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Liz Kessler

İngiltere’de, Cheshire’ın ıssız bir köşesinde, ufak bir 
teknede yaşamaktadır. Çalışmalarını evinde, tepeler, 
geniş bir gökyüzü ve koyunlardan oluşan manzarasının 
karşısında yapar. Çok erken yaşta bir şeyler yazmaya 
başlamıştır. Daha dokuz yaşında kendince bir şiir 
kitabı hazırlamış ve bir gün yazar olmak istediğini fark 
etmiştir. Uzun süre gazetecilik ve öğretmenlik yapmış 
olan Kessler, hayatı boyunca çok farklı işlerde kısa 
kısa çalışmıştır. En keyif aldığı işinin büyüklere yazma 
dersleri vermek olduğunu anlatır. Şu sıralar yazarlığın 
yanı sıra çocuk kitabı yazarlarına danışmanlık yapmakta, 
çocuklara yazma dersleri vermektedir. Yürümeyi, 
gezmeyi, dans etmeyi, tenis oynamayı, rüzgâr sörfü 
yapmayı, okumayı, hepsinin ötesinde de yazmayı sever.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

DENİZKIZI EMİLY’NİN SIRRI, EMİLY MELTEMGİL VE DENİZCANAVARI 



 



Bu Kitap ‘Öteki SAS’a, özellikle Celia Rass ve Weatherly’ye

-onlar olmasa Emily hâlâ denizde kayıptı- ayrıca kız kardeşim

Caroline Kessler’a -o olmasa ben kaybolurdum-  adanmıştır.





“Ve ellerimiz bir başka rüyada buluşursa gökyü

züne bir başka kule dikeceğiz.”

Halil Cibran, “Ermiş”
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Giriş

Gece yarısı ve ortalık gün gibi aydınlık.

Dolunay, ışıklarını okyanusa saçıp sarp kayaları 

ve taşlı kumsalı kucaklayarak minik adayı sarmala

yan dalgalarla oynaşmakta.

Bir araba, adanın çevresinde bir tur atarak de

nizde süzülür. Dört yanı mücevherlerle bezeli, som 

altın araba, başlarından sırtlarına dizi dizi elmaslar 

ve incilerle süslü iki yunus tarafından çekilir.

Arabada okyanusların kralı Neptün oturmakta. 

Boynunda, görülmemiş büyüklükte, göz kamaştırıcı 

mücevherlerden bir kolye, beyaz saçlarının üzerin
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de ışıldayan altın tacı, yanında üç dişli asası, adaya 

bakarken yeşil gözleri ay ışığıyla parlar. Gelininin, 

kayalıkların tepesinde yarı yarıya sise gömülü, karan

lık pencereleri gecenin ışıltısında parlayan kaleden 

çıkmasını beklemektedir.

“Bir tur daha at,” diye buyurur, gök gürültüsü gibi 

gümbürdeyen sesiyle. Sözleri, arabanın ötesine dalga 

dalga yayılır. Yunuslar adanın çevresinde bir tur daha atar.

Derken kadın sahneye girer. Gülümseyip suyun 

kenarına adım atarken gözleri kralınkilerle buluşur. 

Bakışmaları öyle ateşlidir ki aralarındaki boşluk can

lanacak gibi olur. İki dünyayı bağlayan bir köprü gibi.

Küçük bir sığırcık sürüsü, tüyden bir taç gibi ka

dının tepesinde halka oluşturarak suya yaklaşır. Ka

dın onlara gülümsemek için başını çevirip elini uzatır. 

Birden, kuşlardan biri halkadan ayrılıp kadının açık 

avucuna doğru uçar. Havada neredeyse hareketsiz 

durarak pençesinden kadının avucuna bir şey bırakır. 

Bir elmas yüzük. Kadın avucunu kaparken sığırcık 

yeniden öteki kuşlara katılır ve kıvrılan dev bir yılan 

gibi havada süzülerek geceye karışır.

