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Susanna Tamaro

Susanna Tamaro 12.12.1957 günü 
İtalya’nın Trieste kentinde doğdu.
Sinema yönetmenliği eğitimi aldı 
ve televizyon için doğa belgeselleri 
çekti.  Büyükler için yazdığı Yüreğinin 
Götürdüğü Yere Git kitabının büyük 
başarısından sonra o da yüreğinin 
sesini dinledi ve bir dağ şehrine 
yerleşti. Şu anda atlar, kuşlar, keçiler, 
kurbağalar, sincaplar ve elbette 
kedi ve köpekleriyle birlikte dağdaki 
çiftliğinde yaşıyor ve yazmaya devam 
ediyor. Özellikle doğanın korunması 
ve çocukların temiz, yeşil ve dürüst 
bir dünyada yaşayabilmelerini de 
amaçlayarak birçok çocuk kitabı 
yazdı. Susanna Tamaro aynı zamanda 
bir karate öğretmeni ve ustası.
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Eşyaların Sesi

Martina o akşam yatağında tek başına yatmış, 

“Acaba dünyada kaç dil vardır?” diye düşünüyor-

du. İnsanların konuştukları diller vardı: Fransızca, 

Almanca, İspanyolca, Çince, İtalyanca vb. Aynı şeyi 

ifade etmek için her ülkede değişik bir sözcük kul-

lanılıyordu. Masa gene bir masaydı, saat bir saatti, 

elma da bir elmaydı. Sadece onlara verilen adların 

söylenişleri değişiyordu.

Köpeklerin de kendi dilleri vardı. Martina her 

ak    şam köpeklerin sokaktan ve apartmanın minik 

balkonlarından yükselen ulumalarını duyardı. Sözge-

limi ikinci katın köpeği hiç yoktan bir şeye sinirleni-

verirdi: Uzaktan bir havlama sesi yankılansa balkon 

parmaklıklarına doğru hırlardı. Belli ki köpekler 

birbirleri  nin dillerinden anlıyorlardı. Belki de başka 

başka ülkelerin köpekleri de birbirleriyle anlaşabili-
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yordu. Örneğin bir Fransız köpeği bir Rus köpeği ile; 

bir Rus köpeği de Eskimo köpeği ile konuşabiliyordu. 

Birbirleriyle anlaşabilmeleri için onların yabancı dil 

öğrenmeleri gerekmiyordu.

Aynı şey kediler, serçeler, akbabalar, sırtlanlar, 

filler ve tavşancıklar için de geçerliydi. Hatta örüm-

cekler ve akrepler bile birbirlerini anlamayı becere-

biliyordu.

Martina, bir gün televizyonda işte tam bu ko-

nuyla ilgili bir belgesel izlemişti. Dişi bir örümceğe 

âşık olan erkek bir örümcek vardı. Dişi örümcek 

öyle kocaman ve tüylüydü ki sanki bir peruk takmış 

gibiydi. Ağının tam ortasına yatmış uyukluyor, erkek 

örümcek de ona ulaşmaya çalışıyordu. “Örümcekle-

rin”, diye anlatıyordu bir ses “ağızları sadece yemek 

yemeye yarar, ne dilleri ne de küçük dilleri vardır; bu 

nedenle erkek, dişisine seslenemez. Ön ayakları ile 

ağın tellerini gerip ve bırakarak adeta bir arp çalar. 

Pling plong aşkı, pling plong bekle beni geliyorum. 
^Aşık örümceklerin kanlarında müziğin ritmini taşı-

yor olmaları çok önemlidir. Yani örneğin pling pling 

değil de pling plong sesi çıkartmalıdırlar. Yani tek bir 

titreşimin yanlış olması halinde, dişi örümcek dönüp 

erkeğine gülümseyeceğine üstüne atlayıp bir anda 

yutabilir. Çünkü karnı aç bir örümcek için pling pling 

şu anlama gelir: Ben bir sineğim ve tuzağa düştüm, 

haydi çabuk gel ve ye beni.”
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Her neyse, bu tür yanlış anlaşmalar bir yana 

örümcekler de şu ya da bu şekilde aralarında iletişim 

kurabiliyordu.

Bir kez, kışın tam ortasında Martina, dedesiyle 

kendi mahallelerine yakın bir parkta gezintiye çık-

mıştı. Otlar buzdan donmuş, ağaçlar yapraklarını 

çoktan dökmüştü. Soğuk bir kuzey rüzgârı esiyordu 

ve ortalıkta kimseler yoktu. Derken dedesi birdenbire 

genç meşelerden oluşan bir küme ağacın ortasında 

durup, “Tuhaf bir şey fark ettin mi?” diye sormuştu.

