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Despina Tomazani
KONUÞMAYAN SU
EROTÝK BÝR MASAL

ROMAN

Yunanca aslýndan çeviren

AHMET YORULMAZ

CAN YAYINLARI
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Despina Tomazani, Sakýz Adasý’nda doðdu. Atina’da tiyatro,
Stockholm’de sinema, tiyatro, dans ve pantomim öðrenimi
gördü. Yunanistan ve Fransa’da birçok önemli oyun ve filmde
oynadý. Skouna Tiyatrosu’nu kurduðu Sakýz Adasý’nda 1986
yý
lýndan bu yana tiyatro dersleri veriyor. Bugüne kadar
Konuþmayan Su: Erotik Bir Masal’ýn yaný sýra Atama, Atmas
yonlar Kitabý ve Diþi Para adlý romanlarý ve iki þiir kitabý
yayýnlandý. Pek çok sinema ve televizyon filminin senaryolarýný
yazdý.

Ahmet Yorulmaz, Ayvalýk’ta doðdu. Ayvalýk’ta kurduðu kita
bevini otuz üç yýl yönetti. Ayvalýk’ý Gezerken adlý bir monog
rafisi, Savaþýn Çocuklarý: Girit’ten Ayvalýk’a, Kuþaklar ve
Girit’ten Cunda’ya adlý romanlarý, Ayvalýk’tan, Cunda’dan
adlý bir anlatý kitabý, Kimler Geldi Kimler Geçti Ayvalýk’tan
adlý bir portreler kitabý yayýnlandý. Aralarýnda Dido Sotiriyu’nun
da bulunduðu pek çok Yunan yazarýn ya
pýt
larýný Türkçeye
kazandýrdý.
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Thodori Eniþte’ye ve
Elisavi Hala’ya
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GEÇÝÞ
Ýkinci belleðimi arýyorum... Ýlkini, mavi denizi
biliyorum. Ýkincisi.. gemi. Sen ve babam karþýlýklý,
yüz yüze duruyordunuz. Babam kaldýrýp, sol koluna
almýþtý beni. Sen de ablamý sol koluna almýþtýn. Ýki
mi
ze de as
ký
lý, gül renk
li þal
var ve ay
ný bez
den
yapýlmýþ þapka giydirmiþtin. Yaz olacaktý. Daha son
ra bavulu açtýðýmda elbiseleri içinde bulunca, o
seyahatte giymiþ olduðumu anýmsadým. Geçmiþi ne
denli karýþtýrýrsam karýþtýrayým, denizden ve o gezi
den baþka bir þey anýmsamýyorum. Sonra yine
zaman silindi, paslý kapýsýndan girildiðinde avlu
sunda bir çam aðacý bulunan o büyük evde kendimi
bulana dek... Ýki balýkçý, kaplumbaðayý oradan geçir
miþlerdi. Sarýydý, tostoparlak bir kadýn gibiydi; elle
rinden tutuyorlardý. Motosikletten düþüp de kalçam
soyulduðunda, senin o pencerede baðýrarak bayýldý
ðýný görmüþtüm.
Utanmýþ, öyle baðýrdýðýn için de korkmuþtum.
Kýz kardeþimle birlikte uyuduðumuz, sizin
büyük karyolanýza bitiþik, yeþil boyalý tahta karyola o
evdeydi. Gece bazen erotik baðýrýþlarýnýz, bazen de
kavgalarýnýz uyandýrýrdý beni. Babamýn bir makas
alarak seni neden korkuttuðunu, seninse neden baðý
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rýp çaðýrarak bayýldýðýný hiç öðrenemedim. Kiremit
lerdeki kedileri, ama en çok çinko lavabonun kokusu
nu anýmsýyorum. Kokusu bütün eve yayýlan, içindeki
pis sularýyla... Evde, yediysek bile, yemek yediðimizi
hiç anýmsamýyorum. Sonralarý, beni adaya gönderdi
ðinizde, girdiðim her evde lavabonun ve onun çinko
havuzunun kokusunu aradým hep. Bulamadým.
Çocukluðumu, o kokunun özlemiyle geçirdim.
