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SUSANNATAMARO,1957’deTrieste’dedoğdu.Zorbirçocuklukdö-
nemigeçirdi.1976’da,18yaşındaykenFriuli’detanıkolduğudepremve
25yaşındaykengeçirdiğiölümcülhastalık,Tamaro’daderinizlerbırak-
tı.Yazmaya27yaşındabaşlayanTamaro’nunedebiyatdünyasındata-
nındığıilkeseri,Tek Ses İçinadlıöykükitabıoldu.İlkkez1994’teyayım-
lananYüreğinin Götürdüğü Yere Gitadlıromanı,aylarcalistebaşıoldu,
birçokdileçevrildi,yazarıbüyükünekavuşturduve1995’tebeyazper-
deyeuyarlandı.Tamaro,Aklı Bir Karış HavadaveAnima Mundiadlıro-
manlarıveYanıtla Beni, Rüzgâr Ne Diyoradlıöykükitaplarınınardından,
2005’teHer Sözcük Bir Tohumduradlıdenemekitabınıyayımladı.2006’
daYüreğinin Götürdüğü Yere Git’indevamıniteliğindekiYüreğimin Sesini 
Dinle, 2011’de Sonsuza Kadarçıktı.Onuyine2011’deVar Olan Adaizledi.
Tamaro,2013yılındaikieseredahaimzasınıattı:Her Melek Korkunçtur 
ve Via Crucis: Meditazioni e preghiere.2014’teKökler, Yollar ve Yitik Benler 
kitabıyayımlandı.Yazar,çoksevdiğikedileriveköpeğiylebirlikteOrvi-
etoyakınlarındabulunanPorano’dakievindeyaşamaktadır.

ERENCENDEY,İtalyanLisesiveİstanbulÜniversitesiEdebiyatFa-
kültesiFelsefeBölümü’nübitirdi.SusannaTamaro’nunbütünkitapları-
nınyanısıraItaloCalvino,CesarePavese,ValerioMassimoManfredi,
RobertoCalasso,DinoBuzzati,MarloMorgan,DariaBignardi,Marga-
retMazzantiniveUmbertoEcogibiyazarlarınpekçokeseriniTürkçe-
yekazandırdı.
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Daisy Nathan’a, bir yüzyıl 
uzunluğundaki sorularına
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“Bana dönün ve ben de size döneceğim”

Malaki 3:7
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İlk işaret belki de ağacın kesilişiydi.
Bana hiçbir şey söylememiştin, bunlar çocukları il-

gilendiren konular değildi; böylece, bir kış sabahı, ben 
derin bir yabancılaşma içerisinde, en küçük ortak çarpa-
nın erdemlerini dinlerken, testere onun gövdesinin gü-
müşi beyazlığına saldırıyordu; ben teneffüste koridorlar 
boyunca ayaklarımı sürüklerken, onun canının kıymıkla-
rı kar taneleri gibi karıncaların başına yağıyordu.

Bu korkunç durumla, okul dönüşümde yüz yüze gel-
dim. Çimenlerin ortasında, ceviz ağacının yerinde kap
kara bir boşluk vardı; üçe bölünmüş ve dalları kesilmiş 
gövde yerde yatıyor; mazotun pis dumanına bulanmış, 
yüzü kıpkırmızı bir adam kazı makinesinin kocaman diş-
leriyle kökleri sökmeye uğraşıyordu; alet işçinin küfürleri 
arasında hırlıyor, homurdanıyor, geriliyor, şaha kalkıyor-
du; o lanet olası kökler topraktan ayrılmak istemiyordu; 
tahmin edilenden daha derinde ve daha inatçıydılar.

