
Gerçekten de yaşayan Aglaia’ya
ve onun gibi yaşayan,
zaten yazarın kendisi olan Bianca’ya.

Agactaki Ev ic 2bsk_Layout 1  3/22/13  5:40 PM  Page 8

Gerçekten de özel bir ağaç

İlk bakışta sıradan bir ağaç sanılabilirdi. Hafifçe

yokuş aşağı inen bir çayırın tam ortasındaydı. Ka-

lınca bir gövdesi, gürbüz ve yoğun yaprakları var-

dı.

Gövdesi, derin yarık ve çizgileri olan bir ka-

bukla kaplıydı. Büklüm büklüm kökleri topraktan

dışarıya uğramıştı.

Yaprakları yeşil ve çok sıktı. Dalları o kadar

yukardaydı ki, yaprakların biçimi anlaşılamıyordu.

Ağacın dibinde perçem perçem otlar, küçük pa-

patyalar, çakıltaşları vardı. Yağmurdan sonra, re-
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simli kitaplarda görülenler gibi kırmızı başlıklı

mantarlar bitiverirdi. Dallarında çiçekler, meyveler,

kelebekler, arılar, kuşlar... Sözün kısası, herhangi

bir ağaç gibiydi.

Dikkatlice bakıldığında, köklerinin büklüm-

leri arasına gizlenmiş küçük bir kapı görülürdü.

Aslında çok şişman değilseniz, geçerken sıkışıp

kalmayacağınız kadar genişçe bir kapıydı. Ağacın

gövdesinin içi oyuktu. Oyuğun içinde, yapraklarla

yüklü dallara doğru yukarıya çıkan küçük, kıvrım

kıvrım bir merdiven vardı. Bu merdivenin yanı sı-

ra gövdenin dış tarafında, sivri dallar kat kat kesi-

lerek, gizli kapıdan geçmeden yukarıya çıkmak

isteyenlerin tırmanabileceği basamak yerleri ve tu-

tunma noktaları yaratılmıştı.

Kolayca anlaşılacağı gibi,

Aglaia bu dış basamakları kul-

lanmayı tercih ediyor, bir sincap

gibi hızla yukarıya tırmanıyordu.

Aglaia sekizindeydi. Ağaç-

ta, yetişkin biri olan Bianca’yla

birlikte yaşıyordu. İkisi de, şehir -

de apartman dairesine tıkılı ol-

maktan sıkılmıştı. Birlikte otur-

maya karar vermişler, uygun bir

ağaç aramışlar ve bunu bularak

Bianca Pitzorno10

Aglaia
Asya ve Okyanusya kıtala-
rında yetişen bir ağaç ve
ağaççık cinsidir. Yetmiş do -
layında türü vardır. Sözcük
anlamı “parlak” olan Agla-
ia, Yunan mitolojisinde se-
vimlilik tanrıçaları olan üç
kız kardeşten en küçüğü-
nün de adıdır.
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hemen taşınmışlardı.

Gövdenin bitip de dalların

çatallaşmaya başladığı yerde,

ayakta durulabilecek, kenarla-

rında korkuluğu olan, tahtadan

bir sahanlık vardı. Yoğun yaprak

dokusunun arasında kaldığından, aşağıdan görü-

lemiyordu elbette. Sahanlığın zemininde, aşağıdan

bir şeyleri yukarıya çekmeye yarayacak bir kapak

bulunuyordu. Bu kapak açıldığında aşağıya sallan-

dırılan bir iple her şey, örneğin yiyecek dolu bir

sepet, gerektiğinde bir piyano bile yukarı çekile-

biliyordu.

Sahanlıktan daha yukarıya çıkmak için başka

merdiven yoktu. Bir daldan diğerine, tırmana tır-

mana çıkmak gerekirdi. Ağaç çok yüksekti. Sonu

yokmuş gibi, çık çık bitmezdi. Oysa aşağıdan, ça-

yırdan bakıldığında, olağan bir ağaç gibi görünür-

dü. Evet yüksekti yüksek olmasına da, o kadar da

değildi hani. Bir noktadan sonra dalları bitiyor,

gökyüzü başlıyordu.

Oyuğun içindeki merdivenden çıkıldığında,

inanamayacaksınız ama, en yukarıya kadar ulaşa-

bilirdiniz. O kadar yükseğe tırmanabilirdiniz ki,

sonunda mideniz bulanır, yükseklik korkusu baş-

layabilirdi. Yukarıdan aşağıya baktığınızda, çayır
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Bianca
Sözcük anlamı “beyaz”dır.
Bianca, kitabın yazarının da
adıdır.
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çok çok uzaktaymış gibi gelirdi. Gerçi ne Bianca

ne de Aglaia doruğa varabilmişti henüz.

Evlerini, sahanlığın birkaç metre yukarısında-

ki güçlü kuvvetli iki ana dalın üstüne yapmaya ka-

rar vermişler ve bütün bir yaz boyunca, ellerinde

testere, çivi, çekiç çalışmışlardı.