Kýþ mevsimlerini, paltomun kolundan anýmsýyo
rum. Öbür oynayan çocuklarý gördükçe üþür, akan bur
numu da koluma silerdim. Viþne renkli sert kumaþýn
üstünde býraktýðý çizgileri anýmsýyorum. Salyangozun
geçip giderken býraktýðý çizgilere benzerdi.
Kýþlýk, pis bir paltom vardý.
Ablamý kýskanýrdým. Okula gidiyordu. Benim
kinden deðiþik bir dünyasý vardý. Yeni þeylerle
doluydu bu dünya; harfler, rakamlar... Her öðlen
okuldan döndüðünde, çantasýný açar, masanýn üstü,
kalemler, silgiler, kalemtýraþlar, defterlerle dolardý.
Sen ve babam ilgileniyordunuz onunla.
Alfabeyi ve sözcükleri nasýl öðrendiðimi aným
samýyorum.
Dört yaþlarýmdayken, birinci sýnýf kitabýný baþ
tan sona okuduðumu anýmsýyorum. Ben de okula
gitmek istiyordum.
Haki battaniyeden yapýlmýþ bir bez torbam var
dý. Silme süngeri ve özel kalemiyle, siyah plaka
dediðimiz, taþtan üretilmiþ bir yazý tahtam vardý;
yazýlar gri oluyordu üzerinde. Bir sabah sýnýfta bul
dum kendimi. Babam, bayan öðretmenden beni
kabul etmesi ricasýnda bulunmuþtu. Ders baþladý.
Tahtaya kaldýrdýðý bazý çocuklar, iri iri, beceriksizce
yazýlar yazdýlar. Hepsini biliyordum. Tüm sorulara
yanýt verebilirdim; fakat kimse bana sormuyordu.
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Ani
den ka
pý ça
lýn
dý ve cid
di bir bay içe
ri gir
di.
Müfettiþti. O da bildiðim þeyleri soruyordu. Öðret
menimin yüz çizgilerinden, sýnýfta bulunuþumdan
hiç de memnun olmadýðý anlaþýlýyordu. Sürekli
yüzüne bakýyordum, bana bir þey sorar diye, ama o,
ben orada yokmuþum gibi davranýyordu. Oysa ora
daydým. Her soruda, bana küçük bir top atýlýyormuþ
gibi, yarým kalkýþ yapýyor ve yakalýyordum. Müfet
tiþ bir an, yanýtlamam için beni iþaret etti; öðretme
nim çar
ça
buk bir þey
ler söy
le
di ona ve baþ
ka bir
çocuðu gösterdi. Zil çalýp ders bittiðinde, fena halde
bozulmuþtum. Çocuklar koþarak dýþarý çýktýlar, ben
se uyuþmuþtum. Avluya çýktým; küçük ihtiyacým
belirdi. Tuvaletin önünde çocuklar, itiþ kakýþ kuy
ruktaydý. Bacaklarýmý sýkýyor ve bekliyordum. Ara
larýnda konuþuyor, benim normal bir öðrenci olma
dýðýmý söylüyorlardý; bu yüzden benim iþemeye
hakkým yoktu, bu sýrada içeriye girmemiz için de zil
çaldý. Ýçerde bulunan küçük bir kýz, çýkmak bilmi
yor, dýþarýdaki diðer ikisi gülüþüyor, karþýlýklý þaka
laþýyorlardý. Bacaklarýmý hýrsla sýkýyor, sýkýyordum.
Sýkarak bir saða, bir sola çaprazlamýþtým, ta ki sýcak
sular þar þar dökülüp ben de utancýmdan bayýlana
dek... Bu oldu. Bir daha beni okula göndermediler.
Kýþ geceleri ýsýnmak için, ayaklarýmý ablamýn
altýna, ellerimi de bacaklarýmýn arasýna koyuyor
dum. O karyolanýn baþ tarafýnda, bense ayak tara
fýnda yatýyorduk.
Babam bir gün beni çaðýrdý ve,
“Düzgün uyu,” dedi. “Ablaný rahatsýz etme. Ayak
larýný onun altýna koyuyorsun, rahatsýz oluyor. Bir
daha þikâyet duymak istemiyorum, tamam mý?”
“Evet,” dedim ve ablamýn beni gammazladýðýný
öðrenmiþ oldum.
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Bir öðlen babam, çalýþtýðý polis müdürlüðünden
geldi. Elinde bir gazete kesiði.
