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Yazan: Caber el-Naimî
Resim: Mahîş Kennur

 Nefes
Ağaçları



Nâsır ailesiyle birlikte bolca yaş hurma yetiştirilen bir 
hurma çiftliğinde yaşıyordu.

Kocaman hurma ağaçlarının arasında dikenli sedir 
ağaçları da yetişmekteydi; ama bu, Nâsır ve ailesinin 
çiftlikteki ekip biçme işine hiç mâni olmuyordu. 

Nâsır, bu kocaman sedir ağaçları altında oturup kitap 
okumayı, bir yandan tatlı kırmızı çayını yudumlarken 
diğer yandan etrafında dolaşan böcekleri ve kuşları 
izlemeyi çok seviyordu.
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Günlerden bir gün Nâsır yine sedir ağaçlarının altında 
otururken sedir ağacının gövdesindeki sarı bir leke etra-
fında dolaşıp duran karıncalar gözüne ilişti. Lekeyi iyi-
ce inceledi. Bir de ne görsün! Bunlar sedirin özsuyunu 
emen küçük yaprak bitleriydi.

Nâsır iyice meraklanmıştı; çünkü karıncalar bu yaprak 
bitlerini ne yiyor ne de saldırıyordu. Küçük bir dalla bu 
sarı bitlere dokundu. Bunun üzerine karıncalar dala sal-
dırdı! Nâsır hayretle: “Acaba neden karıncalar bu bitleri 
koruyor?” diye sordu kendi kendine.
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Nâsır hemen şehirdeki bir halk kütüphanesine gidip karıncala-
rın neden bu bitleri koruduğu hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Kütüphanede okuduğu kitaptan, aynen insanların ineklerden süt 
sağması gibi karıncaların da bu bitlerden bala benzer tatlı bir 
sıvı elde ettiklerini öğrendi. Bu yüzden bu bitlere karınca inek-
leri deniliyordu.
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Karanlık bir gecede Nâsır’ın babası rüzgâra eşlik eden birtakım 
garip sesler duydu. Ona sanki hurma ağaçları konuşuyor ve şikâ-
yet ediyorlar gibi geldi.

Hurmaların acı acı şöyle söylediğini işitti: “Dikenlerle dolu sedir 
ağaçları bizim suyumuzu ve yiyeceğimizi alıyorlar, bizi sıkıştırı-
yorlar. Biz lezzetli hurmalar verirken onlar pek de meyve vermi-
yorlar.”

Nâsır’ın babası ailesinin geçimi için ona lezzetli hurmalar veren 
bu ağaçları hoşnut etmeyi düşündü.
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Ertesi sabah Nâsır’ın babası çiftlik çalışanlarıyla beraber sedir 
ağaçlarını kökünden sökmeye başlamıştı. Nâsır bunu görünce 
dayanamadı ve hemen babasına koşup ona: “Babacığım lütfen 
sedir ağaçlarını atmayın, en azından onları çiftliğin dışına eke-
lim.” diye ricada bulundu. 

Babası Nâsır’a: “Peki oğlum, sedir ağaçlarını sevdiğini biliyo-
rum.” dedi. 

Bunun üzerine Nâsır babasına ve çiftlik çalışanlarına sedir 
ağaçlarını yeniden dikmek için yardım etti.  Böylece hurma 
çiftliğin dışında sedir ağaçlarından bir koru oluşturdular.
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O gece Nâsır’ın babası hurma ağaçlarının arasında bir 
gezintiye çıktı ve onların şöyle söylediğini işitti: “Ne 
mutlu bize! Suyumuz, yiyeceğimiz ve çiftliğimiz artık 
sadece bizim. Bundan sonra daha çok ve daha tatlı hur-
malar vereceğiz…”
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Bundan birkaç gün sonra bu defa Nâsır’ın dikkatini çiftliğin dışına 
doğru uzayan yüzlerce siyah çizgi çekti. 