“Hayır. Şey, evet,” diye yanıtlamıştı kız. “Hâlâ 

yaprakları var. Hepsi kurumuş; ama yaprakların tümü 

de dallarında duruyor.”

“Aynen öyle. Meşeler kışın asla yapraklarının tü-

münü dökmezler. Neden biliyor musun?”

Martina başını sallamıştı.

“Dinle”, demişti dedesi.

O anda çıkıveren bir rüzgâr dalları sarsmış ve 

dallardan hafif, kuru bir hışırtı işitilmişti. Bu, televiz-

yonda gördüğü çıngıraklı yılanın kuyruğunun sesine 

çok benziyordu.

“Duydun mu? Bu, meşenin kışın çıkarttığı sestir. 

Kuru yaprakları olmasaydı bu sesi bir atkestanesi ya 

da akçaağaçla karıştırabilirdik. Her ağacın kendi sesi 

vardır. Sadece onları dinlemeyi öğrenmek gerekir.”

Güneş batmak üzereydi ve dedeyle torun parkın 

çıkışına doğru yürüyorlardı. Soğuk nedeniyle Martina 
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artık ne burnunu ne de ayaklarını hissedebiliyordu; 

sadece dedesinin tuttuğu eli hâlâ sıcacıktı. Arada 

sırada önlerinde teneke kutular yuvarlanıyor, plastik 

torbalar çıldırmış denizanaları gibi rüzgârın girda-

bında uçuyordu.

“Dede!” diye bağırmıştı Martina. “Teneke kutular 

da konuşur mu?”

“Evet, teneke kutular da, plastik torbalar da ko-

nuşurlar.”

“Ya çiçekler?”

“Çiçekler de... Çiçekler, taşlar, deniz kabukları...”

“Ya otomobillerin motorları?”

“Ah, onlar biraz fazla konuşuyorlar. Hele hele 

otobüsler...”

“Peki, ya kurumaya asılan çamaşırlar?”

“Onlar da Martina, onlar da konuşur. Eğer ipe 

asılmış çarşaflara ve çoraplara kulak verirsen baştan 

sona bir şiir duyabilirsin.”

O gün eve girer girmez, Martina dedesinin bir 

bacağına sarılıvermişti.

“Dede, sen her şeyi biliyorsun!” demişti.

Dedesi de onun başını okşamıştı.

“Keşke öyle olsaydı civcivim, keşke...”

Bir süre böyle sessizlik içinde dururlarken mut-

faktaki duvar saati beşi vurmuştu. Dedesi gitmiş, saat 

şimdi de üçü vuruyordu. Martina koyunları saymayı 

bile denemiş; ama işe yaramamıştı. Çitin arkasından 
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atlamaya hazırlanan koyunları göreceği yerde, gözle-

rinin önüne dedesi geliyordu. Dede, dirseklerini çite 

dayamış tatlı tatlı gülümsemekteydi. Her zamanki 

gibi sentetik kürk yakalı, bej kabanını giymişti ve 

gözlerinde biraz hüzün vardı. Kaşkolunu takmamıştı. 

Kaşkol, Martina’nın elindeydi. Dedesi onu görmeye 

geldiği son seferde kaşkolu burada unutmuştu.

Aradan ne kadar zaman geçmişti? Altı gün mü? 

On mu? Ona telefon etmeyi denemiş; ama evde kim-

seyi bulamamıştı. Dedesi salı günü de gelmemişti, 

per    şembe günü de. Bunlar onun ziyaret günleriydi 

oysa. İki haf   tada bir, pazar günleri de gelirdi.

Martina kaşkolu almış ve palto gibi oyuncak ayı    

sına sarmıştı. Kaşkolun üzerinde hâlâ dedesinin ko   

kusu vardı: Tıraş köpüğü, otobüs ve kızartma koku su.

Açık pencereden, ikinci kattaki köpeğin uluması 

geliyordu. Ulumaya, bir otomobilin alarmı da eklen-

mişti şimdi. Martina yatış pozisyonunu değiştirdi. 

Nasıl yatarsa yatsın, yatak sadece iğnelerle kaplıymış 

gibi geliyordu ona.

Ton! ton! ton! ton!