“Maniatis Manteas, kýz kardeþini öldürdü! Dok
tora götürdü, dýþarý çýktýklarýnda da... tabancasýný
çekti ve öldürdü! ‘Yapma,’ diye baðýrýyordu kýz kar
deþi. ‘Yalvarýrým yapma.’Baam, baam... kýz yere serildi!”
“Baba, neden öldürmüþ kýz kardeþini?”
“Senin yaptýðýn gibi, eliyle organýný tutuyor
muþ, bu nedenle öldürmüþ. Bir daha elini orada gör
meyeyim. Fena þey o, anlýyor musun?”
Geceleri ellerimi de ayaklarýmý da nereye koya
caðýmý bilemiyordum.
Günler geçti, kýz kardeþ cinayeti unutuldu, bir
gece anlaþýlan ben de, rahat ettiðim biçimde uyu
dum. Ertesi gün babamýn, ciddi olarak þunlarý söyle
diðini duydum:
“Bugün saat birde karakola gel, senin o organýný
muhakkak keseceðim!”
“Acýyacak mý?” dedim ve nerede olduðunu da
bilmediðim organýmýn bir büyük makas tarafýndan
kesildiðini düþündüm.
“Acýmaz, ama bir þeyler yapmam, kesmem gere
kiyor.”	
Karakola gitmek için yola çýktým, yol boyu o dev
makasý ve babamýn keseceði organýmý düþündüm.
Öðlenleri dinlediðim bazý öykülerden, bazý serseri
leri toplayýp bodrumda sopadan geçirmeye baþla
dýklarýný biliyordum. Ýyi ki babam polisti de, kendi
sinin keseceðini düþünüyor ve teselli buluyordum.
Sallana sallana yürüyerek; aþaðý yukarý bir
buçukta babamýn bürosuna çýktým. Dev iki dosya
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paketi arasýnda onu çalýþýr buldum. Kapýda biraz
kararsýz kaldým, ilerleyemedim. Bir ara baþýný kal
dýrdý, böylece beni gördü.
“Ne arýyors un sen burada? Ner el erde
geziyorsun?”
Aðlamaya hazýr bir halde,
“Organýmý kesmen için geldim,” dedim.
“Ha evet, ta
bii... Gel, bu ta
ra
fa gel, de
di ba
na.
Býçakla keseceðim, bir daha da elin oraya gitmeyecek.”
“Acýmasýný istemiyorum.”
“Acýmayacak. Býrakmak senin elinde.”
Hiç deðilse bir parmaðýmý keseceðini düþledim
hemen. Bir yandan da iyiliðime olacaktý; çünkü
babam söylüyordu bunu.
Masaya yaklaþtým, sað elimi kâðýtlarýn üstüne
koydum.
“Kâðýtlara dayanma. Ýçlerinde boðulduðumu
görmüyor musun? Delireceðim!.. Boðuluyorum
diyorum sana!.. Þuraya bak.”
Arkasýndaki bir dolabý açtý, lebalep kâðýttý. O anda
organýmý da, cezalanmayý da unuttum; yetiþip bütün
bu kâðýtlarý yazamadýðýndan babamýn delireceði beni
çok heyecanlandýrdý. Ona bütün bu iþleri, onu delirt
mek için, özellikle verdiklerini sanýyordum.
Çaresizlikle sordum:
“Ne yapacaksýn?”
“Ne yapacaðým, burada oturup devam edece
ðim. Git annene, öðleyin gelmeyeceðimi söyle. Dað
gibi kâðýt var. Ya bitireceðim ya da çatlayacaðým.”
Birden kapýda buldum kendimi, öfkeliydi; acý
dým ona.
“Organýmý kestin mi baba?”
“Tabii, býçakla kestim, bir daha yapmaya cesaret
edemeyeceksin.”
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Karakoldan biraz hafiflemiþ olarak ayrýldým;
benden kaçan bir þeye karþý derin bir kuþkuyla. Ne
olduðunu, büyüdüðümde öðrenecektim.
Büyük tersaneyi anýmsýyorum. Ýlk oyunlarýmý
orada oynadým. Kaldýðýmýz ev, yola bakýyordu. Çam
oradaydý, onun altýnda da büyük dört köþe, demir su
sarnýcý... Üstüne çýkýyor, aþaðýya atlamada yarýþýyor
duk. Yarý karanlýk bir geçit vardý, ona doðru yürü
yorduk. Merdiven, kaldýðýmýz üst kata çýkýyordu.
