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Bu yüzden bana sezgi dolu bir yürek ver. 

Eski Ahit, “1. Krallar”, 3:9





Adını yazarak başla,
Bir iz kalsın geriye, kurşunkalem karası

Yankılansın beyazlıkta. Birkaç harf
Onlarca yılın anısı, sayfanın sessizliği 

hazır kendini açmaya, kabul etmeye ve dağıtmaya. 
Beyazında boy göstersin beyaza yer 
bırakmasa da kâğıdı aşan kalem ve 

Damla damla teslimiyet yayılsın içinde;
Pierluigi ve sonra Cappello, tek bir solukta adın;

Ve adın içinde kendini göz önüne sermekten 
kaçınan ve merhamete sığınmış o adam kül  

kadar hafif. Parmaklar arasındaki hava 
gibi serin. Yok oldu bir bulut gibi. 

Pierluigi Cappello
Stato di quiete1 [Dinginlik Hali]

1.“Statodiquiete”,Stato di quiete,BUR,Milan,2016.(Y.N.)
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Sevgili Pierluigi,

Düne kadar ev ve çayır dona bulanmıştı. Yürüyüşe 
çıktığımda attığım her adım zemini çıtırdatıyordu. Or-
mana girdiğimde, sadece kış mevsiminin dünyaya arma-
ğan edebildiği o sessizlik sarıp sarmalıyordu beni. Her 
şey beklemede, her şey içine dönmüş. İşte benim en sev-
diğim dönem. Düşüncelerin berraklaştığı, yüreğin ço-
cuksu hafifliğe büründüğü günler. Sanki ne gölgelerin ne 
de ani kötülüklerin tehdidi var. Her şey ışıl ışıl ve bu 
ışıktan şüphe etmek mümkün değil. Bir de bugün gibi 
günler olur. Gökyüzünün donuklaştığı, ağaçların çıplak-
lığını aniden ortaya koyduğu. Birbirine dolanmış çizgiler 
yumağından başka ne kalmıştır dallardan geriye? Karşı-
daki tepenin kestane ve meşe ağaçları kararsız bir elin 
çizdiği bir dizi sırıktan farklı görünmüyor. Sanki sabrı 
tükenmiş ve kâğıda öfkeyle darbeler indiren ve onu ince 
çizgilerle dolduran bir el: gövdeler, dallar, ince dallar, 
sonbaharın soymasından sonra onlardan geri kalanlar. 
Düşen yapraklar hâlâ ağaçların dibindeler, kökleri ve o 
beklenmedik sıcaklığa sığınan minik yaratıkları ısıtıyor. 
Üzerlerinde yürüyen bize ise insafsızca hayatın ne kadar 
geçici olduğunu anımsatıyorlar. 
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Her şey değişiyor, her şey dönüşüyor. 
Gençliğimde dökülmüş yapraklar arasında gezin-

meyi severdim, onları kum gibi tekmeler, onların havala-
nıp yere düşmelerini seyrederdim. Oysa şimdi o geniş 
boz yorgan bende belli bir hüzün yaratıyor. 

Gene de meşe ve kestane ağaçlarının arasında meşe 
palamutlarını ve dikenli kestaneleri gözleyerek yürüdüm 
ve bunlardan bazılarını bugün çalışma odama getirdim. 

Pek çok kişi bir yazarın çalışma mekânının önemli 
kitaplarla dolu şık kitaplığıyla, dosyalar ve notlarla kaplı 
masasıyla, duvarlarda halıları ve tablolarıyla ve belki 
üzerinde dinlenmek için divanı ve gazetecileri kabul et-
mek için bir koltuğuyla konforlu bir ortam olarak hayal 
edebilir.

Benimki öyle bir yer değil.
Benim çalışma mekânım yüzünü ormana dönmüş 

olan küçük ve ahşap bir kulübe. Son derece yalın döşen-
mişti: Otuz yıl önce bir eskiciden aldığım –üzerinde hâlâ 
Dışişleri Bakanlığı’nın madenî etiketi duruyor– yazı ma-
sam, bir iskemle, küçüklüğümde yattığım tahta yatak, 
kitaplar için raflar, sevdiğim bir arkadaşımın arma ğanı 
olan ve arkaik tik tak sesiyle odanın sessizliğini dolduran 
kurmalı masa saati, döküntü bir lambanın yanında duran 
sallanan ahşap koltuk ve köşede küçük, kapağında yazan 
adıyla –Odysseus’un köpeği Argos– bana aralıksız ve gü-
venilir sadakat gösteren soba. 

Bu sabah içeri girdiğimde ısı beş dereceydi. Sundur-
manın altında yığılı odunlardan aldım ve sobayı doldur-
dum. Baştan naz yaptı çünkü odun ıslaktı, oda nemliydi 
ve çok tüttü ama sonunda barıştık. Şimdi mekânın ısısı 
yirmi dereceye yükseldi ve onun usul usul mırıldanması 
düşüncelerime eşlik ediyor. 

