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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, 
EMİLY MELTEMGİL VE SİSLİ KALE





Bu kitap, diziye devam etmem için bana mektuplar gönderen tüm Emily 

Meltemgil hayranlarına adanmıştır. Benden daha akıllı olduğunuz ve henüz ben 

bile bilmezken Emily’nin yeni bir macera istediğini anladığınız için teşekkürler. 
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GİRİŞ

O gece dışarı çıkılacak gibi değildi, ille de çıkma-

nız gerekmiyorsa.

Şiddetli rüzgâr köşe bucağı dolanarak, acı acı 

uğulduyordu. Ağaçlar eğiliyor, sarsılıyor, hatta kırı-

lıyordu. Yağmur acımasızca kaldırımları dövüyordu. 

Denizde ise durum daha beterdi. Fırtına, koca 

dalgaları gökdelen yüksekliğinde duvarlara dönüş-

türmüştü. Dalgalar kuduz köpekler gibi iştahla kö-

pürüyordu. 

Denizden biraz olsun anlayan biri bunun ne an-

lama geldiğini bilirdi: Neptün kızgındı. 

Böyle bir gecede dışarı çıkmaya yeltenecek kadar 

çılgın, deli ya da cesur biri uzakta, denizin ötesinde, 

güvenli sınırların bittiği yerde iki karaltı görebilirdi. 

Balıkçı teknesinden sarkmış bir adam, sudaki bir ka-

dına sesleniyordu: 
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“Al şunu. Al. Sakla.”

“Ne bu?” diye karşılık verdi kadın. Gök gürültüsü 

gibi gürleyen dalgaların arasında sesini duyurmak 

için bağırıyordu. 

Adam başını iki yana salladı. 

“Seni duyamıyorum.” 

Biraz da öne eğilip ekledi: 

“Ortalık yeniden yatışınca beni bul.”

Kadın, “Nasıl?” dedi. 

Adamla kadını ayrı ayrı yönlere sürükleyen dal-

galar kadar şiddetli bir telaş duygusu, kadını sarsı-

yordu. 

Adam, az önce kadına verdiği çıkını işaret etti. 

“Kabuk!” 

Adamın böyle söylediğini düşündü, sonra da 

“İçinde büyü var,” gibi bir şeyler eklediğini. 

Kadın ardında bıraktığı şeyi düşününce içinde 

duyduğu acı, yüzüne tokat gibi çarpan dalgadan daha 

sertti. 

“Peki ya…”

Dalga, sorunun gerisini yıkayıp götürdü. Ama 

adam, kadının ne sormaya çalıştığını anlamıştı. 

“Ben her şeyle ilgilenirim,” diye seslendi. “Her 

şeyle. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Şimdi git. 

Çok geç olmadan git.”

Az sonra seyirci ikisinin ayrıldığını, azgın denizin 

tepeleri ve dağları ardında ayrı ayrı kaybolduğunu 
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görecekti. Sonra da her şeyin kendi hayal ürünü olup 

olmadığı merak edecekti. Çünkü kuşkusuz hiç kimse 

böyle bir gecede dışarı çıkmazdı.

İlle de çıkması gerekmiyorsa.
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Birinci Bölüm

Biliyorum, bunu söyleyince bana deli diyeceksi-

niz ama yaşamımda doğru gitmeyen bir şey var.

Niye mi deliyim?

Çünkü ömrümde ilk kez anne-babamla beraber 

yaşıyordum, hem de Allpoints Adası’ndaki güzel evi-

mizde. Üstelik en iyi arkadaşım Şona hemen köşeyi 

dönünce yeni arkadaşım Aaron da annesiyle birlikte 

bu yakınlarda oturuyordu. Hayatımızda ters giden 

hiçbir şey yoktu. 

Gerçekten. Kesinlikle hiçbir şey yoktu. Zindandan 

kurtarılacak baba, canımı çıkarmaya yeminli deniz 

canavarları ya da evimizi gezegenin öbür tarafına 

savuran fırtınalar; yani geçen sene başıma gelenlerin 

hiçbiri.

Şimdi tüm günlerim güneşle, kumla, arkadaşlarla 

ve kahkahayla doluydu. Yaşamım kusursuzdu. 

Peki, öyleyse neden son bir haftadır her sabah 
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huzursuz ve tedirgin uyanıyordum? İşte bunu anla-

mıyordum.