Yalnýz deðildik ama. Karþýda baþkalarý kalýyordu.
Anýmsamýyorum onlarý. Bizim bir holümüz vardý.
Girdiðinde solda mutfak, su deposunun altýnda çin
ko havuzlu lavabo, onun yanýnda da pompalý gaz
ocaðý... Holün solunu izlediðinde, bir masasýyla
yemek odasý ve haki battaniyesiyle, ordu malý beyaz
boyalý demir bir karyola... Daha içerde yatak odasý.
Ýki kiþilik, demirden, beyaz bir karyola. Yanýnda,
ablamla birlikte yattýðýmýz yeþil ahþap karyola. Kar
þýda kahverengi boyalý, birbiri üzerine konmuþ,
babamýn karakoldan getirdiði iki demir dolap. Dola
býn üzerinde tek süs, tersine çevrildiðinde karla
dolan cam bir top. Holün bittiði yerde ahþap dolabý,
kahve rengi bir bavul ve bir divaný bulunan bir oda
daha vardý. Buydu evimiz.
Yemek odasýnda, tek kiþilik askeri karyoladan
baþka, bir pencere de vardý ki, kiremitlere açýlýyor
du. Kediler geceleri orada kalýyorlardý. Geçidin öte
tarafýnda, saðda, evin öbür kýsmý vardý. Giriþte,
Yunan Rus’u olan Evdokia adlý bir kadýn, kýzý Barba
ra, oðlu Pavlo’yla birlikte kalýyordu. Geçit hep göl
geliydi; ama onu geçtiðinde, tersanenin bulunduðu,
güneþten þýkýr þýkýr bir aydýnlýða çýkýyordun.
Tersane, gemi pasýyla deniz kerestesi, boya ve
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gemi posasý kokuyordu. Kuru petrol. Oraya yanaþ
mýþ çeþit çeþit tekneler. Kayýklar, vapurlar ve mav
nalar mezarlýðý. Saðda ahþap saçaklý, karþýda, biraz
aþaðýda dört kazýk üzerine oturtulmuþ, tahta bir
merdivenle çýkýlan, keresteyle yapýlmýþ küçük bir
ev vardý. Daha aþaðýsýnda benim evim: Olaðanüstü
büyüklükte, kýpýrdayan hiçbir þeyi olmayan paslý
bir mavna. Vidalar, diþliler, kasnaklar; tümü zaman
la, pas ve tuzdan hareketsizleþmiþ. Mavna, bir kadýn
rahmi gibi açýk. Burada ablamla dolanýp duruyor
duk.
Merdivenlerden inip çýktýðýmý anýmsýyorum
yalnýzca. Paslý demire dokunma duygusundan,
kokusundan baþka bir þey anýmsamýyorum. Vaktiy
le çok dolaþmýþ, þimdi hareketsiz duran bu þeyde
kayboluyordum; bir gün ablam paslý bir merdivende
ayaðýný çarpýp, kemiði görünecek denli baldýrýný
yardýðý, annemizin bize oraya gitmeyi yasak ettiði
güne kadar böyleydi bu.
Evimizin bahçesindeki papatyalarý anýmsýyo
rum. Hayatýmýn ilk çiçeði papatyaydý. Çoktu, evin
çevresinde bir halý gibiydiler; kokuyordu, kýzaðýn
çivilerini, vidalarýný sarartýyor, örtüyordu. Yanaðýmý
onlara dayýyor, onlarý soluyordum. Çok defa, suyun
kenarýnda, mazotlar ve yapý diplerinde karideslerle
pavuryalar avlýyordum. Karidesler su içinde çekirge
gibi sýçrýyorlardý. Pavuryalar pis taþlarýn altýna giri
yordu. Bir gün orada, karideslerle oynarken, arkam
dan Rusyalý bayan Evdokia’nýn oðlu Pavlos geldi.
Ayaktaydým; suya, pavuryalarýn girip saklandýklarý
paslý demirlere ve tahtalara bakýyordum. Arkamda
ayakta durdu. Suya vuran gölgesini ancak ayýrt
etmiþtim. Sonra ayaklarý üstüne çöktü, beni belim
den tuttu. Yakýcý nefesi enseme yapýþtý. Kýsa ve kes
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kinleþen soluðumla ürperdim. Arkamdan gelen
nefesinin kokusuna, denizin salamurasý karýþýyordu.
