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Ben dört yafl›ndayken, iki dedem ve iki ninem var-
d›. Babam›n anne babas› olanlar flehirde, anne-
min anne babas› olanlarsa köyde yafl›yorlard›.

fiehirde yaflayanlar›n adlar› Antonietta ve Lui-
gi’ydi ve bütün öteki flehirliler gibiydiler. Köyde-
kilerin adlar› da, Teodolinda ve Ottaviano’ydu ve
onlar hiç kimseye, komflular›na bile benzemiyor-
lard›. 

fiehirdeki ninemle dedem, bizim binada otu-

Dedem Bir Kiraz A¤ac› 11

OTTAVIANO  DEDEM
.

DedemKirazAgaci ic 4,bsk  6/18/12  6:21 PM  Page 11



ruyorlard›; bu yüzden, onlar› günde en az dört
kez görüyordum.

Sabah saat sekizde Luigi Dede’m, Floppy’yle
birlikte yürüyüflten döndü¤ünde, “Delikanl›, bu-
gün ne yap›yoruz bakal›m? Okula gidiyor muyuz,
gitmiyor muyuz?” diye sorard›. 

Saat dokuzda babaannem Antonietta, Floppy’
yle birlikte al›flverifle giderken, “Okul için haz›r
m›s›n, ispinozum?” diye sorard›.

Saat ikide dedem, Floppy’yle birlikte ikinci
gezmesine ç›karken, “Ah, okuldan dönmüflsün
iflte! Aferin!” derdi.

Akflamüstü beflte babaannem, al›flverifl ya da
arkadafl ziyareti için, Floppy’yle birlikte d›flar› ç›-
karken, “Bugün okulda e¤lendin mi, ispinozum?”
derdi.

Anaokuluna gidiyordum. Annemin, ifle baflla-
d›¤› o berbat sabahtan beri, beni yaka paça getir-
di¤i bu okuldan tüm gücümle nefret ediyordum. 

Böyle olunca da her gün ayn› fleyler tekrar
ediyordu: Ben a¤l›yordum, Luigi Dede’m kap›y›
çal›yordu, babaannem kap›ya ç›k›yordu ve son-
ra ikisi birden, Floppy’yle birlikte günlük gezme-
lerine bafll›yorlard›.

Annem bazen, onlar› gördü¤ünde oflay›p pof-
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luyor; “Onlara göre bu köpek, torunlar›ndan daha
iyi!” gibi fleyler söylüyordu. Bu sözler beni ço¤u
kez merakta b›rak›yor ve a¤lamay› kesiyordum.
Çünkü Floppy, o benim oyuncak topumu and›ran
karn› ve çelimsiz bacaklar›yla çok çirkindi; ben de
kendime, nas›l ondan daha çirkin olabilece¤imi
soruyordum. 

Köyde yaflayan dedem ve ninemse çok farkl›yd›.
Öncelikle, bir köpek yerine, kaz ve tavuklar› var-
d›; onlar› gezdirmek için günde dört kez d›flar›
ç›km›yorlard›; bizim üst kat›m›zda de¤il, k›rk ki-
lometre uzakta oturuyorlard› ve ben onlar› ayda
iki kez ya görüyor ya görmüyordum. 

Annem bazen onlardan söz ederken içini çe-
kiyor; “Sanki hayaletler!” gibi sözler ediyordu. Ben
de Ottaviano Dede’mle anneannem Teodolinda’
y›, beyaz çarflaflara sar›nm›fl, biri uzun, öbürü flifl-
man birer hayalet olarak, avluda tavuklar›, kaz-
lar› kovalarken hayal ederdim.

Annemin anne ve babas›, babam›n anne ve
babas›ndan daha sempatiktiler –t›pk› annem gibi.

Annem, Ottaviano Dede’min tek çocu¤uydu;
çünkü, anneannem iri olmas›na ra¤men, çok kü-
çük çocuklar do¤urmufl, hiçbiri bir günden fazla
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yaflayamam›flt›. Neyse ki, annem flansl›ym›fl. An-
neannemin deyifliyle, belki de benim gibi bir to-
runa sahip olabilmek için elinden geleni yapm›fl
ve sonunda annem do¤mufl.

Dedem bir gün boyunca e¤lence düzenlemifl
–Hatta, anneannem onun sarhofl oldu¤unu bile
söylerdi. Sonra da bahçeye kiraz a¤ac›n› dikmifl. 

Bu noktada sizlere dedemden söz etmek zo-
runday›m. 

O zamanlar ben yoktum, ama onun eskiden
de özel biri oldu¤unu düflünüyorum. Anneannem,
onun kasaban›n en yak›fl›kl›s› oldu¤unu söyler-
di; onu kand›r›ncaya kadar can› ç›km›fl. Belki de
anneannem abart›yordu; çünkü dedemi öyle çok
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seviyordu ki, bu hâlâ görünüyordu. Ben dedemi
pek yak›fl›kl› olarak an›msam›yorum; ama uzun
boylu ve dimdikti, seyrek saçlar› rüzgârda uçuflur,
a¤z›nda da her zaman bir sap ot olurdu. K›rdan
kopard›¤› ve yavafl yavafl a¤z›nda kemirdi¤i ot-
lar. “Bu, purodan daha iyi,” derdi. 