İyice yaklaşınca bunların çizgi değil de ağızlarında yumurta ve karınca 
ineği (yaprak bitleri) taşıyan binlerce karınca olduğunu fark etti. Yönle-
rine bakılırsa sedir ağaçları korusuna doğru ilerliyorlardı.

Tam bu esnada Nâsır babasının sevinçli sesini 
duydu: “Harika! Bundan sonra karıncalar beni 
ısıramayacak.”

Fakat Nâsır bu duruma fazlasıyla üzülüyordu. 
Bundan sonra çiftlikte sedir ağaçlarının altında 
oturup kitap okuyamayacak, kuşları izleyeme-
yecek ve harıl harıl çalışan karıncaları gözlem-
leyemeyecekti. 

16



17



18



Aylar sonra hiç hesapta olmayan bir şey oldu!

Hurma ağaçları eskiye nispeten hem kilo olarak daha az hem de 
tat olarak daha az tatlı hurma vermeye başlamıştı.

Nâsır’ın babası hurma ağaçlarının hasta olduğunu, yapraklarının 
solgun olduğunu fark edince çok üzülmüştü; ama sebebini de 
bir türlü anlayamıyordu. Bunun üzerine gece hurma ağaçlarının 
arasında dolaşmaya karar verdi. Olur ya belki sorunları hakkında 
konuşurken onları duyabilirdi. 

Fırtınalı bir gece Nâsır’ın babası hurma ağaçlarından gelen cılız 
bir ses işitti: “Boğuluyoruz! Öleceğiz… Öleceğiz…”
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Sabah olunca Nâsır’ın babası Nâsır’a: “Hemen kütüphaneye git 
ve hurma ağaçlarının neden hastalandığını araştır, belki bir şeyler 
bulabilirsin. Eğer ölürlerse daha çok zarar edeceğiz.” dedi.

Nâsır saatlerce halk kütüphanesinde ağaçların dikimi hakkında 
araştırma yaptı ve aniden hurma ağaçlarının neden hastalandığını 
fark etti.
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Nâsır hemen eve koştu ve babasına: “Babacığım lütfen sedir 
ağaçlarını çiftliğe geri getir, sonra göreceksin her şey eskisi 
gibi olacak.” dedi.

Fakat babası onaylamayarak başını salladı ve: “Ama ağaçları 
sedir ağaçlarını sevmez ki!” dedi. 

Nâsır babasına: “Lütfen babacığım, inan bana çiftliğimizi 
kurtarmanın tek yolu bu.” diye ısrar etti.

Bunun üzerine Nâsır’ın babası sedir ağaçlarını çiftliğe geri 
getirdi ve eskiden olduğu gibi hurma ağaçlarının arasına ye-
niden dikti. 
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Nâsır geri gelen karıncaları işaret ederek babasına şöyle 
dedi: “Babacığım, sonunda karıncalar çiftliğe geri döndü ve 
inşallah hurma ağaçlarımızı kurumaktan kurtaracaklar. Kü-
tüphanedeki araştırmamda karıncaların yeraltında dallanıp 
budaklanan yuvalarının toprağa hava akımı sağladığını ve bu 
sayede hurma köklerinin de nefes alarak ağaçların sağlığını 
koruduğunu okumuştum. Ayrıca karıncaların sadece sedir 
ağacının özsuyuyla beslenen bu yaprak bitlerini sevdiklerini 
de biliyorum. Bu yüzden hurma ağaçları arasında sedir ağaç-
larına ihtiyacımız var.” 
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Birkaç ay sonra hurma ağaçları yeniden eski sıhhatine kavuşmaya 
başlamıştı. Nâsır babasına: “Babacığım bak! Hurma ağaçlarının 
dalları kocaman tatlı hurmalarla doldu.” dedi.

Babası da: “Bu iş kafamı karıştırmıştı ve söylediklerinin işe yara-
yacağından da emin değildim.” diye karşılık verdi.

Hurma ağaçları artık yeniden canlanmıştı ve kendilerinden farklı 
olup aynı toprağı paylaşsalar dahi bir daha asla sedir ağaçlarında 
şikâyet etmediler.
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