Koku, suyun içinden geliyordu sanki. O anda kolla
rýmdan sýkýca tutuyordu; dönüp yüzüne bakamaz
dým, fakat bakmayý da istemiyordum. Arkamda,
elbisemin bittiði yerde sýcak ve yumuþak bir þey
bana deðiyordu.
Bir þey oluyordu, bilmediðim gizli bir þey...
Büyükler böyle mi kokar? Nefesi haykýrýþ gibi ense
me saplandýðý anda, böyle düþünüyordum.
Ayaðýmýn ucuyla denize bir taþ ittim. Sular
bulandý. Pavurya ve karidesler korkuyla gizlendiler.
Sonra kum dibe çöktü. Sessizlik. Pavlo’nun nefesi
duruldu. Ben ayakta, suyun içinde açýlýp kaybolan
çemberlere çivilenmiþ bakýyordum. Kollarým gevþe
di. Kalktý ve gitti. Dönüp bakmadým ona. Islak duva
rýn üstünde beyaz bir nem gördüðümü anýmsýyo
rum. Yine sonra, aylarca gemi yataðýný unuttum ve
Pavlo kayboldu.
Balýkçýnýn oðlu Liseo’yu, iri gözlü ve kaþlý fýrýn
cýnýn kýzý Arhonto’yu ve Haroula’yý anýmsýyorum.
Arkadaþlarým bunlardý.
Adada, anneannemde, ailenin öteki kýrk fotoðra
fý arasýnda bulunan bir tanesinde, fotoðrafýn en ucun
dayým; özenle hazýrlanmýþ ailenin yanýnda taranma
mýþ, yarý yüzümü kapatan bir tutam saçla... Ablam
temiz, taranmýþ; erkek kardeþim, annem, babam ve
yabansý görünümle uçta ben... Annemin saçýmý tara
masý için durmadýðýmdan, þamarý yeni yemiþim.
Daðýn tepesine babamla birlikte çýktýk. Eliyle
karþýdaki Salamina’yý, Koulouri’yi gösteriyordu.
“Savaþ bu denizde oldu, Kserkis1 burada otura
1 Ý.Ö. 485-465, iki Pers kralýndan biri. (Ç.N.)
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rak savaþan gemileri seyrediyordu.”
Görkemli Salamina.
Sonra daha uzaklarý gösterdi ve adadan söz
etmeye baþladý.
“Ada, dört bir yaný denizle çevrili kara parçasý
dýr. Ýþte, ilerdeki o adada doðdun sen,” diyordu
bana. Benim bir türlü göremediðim adayý o rahatça
görebiliyordu. Az sonra anladým ki, ufka bakarak
sözle anlatmaya çalýþtýðý baba evimdi, doðduðum
yerdi.
“Baba, evler orada deniz kenarýnda ýslanmýyor
lar mý?”
“Hayýr ýslanmýyorlar. Ýþte, bak, gördün mü?”
“Anneannem nerede? Denizin üstündeki evi
görüyorum.”
“Hýmm, içerde yemek piþiriyordur,” diyordu
onu görmüþçesine. “Babaannen Marigo’yu anýmsý
yor musun?”
“Evet, anýmsýyorum...”
Anýmsamýyordum ama, babamla bir oluyordum.
O biliyordu; bense onun yüzünde görüyordum
babaanneyi. Gecekondu barakalarý, ayaklarýmýzýn
altýndan daða týrmanýyordu.
“Hepsi yasadýþý,” diyordu babam, “bir gecede
evlerini dikiyorlar. Ben de bir yere, bir parça topra
ða, birkaç taþ koymuþtum. Biraz aþaðýda, gidelim,
göstereyim sana.”
Tek tük çamý olan çýplak daðdan indik. Binlerce
gecekondu.
“Ýþte, arsa burada...”
Adýmlarýný büyüterek yürümeye baþladý. Týpký
bizim hýsým-akraba ya da evcilik oyunu oynarken,
taþlarla evlerimizi çevirmemiz gibi, arsada çepeçev
re bazý taþlar sýralanmýþtý.
Konuþmayan Su
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