“Sana bu elması, dünyalar kadar büyük, üstünde 

durduğum toprak kadar sağlam sevgimin simgesi 

olarak veriyorum.”
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Kadın, Neptün’ün parmağına yüzük takmak için 

arabaya yönelirken parlak siyah saçlarını savurur.

Üç dişli asanın bir dönüşüyle, bir yunus yüzmeye 

koyulur. Neptün’ün önünde eğilince alnın tam orta

sında duran inci yüzük gözükür. Neptün yüzüğü alır. 

Avucunda tutarak alçak sesle konuşur: 

“Bu inciyle, sana denizi, sana duyduğum sevgi 

kadar sınırsız ve sonsuz olan dünyamı teklif ediyo

rum.”

Yüzüğü kadının parmağına geçirir. 

“Bu en büyülü bir an. Bahar ekinoksunda, gece

nin yarısında bir dolunay. Bu önümüzdeki beş yüz yıl 

boyunca bir daha yaşanmayacak. Neredeyse bizim 

sevgimiz kadar az rastlanan bir şey.”

Kadın gülümser. Denizde, kralın arabasının ya

nında durduğundan beyaz elbisesinin etekleri ıslan

mıştır.

Neptün, üç dişli asasını havada tutarak devam 

eder:

“Bu yüzükler ancak ve ancak birbirine âşık biri 

deniz, öbürü kara ırkından bir çift ya da böyle bir çif

tin çocuklarınca takılabilir. Böyle takıldıkları sürece 

de hiç kimse onları çıkaramaz.”

“Kimse onlara dokunamaz bile,” der kadın gü

lümseyerek.

Neptün güler. 

“Kimse onlara dokunamaz bile,” der.
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Ardından öteki elini kaldırır, avucu kadına dö

nüktür. Kadın da aynısını yapar ve kolları bir yay 

oluşturur, elleri kenetlenirken yüzükler kavuşur. Gök

yüzünde yüz yıldız, havai fişekler gibi renklere bürü

nerek patlar.

“Yüzükler bu şekilde kavuştuğunda,” diye devam 

eder Neptün, “nefret ya da öfkeden doğan bütün 

eylemleri geçersiz kılacaklar. Sadece sevgi hüküm 

sürecek.”

Kadın, “Sadece sevgi,” diye yineler.

Ardından kral, kollarını önüne doğru açar. 

“Şu an gece ve gündüz eşit, artık yeryüzü ve 

deniz de öyle. Çünkü biz evliliğimizi simgeleyen bu 

yüzükleri taktığımız sürece, iki dünya arasında daima 

barış ve uyum olacak.”

Üç dişli asa son kez sallanır ve Neptün, kadının 

arabaya binmesine yardımcı olmak için elini uzatır. El 

ele, diz dize otururlar. Arabanın bir tarafında kadının 

uzun elbisesi dalgalanırken öbür tarafından kralın 

mücevher kaplı kuyruğu sarkmaktadır.

Yunuslar dizginleri sırtlanır ve araba usulca sü

zülerek uzaklaşır, asil sahiplerini alıp birlikte evlilik 

yaşamına başlayacakları yere götürür.
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Birinci Bölüm

“Emily, bir daha söylemeyeceğim.”

Odamdaki lombozun perdelerini açan annemi 

görmek için gözümün birini açtım. Dışarıda, lacivert 

göğün aşağılarında oval bir ay. Son dördün, diye 

düşündüm kendi kendime. Okulda ayın evrelerini öğ

reniyorduk. Yorganı yüzüme çekip yeniden yastığıma 

gömülerek, “Daha gece,” diye sızlandım.

Annem, “Saat yedi buçuk oldu,” diye karşılık ver

di, yatağımın ucuna ilişerek. Yorganı çekip alnımdan 

öptü. 

“Haydi, tatlım,” dedi. “Okula geç kalacaksın.” 
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Ayağa kalkarken kendi kendine konuşur gibi ekledi: 

“Gerçi kalsan da bir şey kaçıracağın yok ya. Şimdiye 

kadar orada sana işe yarar bir şey öğretmediler.”

