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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’
da Yüreğinin 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.

EREN CENDEY,İtalyanLisesiveİstanbulÜniversitesiEdebiyatFa-
kültesiFelsefeBölümü’nübitirdi.SusannaTamaro’nunbütünkitapları-
nınyanısıraItaloCalvino,CesarePavese,ValerioMassimoManfredi,
RobertoCalasso,DinoBuzzati,MarloMorgan,DariaBignardi,Marga-
retMazzantiniveUmbertoEcogibiyazarlarınpekçokeseriniTürkçe-
yekazandırdı.
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“ İzin verin bu viranenin düşünen yüreği ben olayım.” 

  Etty Hillesum

  “Allah’ı aradığında
  Allah senin gözlerinin nazarıdır.” 

   Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
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Susmayı oldukça erken öğrendim.  
Mademki ağzımı açtığım anda çevremdekilerin ka-

fasını karıştırıyorum, susayım daha iyi diyordum; yoksa 
onların benim söylememi bekledikleri şeyleri dile getir-
mek için çaba göstermem gerekecekti. Kendimi ortama 
uydurmaya uğraşıyor, ötekilerin ideallerini taklit ediyor, 
içimdeki kaplanı paçavradan yapılmış bir kediye dönüş-
türmeye çabalıyordum. Ama beceriksizdim, saftım; yap-
tığım numaraları bozmak işten bile sayılmazdı. 

Farklılık benim için bir övünç kaynağı değil, kurtul-
mayı canıgönülden istediğim bir safraydı. 

Çevremdeki insanları normal olduğuma inandırabil-
diğim ender zamanlarda mutlu oluyordum. Ben bile za-
man zaman bir anlığına kendimi kandırmaktan hoşlanı-
yordum: herkesin sevindiğine sevinmek, ağlamanın nor-
mal olduğu bir şeye ağlamak iyi geliyordu. Rollere uymak, 
küçük bir çocuk olduğumdan büyüklerin büyük olmaları-
na izin vermek... Daha doğrusu küçük bir kız çocuğu. 

Bir kız çocuğu! 
Benim varoluşumun gerçek derinliğinden yıldızlar 

kadar uzak başka bir şey var mıydı? 
Bir kız çocuğu pembeyi ve dantelleri sevmeli, oyun-

cak bebekleriyle ilgilenmeli, yetişkin kadınlara öykün-

Bir kız çocuğu!
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mekten zevk almalı, annesinin makyaj malzemelerini 
aşırmalı, topukların üstünde devrilene kadar annesinin 
ayakkabılarını denemeli, hafif konuşmalardan, yaşıtı kız-
larla teşhirci yarışmalardan hoşlanmalıydı. 

O dönemde kız çocuğu dediğin şirin ve uysal olma-
lıydı. Bizi ziyarete geldiği zamanlarda dedem gururla, 
“Evin küçükhanımı,” derdi bana. 

Yumuşak kuyruğumun tehditkâr bir ağırlıkla hare-
ket ettiğini kimsenin fark etmemesi mümkün mü, diye 
soruyordum kendime. Bakışlarımla karşılaştıklarında, ta 
derinde yanan korları görmemeleri mümkün mü? 

Ben, kız çocuğu olmak zorunda kalan bir kaplan-
dım!
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İlkokula başlayana dek kendim için seçtiğim bir er-
kek adı kullanıyordum. Fakat okul sıralarına oturunca 
yoklama defterinin insafsız sıradanlığına teslim olmak 
zorunda kaldım. Derin bir utanç içinde –o dönem pek 
moda olan bir peynir markasının1 suç ortaklığında– ya-
bancılaşma boyunduruğu altında yaşamaya başladım. 

Adımı seçme şansım olsaydı, kendime Elettra2 adını 
verirdim; çünkü bildim bileli bedenimde ve zihnimde 
dolaşıp duran aşırı miktardaki elektrik, beni telleri açıkta 
bir antene dönüştürüyordu.

Anne ve babanın daha yüzünü bile görmedikleri bir 
varlığa isim seçtikleri o an ne büyük bir gizem barındırır! 
Bu görevi üstlenmiş bir meleğin varlığına inanırım; o 
uzun yol sırasında annenin kulağına eğilip o âna dek bi-
linmeyen bir harf dizimini fısıldıyordur herhalde. 

Her doğumun öncesinde küçük bir bildiri ânı yaşa-
nır. Melek adı önerir; o ad, doğacak çocuğun yazgısına 
adım atmak için aşılacak eşiktir. 

1.İtalya’nınSusannamarkalıkrempeynirikastediliyor.(Y.N.)
2.EskiYunancada“kehribar”anlamınagelenelektronsözcüğündentüremiş,
“parlak”anlamınagelenElektraismininİtalyancadakisöylenişi;bilimtermino-
lojisinde “elektrik” sözcüğü kehribarın manyetik özelliğinden esinlenilerek
türemiştir.(Y.N.)

Telleri açıkta bir anten



18

Ancak büyüdükçe, yıllar içinde benim aslında blas-
tulanın1 gelişmeye başladığı andan itibaren gerçekten 
Susanna olduğumu anladım; bu ad, yürüyüşümde taşıdı-
ğım haç ve bana bahşedilen lütuf olacaktı. 

Nitekim Susanna İbranicede “beyaz zambak” anla-
mına gelir ve bu Hıristiyan ikonografisinde saflığı temsil 
eder. 

Eski Ahit’te yer alan Daniel Kitabı, ihanete uğramış 
bir masumiyetin okumasıdır. Doğa daha da iyisini yapar: 
Yarattığı kırmızı kınkanatlılar (Lilioceris lilii) sadece zam-
bakların üzerinde yaşar; fakat çiçeklerin güzelliğiyle ya da 
mis kokularıyla esrimek için değil, sadece tuvalet ihtiyaç-
larını gidermek için yaşarlar orada. Asalakları öldüren 
ilaç lar kullanılmadığı sürece ağır kahverengi lekelere ma-
ruz kalmamış bir zambak bulmak mümkün değildir. 

Demek ki dünyada henüz kirlenmemiş, bozulmamış 
olanı her zaman, her koşulda kirletmeyi seven bir enerji 
vardır. Psikolojinin sirenlerini izleyerek her yerde var olan 
bu gücü, onun güzeli dibe batırma ve doğruyu matlaştır-
ma konusundaki sabit arzusunu çok çabuk unuttuk. 

1.Havyanembriyosunungelişmesisırasında,döllenmişyumurtanınartarda
bölünmesiyleortayaçıkanhücrelerinoluşturduğuiçioyukküre.(Y.N.)
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