
BATAKLIGIN KAYGAN KUMLARI

2001 Yaz›

“Koflun! Hadi, herkes d›flar› ç›ks›n! Yakalarsa yand›k!”
“Kofl Franco, kofl!”
“Geliyor geliyor, kaç›n!”
“Bu köpek de nereden ç›kt›?”
“Mario’nun köpe€i! Amma da büyük!”
“Hadi! Hadi!” 
“Tarlaya! Tarlaya!”
“Atla Franco! Atla, atlamazsan kumlar dibe çeker!”
“Yapabilir miyim bilmiyorum...”
“F›rla, yoksa b›rak›p giderim!”
“Franco! Gabri! Ne bekliyorsunuz? 
“Geliyoruz... Hadi, atlasana!”
“Yaa bilmiyorum...”
“Adam geliyor! Anlamad›n m›?”
“Korkuyorum...”
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“Sen bilirsin. Yakalanmaya hiç niyetim yok benim!”
“Gabri!.. Gabri! Bekle Gabri! Tamam, atl›yorum... Dur,

flimdi... Atl›yorum! Bat›yorum! Dibe çekiyor, Gabri! Gab-
riii!”

“Elimi tut, hadi.”
“Gabri!”
“B›rakmam, merak etme...” 
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HAVUZ

2009 Yaz›

Bologna flehri yaz›n, s›cak ve nemli, a€z› kapakl› bir tas gi-
bidir. Hiç hava alamazs›n›z. Gökyüzü renksizdir. Kapa€› o
kadar s›k› kapat›lm›flt›r ki, nefes alman›z› sa€layacak tek bir
esinti bile içeri s›zmaz. Neden bilmem; belki de bir taraf›n-
da bereketli Po Ovas›, bir taraf›nda yüksek Apennin Da€la-
r›’yla çevrildi€inden ve Bologna’n›n tam ortada, bo€az› s›-
k›lan umutsuz biri gibi durdu€undand›r. Zavall› flehir. Her
neyse, tam olarak bilmiyorum, zaten umurumda da de€il.
Günler böyle s›cak olunca, ben de kurtuluflu suya girmek-
te buluyorum. Denize de€il tabii, Bologna’da deniz yok. Ha-
vuza. Ya da Gabri’yle skutere atlay›p Cavaioni’ye kaç›yo-
rum. Oras› daha serin de€il, ama tepelerde oldu€undan in-
sanda daha serinmifl duygusu uyand›r›yor. Birisi, yafl gibi,
s›cakla so€u€un da psikolojik bir sorun oldu€unu söyle-
miflti. Güneflin bunda bir etkisinin olmad›€›n› düflünmek
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yetermifl. Babam, felsefe k›r›nt›lar›yla u€raflman›n toplu-
mumuzun en kötü yanlar›ndan biri oldu€unu, gereksiz ol-
duklar›ndan böyle kötü al›flkanl›klarla bafl etmemiz ge-
rekti€ini, beynimizin varl›€›n›n düflünebildi€imiz anlam›-
na gelmedi€ini söyler. Babam, Aristide Rosmini; yaln›zca ak
ve kara düflünebilen adam.

Sabah›n sekizinde, ter içinde, uyku apnesi olup da güç-
lükle uyanabilen biri gibi, içimde kötü bir hisle uyan›yo-
rum. Gördü€üm rüya kötü müydü iyi miydi hat›rlam›yo-
rum. Yaln›zca a€z›m›n kupkuru ve ac› oldu€unu, kalbimin
olmas› gerekti€inden daha h›zl› att›€›n› biliyorum. Hava
durgun, a€›r. O kadar durgun ve hareketsiz ki, adeta için-
deki atomlar› sayabilirim.

Do€rulup yata€›n içinde oturuyor ve odam›, ilk defa
görüyormuflças›na inceliyorum. ‹ncelerken, odam› gerçek-
ten de ilk defa görüyor olsayd›m –örne€in, kendi yata€›mda
yatm›fl bir evsiz olsayd›m (gerçi o zaman yatak art›k benim
yata€›m olmazd› ya neyse)– tam olarak nerede bulundu-
€umu bilmeden uyansayd›m, oday› çok derli toplu bulaca-
€›m›, odan›n sahibini, yani kendimi, bu düzen için tebrik
edece€imi, büyük bir içtenlikle elini s›karak kutlayaca€›m›
düflünüyorum. Do€rusu düzen gerçekten de hofluma gidi-
yor. Her fley yerli yerinde, her fley için s›rf ona özel bir yer.
Anneler için, en az›ndan belli bir bak›fl aç›s›ndan, gurur
kayna€› olurdum san›r›m, diye düflünüyorum.

Yataktan kalk›yorum, ayaklar›m yere de€iyor; yer, serin-
lik, ayak tabanlar›mda bir canlanma hissediyorum. Uyan-
d›€›m s›radaki altüst olmuflluk yerini do€al halime b›rak›-
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yor yavafl yavafl. Kalbimin güm güm atmas› yavafll›yor, a€-
z›m›n içi nemlenmeye bafll›yor, gördü€üm o rüya, iyi ya da
kötü, art›k geçmifle, rüyalar âlemine ait olmaya bafll›yor.
Önümde gerçeklik uzan›yor.

Ayaktay›m, donla, odan›n orta yerinde. Pencereyi aral›k
b›rakt›€›m› hat›rl›yorum; bir esinti vard›. fiimdi sonuna ka-
dar aç›k koca bir a€›z gibi, nefesi s›cak kokuyor. Karars›z bir
ad›m at›p kapat›yorum. Havan›n nas›l oldu€unu hiç merak
etmiyorum, çünkü yaz, günlerin birbirinden hiçbir fark› yok.