Ben karşılık verecek fırsatı bulamadan odadan

çıktı.

Yatakta uzanır halde, gözlerimi tavana dikip de

rin bir nefes verdim. Annem son günlerde oldukça 

keyifsiz görünüyordu. Bu hafta üçüncü kez bir şeyden 

dert yanıyordu.

Oysa ben ortada şikâyet edecek bir şey göremi

yordum. Güzel bir gizli adada yaşıyorduk: Annem, 

babam ve ben, hep beraber, tüm adayı çepeçevre 

saran pırıl pırıl sulara ve altın kumlara yarı yarıya 

gömülmüş eski şık bir ahşap gemide. Deniz ırkı ve 

insanlar bir arada, barış içinde.

Bu son kısım, herkesin ideal yaşam anlayışında 

pek de olmazsa olmaz bir şart değil, farkındayım. 

Ama anneniz insan, babanız denizadamı, siz de me

lezseniz, bu oldukça işe yarıyor.

Mayomu giydim ve kahvaltı sofrasında anneme 

katıldım. Evimizdeki her şey gibi masa da eğik du

ruyordu. O yüzden mısır gevreğimi kaseyi tutarak 

yedim.

Babam, sandalyemin yanındaki döşeme kapağın
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dan yüzerek geldi ve beni yanağımdan öpmek için 

doğruldu. 

“Günaydın küçük denizyıldızım,” dedi gülümse

yerek. “Okyanus Çalışmaları sınavın için hazır mısın?”

“Sına beni!” dedim

Babam kafasını kaşıdı. 

“Dev Japon örümcek, yengeci ne kadar büyüye

bilir?”

Hemen, “Üç metre,” dedim.

“Çok iyi. Hıım... Çizgili kelebek balığı ne renktir?”

“Siyah ve gümüş rengi. Çok basit.”

“Bana kalırsa çok da anlamsız,” dedi annem bıyık 

altından. Derdi neydi ki?

Babam asık suratıyla anneme döndü. 

“Yine başlama!” dedi iç geçirerek. “Neyin var 

senin? Kızımızın okulda başarılı olmasını istemiyor 

musun?”

Annem: 

“Özür dilerim,” dedi, babamın eline uzanarak. 

“Sadece…”

“Ne? Sadece ne? Emily bir sürü şey öğreniyor, iyi 

notlar alıp hoşça zaman geçiriyor. Onunla daha fazla 

gurur duyamazdım.”

Konuşurken bana göz kırptı. Gülümseyerek kar

şılık verdim.

Allpoints Adası’na ilk geldiğimizde, babamla bu 

denli iyi anlaşamıyorduk. Yani bir anlaşmazlığımız 
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yoktu elbette ama pek rahat bir süreç değildi. Ömrü

mün çoğunu onsuz geçirmiştim ve ne konuşacağımı

zı, nereden başlayacağımızı hiç mi hiç bilmiyorduk.

Yakın zamana kadar onun varlığından bütünüyle 

habersizdim. Kendimle ilgili gerçeği bile suya girdi

ğim zaman bir denizkızına dönüştüğümü yani daha 

birkaç ay önce öğrendim. Başlangıçta bu olay beni 

dehşete düşürdü. İlk başıma geldiğinde neler oldu

ğunu anlamamıştım. Üstelik en olmayacak yerde, 

okuldaki bir yüzme dersindeydim. Ama sonra alış

tım ve geceleri denizde yüzmek için gizlice çıkmaya 

başladım. En yakın arkadaşım Şona ile de işte böyle 

tanıştım. O da bir denizkızı. Gerçek ve tam zamanlı 

hem de. Babamı bulmama yardım etti. Hayatımın en 

güzel günü, gizlice Neptün’ün zindanına girip babamı 

ilk kez gördüğüm gündü.