Sonunda çok çok güzel bir ev çıkmıştı orta-

ya.

Çok geniş bir evdi, ama çayırdan bakan biri

kesinlikle orada öyle bir evin olduğunu anlamazdı.

Öyle sabit bir planı, projesi yoktu. Odalar birbirle -

rinden duvarlarla ayrılmamıştı. Değişmeyecek olan

yalnızca tabanı ve tavanın bir bölümüydü. Duvar-

ları ve saçakları ise yapraklarla örülmüştü ve iste-

nildiği gibi hareket ettirilebiliyordu; güneşin, rüz-

gârın, sıcağın geliş yönüne göre, ev sakinlerinin

yalnız ya da birlikte oturmak istemelerine göre,

ağacı çevreleyen geniş çayırın hangi yönünün iz-

lenmesi ve gözetlenmesinin gerektiğine göre...

Genelde, havanın çok güzel olduğu zaman-

larda, duvarların hepsi dürülüp bükülüp bir köşe-

ye koyuluyor, evin dört bir yanı açılıyordu.

Mobilya olarak, bir evde gerekli ne varsa o

vardı; ne bir eksik ne bir fazla. Kullanılan malze-

meler için de aynı şey geçerliydi. Bununla birlikte

bir sürü kitap ve oyuncak vardı. O kadar çoktu ki,
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evde yer kalmamış, Aglaia fazla gelenleri iplerle

evin dışındaki dallara asmıştı.

Aglaia’nın yatağı da, evin biraz dışında kalan

bir dala asılmıştı. Biraz Eskimo kundağına, biraz

ipekböceği kozasına, biraz da üstü örtülü kuş yu-

valarına benziyordu. İçi kürkle kaplanmıştı ve rüz-

gâr çıktığında sağa sola salınıyordu.

Bianca ise, romatizmalarının azmasından çe-

kiniyordu. Ayrıca sallantılarda midesi bulanır, de-

niz tutardı. Bianca, ağacın gövdesinin oyuğunda,

kıvrımlı merdivenin hemen yakınındaki bir girinti -

de, uyku tulumunda uyuyordu. “Kapının yakının -

da uyuyunca kendimi daha güvende hissediyo-

rum,” diyordu. “Böylece, olur ya, bir yangın çıkarsa

hemen itfaiyeye haber verebilir, hırsız gelirse yu-

karıya çıkmasını engelleyebilirim.”

Şimdi siz, “İki sakini de evin içinde uyumu-

yorsa, neden eve gereksinimleri var?” diye sora-

bilirsiniz.

Eve, konuk ağarlayabilmek, arkadaş davet

edebilmek, kalabalık toplantılar düzenleyebilmek,

tiyatro oyunları oynayabilmek, temizlik ve yemek

yapabilmek için gereksinimleri oluyordu. Nitekim,

metal ve pişmiş topraktan yapılmış tencere ve ta-

valarının bulunduğu çok güzel bir mutfakları var-

dı.
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Sonra, bir orkestradaki tüm çalgıların bulun-

duğu bir müzik odaları, büyük büyük kâğıtların,

boyaların, kalemlerin olduğu bir resim atölyesi,

hatta hatta bir de seraları vardı. Ağacın üstünde

bir sera mı? Evet efendim, doğru duydunuz, bir se-

ra! Daha doğrusu, bir botanik laboratuvarı. Çünkü

Bianca, ağaçlarını, yeryüzünde var olan tüm mey-

ve ağaçlarının toplandığı bir ağaca dönüştürmeyi

kafasına koymuştu. Bütün bir gün, bir aşağı bir yu-

karı, ağacın dallarını aşılıyordu. Ağacın her bir ta-

rafında, başka başka ağaçlardan getirilip bezlere

sarılarak aşılanmış dallar bulunuyordu. Önceleri

arkadaşları ona gülüyor ve bunun deli saçması bir

girişim olduğunu söylüyorlardı, ama Bianca çalış-

malarının ilk sonuçlarını almaya başlayınca, çene-

lerini kapattılar ve eleştirmekten vazgeçtiler.

Ağaç aslında bir meşe ağacıydı, dolayısıyla

ağacın kendine özgü meyvesi palamuttu. İlk aşı-

lama sonucunda, en büyük dallardan biri cevize

dönüşmüştü. Böylece sonbahar geldiğinde Aglaia,

evin pencerelerinden uzanarak taze ceviz toplaya -

biliyordu. Başka bir dal, kestane ağacıyla aşılan-

mıştı. Bianca, yükseklerdeki dallardan birkaçında

elma, birkaçında armut, ötekisinde kayısı, küçük

bir dalda kiraz, birinde erik, birinde de şeftali elde

edebilmişti. Aglaia, Bianca’ya küçücük de olsa bir
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