Ateşi hazırlamak için bir gazete sayfası yırtarken ta-
rihine baktım ve iki yıl öncesine ait olduğunu fark ettim. 
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Demek ki o kadar uzun süredir gelmiyordum çalışma 
odama! Benim bu uzun yokluğum özellikle huzur içinde 
kemirebilen farelerin işine yaramıştı. Dört bir yanda diş 
izleri vardı. Mumlarda, kordonlarda, kenarlarından ke-
mirilmiş silgimde, yatağımın yastığında; üstelik bunun 
içine yuva bile yapmışlardı. Ben çalışırken nadiren görü-
nürler ama gene de loş ışıkta merakla parlayan iğne başı 
gözlerini fark ederim. 

Pencerenin hemen dışında kuşlar için yemlik vardır. 
Yiyecek bittiğinde sabırsızca cıvıldamaları yazarken 
bana ulaşan tek tweet’tir. 

Biricik öteki gürültü de rüzgârınkidir. Lodos, keşiş-
leme ya da poyraz. Baharın hafif esintisi ya da yazın kısa 
fırtınası. Kimi zaman kış günlerine eşlik eden merha-
metsiz uğultusu. Kısa ve karanlık günlerde orman senfo-
nisini çalan kesinlikle rüzgârdır; genç fidanlar liflerinin 
esnek uysallığıyla sarsılırken kuru bir gürültü çıkarırlar. 
Daha büyük ağaçlar sadece tepelerini sallarlar, dallar hı-
şırdayarak birbirlerine değer ve kışın o boğuk mırıltısını 
yayarlar. Artık yaprakların çeşitliliğinin yarattığı tek tek 
sesler duyulmaz olur. 

Böcekler susar ve ilk tomurcuklardan itibaren hava-
yı dolduran minik kuşların büyük korosu da lal olur. 
Yapraklarını dökmeyen sadece meşedir ve onun dalları 
süsleyen yaprakları yalnız başlarına salınırlar. Kış senfo-
nisinde solist ses odur. Ormanın hışırtılarına, mırıltıları-
na katılmaz. 

Çıplak ve kara ağaç gövdelerinin donuk göğe uzan-
maları, sınırları olmayan puslu dünyada yolunu yitirmiş, 
sızılı ruhları anımsatacakken, meşe de çoğunluğun yasası-
na boyun eğmeyenin, kaderini kabul etmeyip ona mey-
dan okuyanın timsali gibidir. 
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Gençliğimde meşeleri çok severdim. O yılların du-
yarlılığı içinde, kudretleri bana güven verirdi ve ben de 
olayları aynı sağlam kararlılıkla karşılamak isterdim. 
Oysa şimdi bir peri gelse ve hangi ağaca dönüşmek iste-
diğimi sorsa, ona hiç kuşkusuz salkımsöğüt derdim. 

Salkımsöğüt, krizantem gibi haksız bir şöhretin kur-
banıdır. O şahane hazan çiçeği, kasım başlarında açtığı 
için ölülerin anılması yortusuyla eşleştirilirken, söğüt de 
İtalyancada acımasızca ağlayan söğüt olarak adlandırılır. 

Hatırlar mısın? Seni görmeye geldiğim ilk seferlerin 
birinde bu ağaçlardan birinin maceralı hikâyesini anlat-
mıştım. 

Her şey daha sonra çalışma odamı inşa ettirdiğim ve 
yirmi yıl önce kazdırdığım o küçük gölcükle başlamıştı. 

Suyun büyüsüne kim karşı koyabilir ki?
Suyun olduğu yere hemen hayat gelir ve yüzeyin 

üzerinde ve altında oluşan sürekli dönüşümü seyretmek
ten daha güzel bir şey yoktur. 

Önce içine sivrisinek larvalarını oburca tüketen altı 
havuz balığı atmıştım. Daha sonra kurbağalar ayaklarıy-
la, yılanlar sürünerek, yazın durgun havasını kendi savaş-
larıyla canlandırarak su birikintisini dolduran yusufçuk-
lar kanatlarıyla bataklığı doldurdular. 

Su aynasının çevresine sadece iki ya da üç bambu, 
bir de doğum günümde armağan edilmiş olan ginkgo 
dikmiştim. Zamanla bambular içine girmenin mümkün 
olmadığı bir orman yarattılar, ginkgo da tipik sütun for-
munu aldı. Her sonbaharda kadim ve harikulade yaprak-
ları, altının parıltısının yaradılış tasarısının başlangıcın-
dan beri anlaşılmış olduğunu kanıtlıyor. 