Saat dörttü ve babası hâlâ eve dönmemişti. Anne-

si göz maskesini takmış uyuyordu. Üst kattaki kadın 

çamaşır yıkamıştı. Şimdi biraz esinti çıkmış ve çar-

şafları bir kalyonun yelkenleri gibi şişirmişti. Flip flap 

strr flap, flap flap şşşşş şşşş. Rüzgârın sesi, dalgaların 

sesi. Gemi acaba nereye doğru gidiyordu?
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Dedesi haklıydı; her şeyin kendine özgü bir sesi 

vardı. Ama sesi olmayan şeyler de vardı; örneğin ge-

leceğe ait veya yanıtı bilinemeyen soruların sesleri 

yoktu. Oysa onun kafası bu sorularla dolup taşıyor-

du. Uyuyakalan Martina rüyasında şunları gördü: 

Uzak bir kıyıdaki cılız ışıklara benziyorlardı. Kalyon 

ters tarafa doğru gidiyordu; burnunu ışıksız bir de-

nize, yıldızsız bir gökyüzüne sahip bir geceye doğru 

çevirmişti.
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Rüyalar Sona Erince

Martina sekiz yaşındaydı ve kentin dış mahalle-

lerinin birindeki kocaman bir apartmanın dördüncü 

katında oturuyordu. Evinin çevresi de birbirine ben-

zeyen pek çok apartmanla doluydu.

İki yapı arasında otomobiller park etmişti. Arada 

sırada biriki bankı olan bir yeşilliğe ya da büyüyebil-

mek için çevrelerine örülmüş bir kafese gereksinim 

duyan hastalıklı ve arkadaşsız fidanlara rastlanabi-

liyordu.

Martina, annesi Margherita ve babası Ugo ile 

birlikte yaşıyordu. Babası, bir zamanlar tamirciydi; 

ama artık çalışmıyordu. Annesi ise bütün gün oradan 

oraya koşuyor ve başkalarının evlerini temizliyordu. 

Akşam eve geldiğinde her zaman başı ağrımış oluyor 

ve babası da ağrısını geçirebilmek için ona bağırıp 

çağırıyordu.
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Martina’nın kardeşi yoktu. Bir keresinde, No-

el’den hemen önce bir erkek kardeş istemeyi dene-

mişti; ama babası ona şöyle bir yanıt vermişti:

“Bir bu eksikti!”

Neyse ki dedesi vardı. Dedesinin genç bir görü-

nüşü vardı ve yolda onları görenler babakız zanne-

derlerdi. Dedesi aslında babası olsa ne harika olurdu!

“Neden gelip seninle yaşamıyorum?” diye dede-

sine sorardı hep.
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Yanıt ise hep aynı olurdu:

“Çünkü ben yaşlıyım ve sonra seni çok seven bir 

annen ve baban var.”

Annesi ve babası çok gençken evlenmişlerdi. An-

nesi üniversiteyi bitirmeyi, babası da motosiklet ya-

rışlarına katılmayı hayal ediyordu. Ama sonra ikisinin 

de hayalleri sonsuz ve büyük bir aşkın hayali içerisin-

de eriyip gitmiş ve diğer planların tümü uçup gitmişti.

Salondaki sehpanın üstünde onların düğününde 

çekilmiş bir fotoğraf dururdu: Annesi bir kraliçe, ba-

bası da çok şık bir garson gibi giyinmişti. İkisinin de 

gözleri olağanüstü biçimde parlıyordu ve sanki bir 

peri içlerine parlak pullar dökmüş gibiydi.

Martina sık sık bu fotoğrafı incelerdi ve incele-

dikçe de gözlerinin derinden parlamasını sağlayan 

o parlak pulların nereye gitmiş olabileceğini merak 

ederdi. Babasının gözleri çok uzun zamandır sarımsı 

bir renk almıştı ve hiçbir yöne bakmıyorlardı; anne-

sinin gözleri ise donuk bir buz tabakası ile örtülmüş 

dağ göllerine benziyordu. Işık saçmadıkları gibi so-

ğuk bir gölge yansıtıyorlardı.

Günlerden bir gün, dedesi ile yalnızken ona kuş-

kularından söz etmişti ve “Neden o fotoğraftakinden 

böylesine değişikler artık?” diye sormuştu. “Sanki 

birisi onların elektrik düğmesini çevirmiş gibi.”

O anda banyodaydılar ve kamışlarla sabun kö-
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püklerinden baloncuklar yapmaya çalışıyorlardı. Ya-

rım saatten beri sadece sabunu köpürtmeyi başara-

bilmişlerdi. Sgurgl prup blib blib puplik. Dedenin ka-

mışının ucunda bir baloncuk oluşmuş, biriki saniye 

havada durmuş sonra da lavabonun kenarına çarpıp 

plop diye patlamıştı.