Yıllar yılları, mevsimler mevsimleri kovalarken, kök
ler toprağı karış karış ele geçirerek sessizce yayılmış, me-
şenin, sedirin, elmanın kökleriyle iç içe girmiş, aynı za-
manda su ve gaz borularına da çözülmesi olanaksız bir 
biçimde sarmalanmıştı; ağaçlar bu nedenle kesilmeliydi, 
karanlık içerisinde insanın çalışmalarını hiçe sayarak sin-

1



16

sice ilerledikleri için insan da tekniğini onların inatçılığı-
na karşı kullanmak zorunda kalıyordu. 

Ansızın, tepede asılı soğuk kış güneşinin altında, 
sanki bir evin çatısı açılmış ya da borazanın ilk çalışıyla 
evrenin kubbesi kaldırılmış gibi köklerin görkemli şem-
siyesi gözlerime, ince köklere takılı kalmış çamur parça-
larıyla bir takımyıldız gibi görünmüştü; ana kökün en 
derin kısmı toprağın altında kalmıştı. 

O zaman –ve sadece o zaman– adam yumruğunu bir 
zafer edasıyla havaya kaldırmış ve sen, üzerinde iş önlü-
ğünle el çırpmıştın. 

O zaman –ve sadece o zaman– ne ağzımı açmış ne 
bir adım atmış olan ben omuriliğimin her şeyle iletişime 
geçtiğini hissettim: Omurlarım, iliğim değil de ortaya fır-
lamış eski bir tel gibiydi, kıvılcımlar yapmacık bir neşeyle 
oradan oraya koşuşturuyordu; soğuk ve vahşi bir enerjiye 
kapılmışlardı; gözle görünmeyen çok sivri buz dikenleri 
gibi dört bir yana yayılıyor, damarlarımı ele geçiriyor, yü-
reğimi şişliyor, beynimde patlıyor, kafatasımla beyin sıvısı 
arasında dans ediyorlardı; beyaz kıymıklar, ölülerin ke-
mikleri tüyler ürpertici bir dans gösterisi yapıyorlardı; bu 
ateş değil ışık değil, enerjiydi; beklenmedik ve şiddetli bir 
eylemin enerjisiydi; morarmış, yakıcı bir enerji. 

Ve şimşeğin göz kamaştırıcı ışığından sonra derin 
gecenin karanlığı; aşırılığın sakin olmayan sükûneti var-
dı: faz lasıyla görmek, fazlasıyla acı çekmek, fazlasıyla 
bil mek. Uykunun değil, kısa ölümün sükûnetiydi bu; acı 
aşırıya kaç tığında ayakta kalabilmek için biraz ölmek ge-
rekiyordu.

Benim ağacım – birlikte büyüdüğüm, yıllar içerisin-
de benimle dostluğunu sürdüreceğini, altında çocukları-
mı büyüteceğime inandığım ağacım yerle bir edilmişti. 
Onun yere yığılışı pek çok şeyi beraberinde sürükleyip 
götürmüştü: uykumu, neşemi, görünürdeki kaygısızlığı-
mı. Devrilirken duyulan çatırtısı bir patlamaydı: Bir ön
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ce ve bir sonra vardı; farklı bir ışık, gidip gelen karanlıktı. 
Günün karanlığı, gecenin karanlığı, yaz ortasının karan-
lığı. Ve karanlıktan doğan bir kesinlik: İçinde ilerlemek 
zorunda olduğum bataklık kederimdi.

Zerreden büyük bir gizem yoktur. Gizli olanın pat-
laması gözle görünmeyenin korunması içinde gerçekle-
şir. Bir taş, taş olmadan önce her zaman bir taş olmuştur 
ama bir ağaç, ağaç olmadan önce tohumdur; insan, insan 
olmadan önce bir moruladır1.

 En büyük tasarılar sınırdaki bir ortamda uyuklar; içi 
dıştan ayıran gelişime izin verir. 

Bu nedenle en başından beri küçük olana özen gös-
termek gerektiğini anlamışımdır.