Hayvanlar gibi bitkiler de rüzgârın görünmeyen ba-
caklarınca buraya taşındı. Bir gün, büyük şaşkınlık içinde 
kıyıda küçük bir papirüs öbeğinin yeşerdiğini, karşı kıyı-
da da bilmediğim bir fidanın salındığını fark ettim. 
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Daha sonra söğüt olduğunu anladığım fidanın to-
humları çevredeki ağaçlardan geliyor olabilirdi ama pa-
pirüslerin kaynağını asla çözemedim. Gerçi birkaç kilo-
metre ötede bir hayvan yalağı olarak kullanılan kuyuya 
yakın birkaç tane görmüştüm. Demek ki ilkbahar esinti-
si onu üstlenmiş, tepeden aşağı, kardeşleriyle birlikte ta-
şımıştı ama sadece bir tanesi minik gölcüğün kenarına 
düşme şansını yakalamıştı. 

Onun önlenemez gelişmesini seyrettikçe, içimde 
“Birinci Mezmur”dan şu sözler yankılandı: Böylesi akar-
su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Birkaç yıl içinde o cı-
lız fidan güçlü bir ağaç gövdesine dönüştü. 

İlkbahar ve yaz boyunca hafif yaprakları minik ve 
cıvıltılı kuş öbeklerinin hevesi oldu; kuşlar tramplene 
benzettikleri bu korunaklı bölgeden minik gölün ortası-
na yerleştirilmiş olan kütleye inip rahatsız edilmeden 
susuzluklarını gideriyorlardı. Yazları gölge ve korunak 
sağlıyordu, sonbaharda rüzgârla havalanan sivri yaprak-
ları, deniz yerine gökyüzünde uçmayı seçmiş minik gü-
müşi balıklar gibi havada salınıyorlardı. 

Yani onun varlığı bana mutluluk veriyordu. 
Bu mutluluğum köklerin, minik gölün zeminine 

uzandığı ve onun hassas yapısına zarar verdiğini anladı-
ğım gün yarım kaldı. 

Kökler ve dallar eşit ölçüde gelişmelidir, Yüreğinin 
Götürdüğü Yere Git kitabımda da yazmıştım bunu. Nasıl 
unutabilirim ki?

Minik gölümü kurtarmak için tek bir çarem vardı. 
Onu kesmeliydim. Ne büyük bir üzüntü! Ne yazık ki baş-
ka bir çarem yoktu. Bu yüzden benim evde olmadığım 
bir gün testere onun hassas bedenine dayandı ve gövde-
siyle dallarını sobam için hüzünlü oduna dönüştürdü. 

Sonra hayat akışını sürdürdü ve ağacı bir daha dü-
şünmedim. Sonbahar bitti, kış geçti, ilkbahar geri geldi. 
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Bir sabah tesadüfen sundurmanın altında kurumaya kon-
muş odun yığınının önünden geçiyordum; düzenli biçim-
de dizilmiş meşe ve kestane odunlarına şöyle bir göz at-
tım ve gözüme çarpan şey beni hayret içinde bıraktı. 

Tanelenmiş koyu renkli odunlar arasında filizlenmiş 
bazı açık renk odunlar vardı. Onları hemen tanıdım; ke-
silmiş olan salkımsöğüdün dallarıydı. İlk baştaki şaşkınlı-
ğımın yerini belli bir korku aldı.

Bu nasıl mümkün olabilir, diye düşündüm. 
Bunca ay sonra o odunsu liflerin arasında hâlâ can 

mı vardı? Güçlü, neredeyse küstah bir hayat sanki ağacı 
suyun kenarında büyütüyor ve oraya yansıtıyormuş gibi 
sürgün verebilir miydi?

Neyin işaretiydi bu peki?
Bu durumu görmezden mi gelmeliydim yoksa an-

sızın son verilmiş hayatına devam edebilmek için ben-
den çaresizce yardım isteyen o enerjiye yanıt mı ver-
meliydim?

Aynı gün, öğleden sonra sürgün vermiş gövdeyi ara-
bama yükledim ve evimin yakınlarındaki Bolsena Gö
lü’ne gittim. Kıyıya vardığımda küçük bir çukur kazdım 
ve söğütten geri kalanı oraya diktim. Kökleri yoktu, hiç-
bir şeyi yoktu. Benimki sadece onun yardım çağrısına 
yanıt vererek vicdanımı rahatlatmak için son bir çabaydı. 
Mantığım, onun yeniden canlanabilmesinin asla müm
kün olmayacağını söylüyordu bana. 

Neyse ki dünyada mantığın var olmadığı büyük bir 
alan var. Ve o yaz ağaç, minik sürgünlerini uzattı, kışı at
lattı ve ertesi ilkbaharda sanki orada doğmuş ve büyü-
müş gibi görünüyordu. İşte o zamandan beri ben meşe-
ler yerine salkımsöğütleri yeğler oldum. 

Yumuşak bir gövdesi var ama kökleri güçlü. 
Susuz ama çorak değil.
Alçakgönüllülere özgü yalınlıkla korunak sunmaya 
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