Babam Aristide Rosmini hayalet gibi koridorda süzülür-
ken, “Pencereyi aç da biraz hava girsin!” diyor, daha do€ru-
su emrediyor. “Ne havas›?” diyesim geliyor.

Boynunda, ilmek geçirilmifl gibi duran bir kravat, göm-
le€inin manfletlerini ilikliyor. Üç dü€meli fl›k bir tak›m›n ce-
ketini giyiyor benim babam. Buna ra€men terlemiyor. Na-
s›l olur? Belki de, diyorum kendi kendime, insan yetiflkin
olunca, babam gibi ifli, gücü, sorumluluklar› olunca –Ba-
bam genel müdürdür– beden terlemeyi denetleyen bir sis-
tem gelifltiriyor. Belki de bu hormonal bir durumdur, an-
nemin dedi€i gibi. Anneme kalsa, her fley hormonlara ba€-
l›. Yüzümdeki sivilceler de dahil olmak üzere –San›r›m,
hormonlarla ilgili tek gerçek fley de bu.

Kar›s›n›n aln›na üstünkörü bir öpücük kondurup arka-
s›na bakmadan evden ç›karken, “Bugün ifle yarar bir fleyler
yapmaya çal›fl!” diye beni afla€›l›yor Aristide.

Liberazione Caddesi boyunca ilerlerken, havuza gidece-
€im, diyorum kendi kendime, yetmifl tur yapaca€›m. Sonra
Gabri’yle buluflaca€›m. Belki spor salonuna, belki Monta-
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gnola’ya, belki de Torri’deki bilardo salonuna gideriz ya
da flehir merkezinde dolan›p müzik ma€azas›na u€rar›z,
Mascarella Kap›s›’ndaki Natalino’ya gidip –iki avro olup
da bize bir buçu€a gelen– naneli soda içmeye, sonra bize,
hiçbir fley yapmamaya –ki hayatta en iyi yapt›€›m›z fley
budur. Ya da Zamboni Caddesi’ne, Gabri kadar olmasalar
da hayli garip üniversite ö€rencilerinin neler yapt›€›na
bakmaya gideriz. Bunlar iyi, yararl› fleyler s›n›flamas›na
girer mi, bilmiyorum. Babama göre, büyük bir olas›l›kla
girmez, ama bu yaz s›ca€›nda Bologna’da baflka ne yap›la-
bilir ki? Okullar kapanal› kaç hafta oldu, daha evde tatil-
den söz eden ç›kmad›. A€ustos ay›nda bizimkiler beni, da-
ha iyi Frans›zca ö€reneyim diye, Fransa’da bir yaz okuluna
postal›yorlar. ‹gea Marina’da, tam sahilde bir yazl›€›m›z var,
ama pazar günleri d›fl›nda, hafta boyunca, iki nedenden ötü-
rü kapal› ve rutubetlenmeye terk edilmifl durumda: Bir,
Aristide Rosmini hemen hemen hiç izin almaz, zaten deniz-
den de nefret eder ve iki, annem yine, “ne yapal›m nereye
gidelim” karas›zl›klar› haftalar›nda. Benim, ON günler de-
di€im günlerin hemen arkas›ndan gelen OFF günler ko-
numunda.

Mutfa€a giriyorum, annem, flimdiden sigaras› elinde, ora-
da. Kül tablas›n›n içindeki izmarit ve küllere bak›lacak olur-
sa, uzun zamand›r OFF konumunda. Boynunun arkas›n-
da bir dü€mesi olsa, aç›l›p aç›lamayaca€›n› görmek için he-
men çevirirdim.

“Kahvalt› yapacak m›s›n?” diye soruyor.
Ne yan›t verirsem vereyim –hatta, “Hay›r, teflekkür ede-
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rim, evi atefle vermeyi düflünüyorum,” ya da “Birazdan
komfluyu bo€azlamaya gidiyorum,” desem bile– ruhsuz bir
tonda, “‹yi, ben içerideyim,” diyece€i yönünde güçlü bir
hisse kap›l›yorum.

Yemin ediyorum, bir gün dedi€imi yapaca€›m. Evi atefle
vermek ya da komfluyu bo€azlamak olmasa bile, saçma sa-
pan bir fley söyleyece€im. ‹ddiaya girerim, fark›na bile var-
mayacakt›r.  

“‹çerisi” annem için televizyonun bulundu€u yerdir. Bu,
salon ya da yatak odas› olabilir. Mutfak da olabilirdi, ama
flimdi burada ben oturdu€uma göre, “içerisi” baflka bir ye-
ri ifade ediyor. Televizyon kavram›n›n içine, küçük dün-
yalar› olan kad›nlar ve erkekler, sözler, reklamlar ve anne-
min ilginç buldu€u bir sürü fley girer. Annemin, o “içeri-
deki” becerikli küçük aletin karfl›s›nda saatlerce oturabil-
me kapasitesi var. O küçük alet büyülü. En az›ndan an-
nem için öyle. Ne zaman “burada” olacak diye kendi ken-
dime soruyorum. Al›flverifle ç›kt›€›, berbere gitti€i, arka-
dafl› Wilma’yla kahve içmek için bulufltu€u ya da benzeri
herhangi bir fley yapt›€› sürelerin, onun için, televizyon-
daki bir programla di€eri aras›ndaki k›sa ve s›k›c› aral›k-
lar oldu€unu düflünüyorum.

Hava bir fley yiyemeyece€im kadar s›cak. Bir bardak
meyve suyu içiyorum. S›ras›yla mayomu-flortumu-tiflörtü-
mü-sandaletimi giyiyor, yata€›n alt›ndan çantam› al›yor ve
odadan ç›k›yorum.

Kap›ya geldi€imde evin sessizli€ine do€ru, “Ç›k›yo-
rum!” diye ba€›r›yorum.
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