Koca cevizin ölümü üzerine günlerce ağladım. Ön-
celeri beni avutmaya çalışıyordun; bir ağacın kesilmesi 
böylesine perişanlık yaratır mıydı? Ağaçları sen de sever-
din, beni kızdırmak için böyle bir şey yapmazdın; bu ka-
rarı vermiştin çünkü ağaç sorunlar yaratıyordu, hem eve 
hem sedire çok yakındı; ağaçlar geniş yere ihtiyaç duyar-
lar, diye yineleyip duruyordun; sonra günün birinde kö
kü banyo küvetinin deliğinden dev bir ahtapotun do-
kungacı gibi çıkabilirdi; böyle korkunç bir şey olmasını 
istemezdim değil mi? Beni güldürmeye, en azından gü-
lümsetmeye çalışıyordun ama başaramıyordun.

Büyük boşalmanın ardından günlerimi kımıltısız ge-
çiriyordum; yere uzanıyor, gözlerimi betondan gökyüzü-
ne dikiyor, tek bir yanıt bile vermeyi beceremiyordum. 

Pek yakınlarda, resimli kitaplarımın birinde yüzü ol-
mayan ve korunaksız yaratıklar olan denizhıyarlarının 
öyküsünü okumuştum; bunlar yüzleri olmayan ama ge

1.Embriyonikgelişimininçokerkenbirevresindeembriyonaverilenbirad.
Hücresayısı16’yaulaştığındazigot,morulaadınıalır.(Ç.N.)
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ne de hayata inatla tutunan hayvanlardı. Bir saldırıya 
uğradıklarında iç organlarının tümünü –yüreği, bağırsa-
ğı, akciğeri, karaciğeri, üreme organlarını– dışarıya fırla-
tıyorlar ve böylece gladyatörlerin hasımlarını bir ağ ata-
rak durdurmaları gibi kendi canlarını kurtarma fırsatı 
buluyorlardı; sonra yosun ormanına sığınıp dinleniyor ve 
hücrelerinin birbirlerine tutunmalarını ve sonra birbirle-
rinden farklılaşarak az önce yitirdikleri organlarına dö-
nüşmelerini bekliyorlardı. 

İşte ben de saldırıya uğramış bir denizhıyarıyla aynı 
koşullarda bulunuyordum; içim boşalmış, söyleyecek tek 
sözüm kalmamıştı. Senin birbirini kovalayan sorularını 
yanıtlamıyordum, son derece farklı iki evrende yaşıyor-
duk: Sen ağırlıklı olarak sağduyunun egemen olduğu ken-
di dünyanda yaşarken ben tehditler, karanlıklar, arada dü-
şen yıldırımlarla dolu kendi dünyamdaydım. İki dünya-
nın arasındaki ilişki tek yönlüydü; ben seninkini görebili-
yordum ama sen benimkini anlayacak düzeyde değildin.

Belki de bu nedenle, üçüncü gün, sağduyun eridiğin-
de, sabrın tükendiğinde ve belki de danıştığın çocuk heki-
minin önerisiyle odanın kapısını açtın ve şöyle dedin: “Ye-
ter artık, senin bu yaptığına şımarıklık denir. Ağaç ağaçtır 
ve yerine daima bir yenisi dikilebilir!” Ve sonra olasılıkla 
benim okulda olduğum saatlerde yaptığın gibi ev işleri-
ne sarıldın.

Yüze vurmak benim kişiliğime uygun bir davranış 
değildi. Gezegenler arasındaki mesafenin tek sorumlusu 
değişik yerçekimi yasalarıydı; önümde uzanan ufuk fark-
lıydı; bana daima Küçük Prens’i okuyan sen de bunu bi-
liyordun: Her asteroitin kendine özel bir yurttaşı vardı. 
Senin baobap ağacını göz önünde bulundurmamana şa-
şıyordum: Ceviz aynen baobap ağacı gibiydi. Sonradan 
bana almak istediğin gül, asla onun yerini tutamadı. 

Gül, insanın gözlerine, koku alma duyusuna hitap 
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