Sanırım bütün bunlara alışmak birazcık zaman 

aldı. Ama Kraken’le yaşadığımız sorunlar hallolunca 

son birkaç hafta muhteşem geçti. O, dünyadaki en 

korkunç, en ürkütücü denizcanavarı ve ben kazara 

onu uyandırdım. O zamandan beri babamla her gün, 

Allpoints Adası’nın çevresindeki altın deniz tabanını 

keşfederek, buradaki denizin her santimini dolduran 

rengârenk balıklarla yarışarak, mercanlar arasında 

kovalamaca oynayarak birlikte yüzmeye gidiyorduk. 

Babam, resmen dünyanın EN İYİ babasıydı.

Annem, “İşte bu,” diyordu. “Sen daha fazla gurur 
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duyamazdın. Senin gurur duymaya yerden göğe hakkın 

var. Evet, Emily şeyde çarçabuk ilerleme kaydediyor.”

Önceki gün eve getirdiğim bir yığın ders kitabına 

uzanmak için durakladı. Bütün okul kitaplarımı se

viyordum. Daha önceki okul kitaplarımdan hiçbirine 

benzemiyorlardı, orası kesin. Bir kere en güzel parlak 

maddelerden yapılmışlar ya da deniz yosunlarından 

dokunmuşlar, deniz kabukları ve incilerle bezenmiş

lerdi. Üstelik, içerikleri de süperdi. Okul hiç bu kadar 

eğlenceli olmamıştı.

Annem en üstteki kitaptan okudu:

“Denizler’de ve Sirenler’de.”

Yığından birkaç kitap daha seçti.

“Ya da Gemicilik ve Yıldız Gözlemciliği’nde ya da 

Modern Denizkızları İçin Saç Örmede, demek istiyo

rum!”

Babam, “Ne demek istiyorsun yani?” diye sordu. 

Sesi kısık ve gergin çıkıyordu.

“Neden bunları öğrenmeyecekmiş? Onun genle

rinde var. Hoşuna gitmeyen tam olarak nedir, Mary?”

İşte o zaman gerçekten bir şeylerin ters gittiği

ni anladım. Hiç kimse anneme Mary demezdi, hele 

babam hiç. Çoğu insan ona Mary P. der. Göbek adı 

Penelope ve babam ona her zaman Penny ya da aşı

rı duygusal oldukları anlarda, şanslı Penny’im1 der. 

1 Penny, Penelope’nin kısaltılmışı, aynı zamanda Sterlinin yüzde biri değe
rindeki İngiliz para birimi.
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Şimdi düşündüm de bir süredir öyle değiller. Düşü

nürken de bir şeyi fark ettim, sanırım annemin haklı 

olduğu bir nokta var. Yani beni yanlış anlamayın. 

Okuldaki tüm derslerimi seviyorum. Ama belki de ara 

sıra eski okulumdaki dersleri özlediğim olmuştur, 

birazcık. Belki de sadece edebiyat dersini. Eskiden 

öykü yazmayı severdim. Hatta imla sınavlarını bile 

severdim! Tabii bunun tek sebebi, o derslerde başarılı 

olmamdı.

“Sorun şu ki,” dedi annem. “Sen, kızının saçla

rını güzelce taramaktan ve bulutlara bakıp zamanı 

kestirebilmekten başka hiçbir şey öğrenmemesine 

sevinebiliyorken ben kızımın doğru dürüst bir eğitim 

almasını istiyorum.”

Babam: 

“Benim kızım, senin kızın? Sanki iki farklı kişiden 

bahsediyorsun,” dedi.

Döşemenin altında kızgınlıkla kuyruğunu döndü

ren babamın suda oluşturduğu çalkantıyı görebiliyor

dum. Su, mutfak zeminine kadar sıçradı.

Annem, “Evet, yani, belki de öyledir,” diye çıkıştı 

ve bir kurulama beziyle, yeri silmek için eğildi. Sonra 

kafasını kaldırıp bana baktı ve yüzü yumuşadı.

