hani pek az 
şehirde yaşanmıştır bu zenginlik. 

Dicle:

- Sen diyirsen ki o Rumlar da Ermeniler de buraya 
bizim gibi başka köylerden gelmiştir??  

- Evet, demiş zeytin ağacı. Hani bu körfez var ya. 
O birleştirmiş bu insanları. İzmir kıyıda olduğundan 
gelmesi kolaymış. Körfez de gemiler için çok korunaklı 
bir yer oluyormuş. Sonrasında liman yapıldı buraya. 
Onun yapılışını da gördüm ben. İzmir’de çok ticaret 
yapılıyordu. Çoğu insan ticaret ve liman için gelip 
gidiyordu buraya. 

Dicle: 

- Benim babam da çalişmaya gelmiştir buraya. Onun 
gibidir?? 

- Evet. Yerleşenler yavaş yavaş buranın 
halkı oldu. Hepsi İzmirli oldu.  
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- Neredeler şimdi? diye sormuş Dicle 
gözlerini İzmir üzerinde gezdirerek.  

Zeytin Ağacı susmuş. Belli ki kötü şeyler de olmuş. 

- Bazen insanlar elindekinden 
daha fazlasını ister, küçük kız. 
Açgözlü davranır, çevresine zarar 
verirler. Sorun çıkarırlar, hatta 
savaş çıkarırlar. İşte bundan 100 yıl 
önce, İzmir’i kendi ülkeleri yapmak 
isteyen başka devletlerin askerleri 
geldi buraya. Onları da gördüm. 
Burada çok kötü şeyler oldu. 
İşgal oldu, savaş oldu, yangın oldu. 
Sonunda İzmir Türk sahiplerinde kaldı ama o 
bahsettiğim insanlar, o çeşit çeşit insanlar, eski 
arkadaşlar dağıldı gitti. Çok üzücüydü,
 hatırlamak istemem. Bak, in şimdi, 
şu sol tarafımdaki kalın dalın altına bir bak. 

Dicle inmiş, ağacın yanına dönmüş, aranmış. Tam o 
kalın dalın altında çakıyla kazınmış bir yazı varmış.  

‘‘Muhammed, Vasilis, Moşe
Burada kardeş oldular
Dünya ahiret kardeş olacaklar’’
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- Bu ne?, demiş Dicle.  

- Bundan 90 yıl önce bu mahallelerde yaşayan 
çocuklardı onlar. Muhammed, Vasilis ve Moşe. Üç 
can arkadaştı. Muhammed, Türk mahallesindeki 
bir imamın oğluydu. Moşe ise daha aşağıda 
Basmane’deki aile evlerinde (kortijolarda) oturan, 
annesi terzilik yapan yetim bir Yahudi çocuğuydu. 
Vasilis ise Aya Vukla mahallesinde yaşayan bir Rum 
marangozun oğluydu. Üçü de İzmir çocuğuydu. Birlikte 
büyüdüler. Hatta benimle büyüdüler. Doğdukları 
günden itibaren birlikte gezer, hiç ayrılmazlardı. Ta ki 
işgal ve savaş, İzmir’i birbirine katana kadar. 
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Savaştan sonra Vasilis ve ailesi zorunlu olarak 
İzmir’den göç etmek durumunda kaldı. Çok zor bir 
vedaydı. Muhammed ve Moşe’nin aileleri Vasilis’lerin 
toparlanmasına yardım etti, arkalarından su döktüler, 
tez zamanda geri gelsinler diye. Çocuklar son kez 
burada kucaklaştı. Ne olursa olsun bir gün birbirlerini 
bulacaklarına söz verdiler. Bendeki bu yazı onların 
hatırasıdır, demiş zeytin ağacı.  
 
Dicle’nin gözleri dolmuş. Zeytin ağacının gövdesinde 
100 yıl önce yaşıtı çocuklar, hepsi başka köylerden 
çocuklar, buluşmuş, arkadaş olmuş ve buradan başka 
yurtlara uçmuşlardı.  
 
Burası, İzmir, çok büyük bir hikâyeydi.  
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Öyle zannediyorum ki, zeytin ağacının bu hikâyesi 
Dicle’nin birçok şeyi fark etmesine sebep oldu.  Bazen 
bazı küçücük olaylar, hayatımızın akışını tahminimizin 
ötesinde  değiştirir. Dicle için bu küçük an da böyle 
büyük bir etki yaratmış olabilir. Küçük kız, o an ve 
sonrasında çok daha fazla sevmiş İzmir’i. Hak vermiş 
bazı şeylere. Fark etmiş, anlamaya çalışmış, tanımaya 
çalışmış. 

Zeytin ağacı doğru söylermiş. İnsan bir şeyi ancak 
tanıdıkça gerçekten sevebiliyormuş. Baştan karar 
vermek büyük hataymış. Dicle de yeni şanslar vermiş, 
okuluna,  arkadaşlarına ve kendine. 

***
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Bakın çocuklar, yıllar geçti. Ben Dicle’yi o gazete 
haberiyle tanıdım. Resimdeki o genç kadın, o küçük 
Dicle’ydi. Bu masalsı çocukluk öyküsünün kahramanı, 
yıllar sonra Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
bir avukat ve üstelik Çevre Hukuku (yani doğanın 
haklarını koruma kuralları) üzerine uzman olmuştu. 
Dicle benim karşıma, çevre değerlerinin korunması 
için çatır çatır mücadele eden bir genç kadın olarak 
çıktı. Gazetedeki haber, onun bir büyük bina inşaatı 
için kesilmesi planlanan 600 zeytin ağacını korumak 
ve yok olmalarını engellemek için verdiği hukuk 
savaşında kazandığı büyük başarıyla ilgiliydi.
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