Yatakta oturdum ve gördüğüm rüyayı hatırlamaya 

çalışarak gerindim. Tuhaf rüyalardan kalma karman 

çorman parçacıklar kafamın içinde kovalamaca oy-

nuyordu ama onları birleştiremiyordum. Tüm hatırla-

yabildiğim arkalarında bıraktıkları histi. Tam mutsuz-

luk denemez ama kesinlikle huzursuz edici ve nasıl 

desem, iyi olmayan bir his. 

Söylediğim gibi deli saçması. Yaşamımda iyi git-

meyen ne olabilirdi ki?

Yine de öyle bir şey vardı ki onu yok sayamıyor-

dum. Sanırım annem de aynı şeyi bir iki kez hissetti. 

Yemek hazırlarken ya da kitap okurken, sanki uzak-

larda bir şeyi, özlediği bir şeyi arıyormuşçasına ba-

kışlarının daldığını, donuklaştığını gördüm. 

Enine boyuna düşünüyorum da annemle ikimizi 

yiyen şeyi biliyordum aslında. Özlediğimiz şeyin ne 

olduğunu. Hatta Archie’yle her şeyi değiştiren o ko-

nuşma yapılmadan önce bile biliyordum. 

  

“Tak tak, yalnızca ben!”

Tanıdık bir ses kapı girişinde titreşti, hemen ar-

dından da tanıdık bir gümbürtü geldi: Annemin en iyi 

arkadaşı Millie güverteye ayak basmıştı.
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İçinde yaşadığımız tekne Fortuna, körfeze demir-

liydi. Kuma yarı yarıya gömüldüğünden, alt katı su-

yun altındaydı. Yani denizadamı babam ve yarı denizli 

ben alt katta rahatça yüzebiliyorduk. Annemin odası 

üst kattaydı ama iki kat arasındaki döşeme kapakları 

bir arada yaşamamızı kolaylaştırıyordu. Ayrıca kum-

saldan çıkıp tekneye varan uzun dalgakıran, yüzmek 

zorunda kalmadan tekneye binmeye yarıyordu, bu da 

Millie’nin ayaklarından başka bir yerini ıslatmadan 

bizi ziyaret etmesini oldukça kolaylaştırıyordu. 

Kapı arasından başını uzattı: 

“Evde kimse yok mu?”

Güçlükle yataktan kalkıp kapıya yöneldim. Gözle-

rimi ovuştura ovuştura, içeri geçmesini işaret ettim. 

Pek de davet bekler hali yoktu ya, neyse. Paldır kül-

dür kapıdan içeri girmişti bile, yana eğilmiş, elbisesi-

nin eteğini sıkmakla meşguldü. 

“Annen kalktı mı?” diye sordu.

Gözlerimi ovuşturup esnedim. 

“Henüz kalkmamıştır herhalde. N’oldu ki?”

“Biri eve dönüyormuş!” dedi heyecanla. “Yüzdü-

kodulara kulak kabarttım.”

“Yüzdü-kodu mu?”

“Denizce konuşmaya çalışıyordum,” dedi Millie 

somurtarak. “Dedikodulara kulak kabarttım yani. Ar-

chie bugün dönüyormuş.” 

İşte o zaman Millie’nin yüzünü fark ettim. Yani 
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elbette yüzünü zaten görüyordum. Dosdoğru ona ba-

kıyordum hatta. Demek istediğim, yüzündekileri fark 

ettim. Gözlerinde yüksek birer kemer oluşturan açık 

mavi göz boyası, ağzının kenarlarına, biraz da dişle-

rine bulaşmış kırmızı ruj. Elimle yüzünü işaret ettim, 

o da kapının yanındaki aynaya baktı. 

“Neredeyse iki hafta oldu,” dedi. Bir yandan da 

elbisesinin koluyla dişine bulaşan ruju siliyordu. 

“Onu öyle çok özledim ki!” 

Archie, Millie’nin erkek arkadaşıydı. 

Bir denizadamıydı ve Neptün adına başka bir yer-

de görevdeydi. 

“Millie mi o?”

Annemin sesi yatak odasından çın çın öttü. 

“İçeri gelsene Mill, geçerken de çaydanlığın altını 

yakıver.”

İkisini baş başa bıraktım. 