“Yani elbette öyle değil. Tabii ki iki farklı kişi değil 

o. Olan biten Emily’nin suçu değil ki.”

Annem, ellerimi tutmak için uzanırken bana 

gülümsedi. Ellerimi kaçırdığım gibi annemin gözle
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rindeki acı bakışı görmemek için yüzümü çevirdim. 

Dayanamayacağım bir şey varsa, o da budur.

Ama ortada bir haksızlık vardı. Annem haksız

lık ediyordu. Ben ömrüm boyunca okulda bu denli 

eğlenmemiştim. Yani tamam, belki arada sırada öy

küler yazmak hoş olabilirdi ama gramer, logaritma 

ya da fraksiyon ve yabancı dil öğrenmiyorsam ne 

olmuş yani? Bunların anlamı olduğunu kim söyledi? 

Bir haftada yüzde 4 komisyon ve yüzde 3 faiz alan 

John’un ne kadar kazanacağını bilmeye gerçekten 

ihtiyacım olacak mıydı? Yaşadığım çevreyi tanımam 

çok daha önemli değil mi? En tehlikeli balığın ve en 

arkadaş canlısının hangileri olduğunu bilmem? Öteki 

denizkızları gibi, gerçek denizkızları gibi görünmeyi 

ve davranmayı öğrenmem. Bir kayanının üstüne tü

neyip saçlarımı tararken kendimi bazen biraz aptal 

hissetsem de en azından nasıl uyum sağlayacağımı 

öğreniyordum. Annem bunları önemsemiyor muydu? 

Benim mutlu olmamı istemiyor muydu?

Kahvaltımı etmeye devam ettim.

Annem soluklandı. “Sadece iki farklı dünya, hep

si bu,” dedi sakin bir sesle. “Bazen fazla mı farklılar 

diye merak ediyorum. Yani buradaki yaşamıma bir 

bak. Tüm gün ne yapıyorum? Güneş banyosu, saçı

nı tara, belki haftada birkaç kez su balesine git. Hiç 

bana göre bir hayat değil, Jake. Bundan fazlasını is

tiyorum.”
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Uzun süre kimse konuşmadı. Annem ve babam 

bakıştılar. Bense bir kaşık dolusu mısır gevreği 

aldım ve çıkaracağı çatırtıdan çekinip çiğnemek 

istemediğimden, ağzım mısır gevreği ve süt dolu 

öylece oturup ikisinden birinin bir şey söylemesini 

bekledim.

Babam sonunda, “Bunu sonra konuşuruz. Çık

mam lazım,” dedi de ağzımdakileri yuttum. Gerçi 

çiğnenmeyecek kadar yumuşamıştı ama neyse.

Babam öyle çabuk gitti ki beni öpmedi bile. Bunu 

dert ettiğimden değil elbette. Yani on iki yaşındayım. 

Birkaç ay içinde on üç olacağım. Babamın dışarı 

çıkarken bana hoşça kal öpücüğü vermesine gerek 

duyduğumdan değil.

Ama gel gör ki bu bir şeyi gösteriyordu. Belki de 

tüm bunlar benim suçumdu. İki dünyayı bir araya 

getirmek için çabalamak zorunda kalışları, sırf be

nim yüzümdendi. Bir de birbirlerini sevdikleri ger

çeği var tabii ki. Ama belki de artık sevmiyorlardı. 

Belki de ayrı kaldıkları on iki yıl içinde aralarındaki 

bağ öyle bir kopmuştu ki şimdi birbirlerini hiç mi hiç 

sevmiyorlardı ve sırf benim yüzümden bir araya gel

mek zorunda kalmışlardı. Ve ikisi de bundan nefret 

ediyordu, birbirlerinden de; en sonunda da ikisi bir 
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buluyor. Emily bu sefer Neptün’ün yoluna çıkmamaya 
çok kararlı. Emily’nin geri planda kalma düşüncesi işe 
yarayacak mı dersiniz?
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