“Bazen,” diye onu yanıtlamaya çalışmıştı dedesi, 

“hayaller de bu baloncuklar gibidir. Ansızın patlayı-

verirler ve geriye hiçbir şey kalmaz. O hiçbir şeyle 

birlikte ışık da elden gider.”

Bu, Martina’nın da anlamaya başladığı bir şeyin 

onaylanmasıydı. Televizyonda bir sürü film ve dizi 

seyretmişti. Hemen hemen hep aynı şey oluyordu: 

Aşk sekiz ya da on bölüm sürüyor, sonra nefret baş-

lıyordu. Önce kız, erkeğe şöyle diyordu:

“Sen, benim kaderimde parlayan pırlantasın.” 

Birkaç bölüm sonra:

“Sen beceriksizin birisin, hiçbir işe yaramazsın, 

sersemin tekisin. Artık Allan benim yaşantıma ışık sa-

çıyor.” Ama Allan’ın ışık saçması da kısa sürüyordu.

Anne ve babası da aynı şeyleri yaşamış olmalıy-

dılar. Sadece bir başka pırlanta yerine bir terslik ol-

muştu. Ve de terslik, onu ne çağıran ne de arzulayan 

olmadığı halde bir leylek tarafından bacadan içeriye 

atılmış olan Martina idi.

Leylekler de pek tembel ve miskin oluyorlardı; 

canları nereye isterse oraya gidiyorlar ve paketleri 
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asla geri götürmüyorlardı. Belki de Martina’nın için-

de bulunduğu paket yanlış bir adrese bırakılmıştı. 

Onu, beşiğin çevresine oturmuş mutlulukla gülümse-

yerek bekleyen ve bahçeli güzel bir evde yaşayan bir 

aileye bırakacağına, boş içki şişeleriyle dolu pis bir 

balkona atıvermişti.

Bir keresinde gördüğü bir filmde, yeni doğmuş 

iki bebek beşiklerinde karışmışlardı. Son derece var-

lıklı olarak doğan bebek, yoksul bir ailenin; yoksul 

aileden doğan da varlıklı ailenin evine gidiyordu 

sonunda. Varlıklı bebek, anne babası tarafından çok 

sevilirken yoksul ailenin bebeği hiç sevgi görmüyor-

du. Akşamları uyku tutmadığı zamanlar ya da çok 

hüzünlendiği günlerde bunu düşünmek Martina’yı 

oyalıyordu. Bu sıcak ve sevgi dolu düşünce, kucağına 

oturmuş da mırıldanan bir kedi gibi ısıtıyordu onu.

Günlerden bir gün, kaldırımda yürürken şık bir 

otomobil yanı başında duracak ve içinden, gözle-

ri yıldızlar gibi parıldayan güzel mi güzel bir kadın 

inecekti. Mis gibi kokan kucağında onu yumuşacık 

saracak ve kulağına şöyle fısıldayacaktı:

“Martina, sonunda seni buldum!”

“Yaşamaya devam ettikçe umutlar da sürer,” der-

di dedesi sık sık. Martina, yaşamı ve umudu iki kız 

kardeş gibi görürdü. Yalnız başınayken yaşam kederli 

olurdu; onu neşelendiren ise umudun varlığıydı. Bu 

düşünce, onun rahatlamasına yardım ediyordu.

Gözlerini yumup rüyalar ülkesine gittiği zaman, 
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Martina birbirinden değişik şeyler görürdü. Kime ait 

olduğunu bilmediği bir el, onu giderek daha küçük 

kutulara kapatıyordu, öyle ki o da sonunda matruş-

kaların en küçüğü gibi minik ve anlamsız bir hal alı-

yordu. Ya da aynı el, yüreği ve akciğerleri patlayana 

dek başını suyun altında tutuyordu. Bazen de yeşil 

jöleden oluşan ve kafatası gibi boşlukları ile bir kati-

linki gibi uzun tırnakları olan bir canavar, onu tanı-

madığı bir kentin daracık sokaklarında kovalıyordu. 

Bu dar sokaklar, gerçekte bir labirentti ve labirentin 

sonu dikenli telle örtülü bir duvarla kapalıydı. Mar-

tina bağırmaya çalışıyordu; ama sesi çıkmıyordu. O 

anda canavarın gölgesi güneşin ışığını örtüyor ve her 

an karanlığa gömülüyordu.

Böyle rüyaların sabahlarında Martina çok yorgun 

uyanıyordu.

Mutfakta tencereleri lavaboya vurup duran an-

nesi, “Çabuk ol, okula geç kalacaksın!” diye bağırıp 

duruyordu.