Annem do¤du¤unda, dedem kasabaya inmifl;
anneannem için bir çift alt›n küpe ve bir kiraz
a¤ac› fidan›yla eve dönmüfl. Bahçeye gidip bir
çukur kazm›fl, çukurun içini s›cak gübreyle dol-
durmufl ve a¤ac› dikmifl; sonra bir çak› al›p, atefl-
te k›zd›rm›fl ve a¤ac›n gövdesine bir isim yazm›fl:
FELICITÀ (mutluluk). Gerçekte de bu, annemin
ismi olmufl. Dedeme göre, kiraz a¤ac›n›n da ismi
ayn› olmal›ym›fl. Ama anneannem ona, bu ismin
bir a¤aç için pek uygun olmad›¤›n› söylemifl; bu-
nun üzerine de dedem, a¤aca FELICE (mutlu, ne-
fleli) ad›n› vermeye karar vermifl ve öyle de olmufl.
O zamanlar Felice’nin üç dal› varm›fl ve ilkbahar-
da, annem yedi ayl›kken ve dört difli varken, Feli-
ce de dört çiçek açm›fl. O andan itibaren annem
ve kiraz a¤ac› birlikte büyümeye bafllam›fllar ve
dedem Ottaviano ve anneannem Teodolinda’yla
bir aile oluflturmufllar. Bunu anlamak için aile fo-
to¤raflar›na bakmak yeterliydi. 
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‹lk foto¤rafta, henüz pek gözükmeyen ünlü
dört difliyle, yedi ayl›k annem, onu kukla gibi
havaya kald›rm›fl anneannemin kuca¤›nda. O fo-
to¤rafa her bakt›¤›mda, anneannem a¤›r s›kletle-
rin yar›flt›¤› bir ringde çok baflar›l› olurdu, diye
düflünürüm. O zamanlar daha gençmifl ve benim
an›msad›¤›m gibi fliflman de¤ilmifl; ama onun bir
kolu, babaannemin iki kolu kadard›. Gö¤üslerine
gelince! Anneannem beni kuca¤›na ald›¤›nda, o
iki kocaman yumuflak, kufltüyü yast›¤a gömülüp
hep uyumak istedi¤imi an›ms›yorum. 

Bu, anneannem hakk›nda an›msad›¤›m en gü-
zel fley; bir de kokusu, babaannemin kulland›¤›
a¤›r kokulara benzemiyordu, daha çok annemin
banyo yapt›ktan sonraki kokusunu and›r›yordu.
Evde yapt›¤› bu sabunlar›n tarifini bir büyücüden
ald›¤›n› söylerdi hep anneannem; ben buna ina-
n›yordum, çünkü o öbür kad›nlardan öylesine
farkl›yd› ki, her fley mümkündü.

Albümün ilk foto¤raf›nda, anneannemin ya-
n›nda Felice vard›: Boyu afla¤› yukar› onunla ay-
n›yd› ve bir “çocuk kiraz a¤ac›”na benziyordu.
Dedeme göre, onu bahçeye dikti¤inde, üç yafl›n-
dayd›; yani, tam da iyi bir oyun arkadafl› olacak
yafltayd›. 
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Baflka bir foto¤rafta, annem birçok dal ver-
mifl kiraz a¤ac›n›n en büyük dal›na as›l› olan sa-
l›ncakta sallan›yordu. Dedem a¤ac› budad›¤› için,
Felice üflüyor gibi geliyordu bana. Bunu ona söy-
ledi¤imde, “Öyle fley olur mu, budama a¤açlara
iyi gelir, böyle güçlenirler,” derdi dedem. Sonuç
olarak, annemin yedinci yafl günü foto¤raf›nda,
Felice art›k tam bir a¤açt› ve annem bir dal›n›n
üstünde ata biner gibi oturup, ayaklar›n› afla¤› sal-
land›rabiliyordu.

Annem birçok kez bana, çocukken en büyük
e¤lencesinin kiraz a¤ac›na t›rman›p, a¤ac›n tepe-
sinde binlerce oyun uydurmak oldu¤unu anlat›r-
d›. Ben de onu k›skançl›kla dinlerdim, çünkü be-
ni ne zaman dedemlere götürse, zaman›m›z hep
çok az olurdu; Felice çok yüksekti, bense a¤aca
tek bafl›ma ç›kamayacak kadar küçüktüm. Dedem,
bahçede ifli olmad›¤›nda ya da tavuklarla u¤rafl-
mad›¤› zamanlar, benim a¤aca t›rmanmama yar-
d›m ederdi: Ayakkab›lar›n› ç›kard›ktan sonra beni
omuzuna oturtur ve inan›lmaz bir çeviklikle t›r-
manmaya bafllard›; birlikte bir maymun ve yav-
rusuna benziyorduk. Bir keresinde, annem d›flar›
ç›k›p bizi a¤ac›n tepesinde gördü¤ünde, ba¤›rma-
mak için bir eliyle a¤z›n› kapatm›fl, ama hiçbir
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