Yarım saat sonra annem giyinmiş, yukarı kamara-

da (teknelerdeki odalara böyle denir) Millie’yle otu-

ruyordu. Dışarı çıkmak, Şona ve Aaron’la oynamak 

istiyordum ama annem Millie’nin yanında kalmamız 

gerektiğini söylüyordu; Millie o derece telaşlı biri ki 

onu yalnız başına bırakmak pek doğru olmazdı. 

Alt katta babamın yanında bekledim. Okulda pek 

yakında bir jimnastik gösterimiz olacaktı. Babam da 

bana gösteride yapmam gereken zorlu bir üçlü dönüş 

hareketinde yardım ediyordu. İki dönüşü kusursuzca 
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yapıyordum ama sıra üçüncüye gelince bir galon su 

yutmaktan kendimi kurtaramıyordum. 

Dördüncü denememden yeni çıkmıştım ki tam o 

sırada kapı sertçe vuruldu.

“Archie!” diye haykırdım.

“Sanmam küçüğüm. Archie’nin ne zaman kapı 

çaldığını gördün?”

Güldüm. Archie’nin lombozların birinden çıka-

gelmesi çok daha olasıydı. Denizadamları öyle ön 

kapıdan gelmezdi.

İkimiz de kimin geldiğini görmek için başlarımızı 

döşeme kapağından uzattık. Annem kapıya bakıyordu. 

“Charles,” dedi taptaze bir sesle. “Seni görmek 

ne güzel.”

Bay Beeston. En iyi dostumuz sayılmaz. Yani 

deneyimlerime göre, kim olduğunuz konusunda ya-

lan söyleyerek, gerçekleri hatırlamayın diye sizi 

uyutarak, peşinize düşüp her hareketinizi Neptün’e 

bildirmek için casusluk ederek ömrünüzü yiyen biri, 

kalbinizi sevgi ve samimiyet hisleriyle dolduramazdı. 

Ancak yaşadığımız son felaketler silsilesinden 

sonra Neptün bize geçmişi arkamızda bırakacağımıza 

ve yeni baştan başlayacağımıza söz verdirdi. 

Annem, Bay Beeston içeri girsin diye kapıyı açık 

tuttu. 

“Bize katılmaz mısın?” dedi. “Tam da çay içiyor-

duk.” 
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“Şey, beni yani şey etmek istemem, biliyorsun, 

kalabalık etmek istemem,” diye kekeledi ama yine de 

içeri girip kamaranın ortasındaki ufak sofaya oturdu. 

“Merhaba Emily,” dedi başıyla beni selamlayıp 

saçlarını yatırarak. 

“Selam,” dedim ve aşağı yüzmek için arkamı dön-

düm ama babam beni dürttü. 

“Yukarı çık, hemen. Nazik davranmalısın, bunu 

aklından çıkarma,” dedi bıyık altından. 

İç çekerek, kendimi kapaktan yukarı çektim. 

Sonra da kuyruğumda tanıdık bir karıncalanma his-

settim. Kenara oturarak kuyruğumun çırpınışını ve 

suyu dalgalandırışını izledim. Karıncalanma giderek 

artıyor, morumsu yeşil parıltısı sönüyor, kuyruğum 

katılaşıyordu. Derken kayboldu ve bacaklarım ortaya 

çıktı. Ovuşturarak karıncalanmayı geçirdim. Denizkı-

zı biçimimden kurtulmak, bedenime hep uyuşma his-

si veriyordu. Üstelik bacaklarım da bir süre o derece 

sarsaklaşıyordu ki hemen ayağa kalkamıyordum.

“Ben Archibald’ın bugün döneceğini sanıyorum,” 

diyordu Bay Beeston anneme. Bense ayaklarımı dö-

şeme kapağından aşağı sallıyordum. Görünüşe göre, 

Bay Beeston da dedikodulara kulak kabartıyordu. Bu 

beni şaşırtmamıştı. Her zaman olup biteni bilir gö-

zükürdü. Herhalde her yerde kendi hesabına çalışan 

casusları vardı. 

Şimdi arkadaş olmamız gerekiyordu, biliyordum 
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ama yine de ona güvenmediğim gibi annemle baba-

mın nasıl böyle seve seve bağışlayıp unutabildikleri-

ne akıl sır erdiremiyordum.

“Ben de aynını duydum,” dedi annem. 

Millie, aynaya bakıp üstüne başına bir kez 

daha göz atmak için ayağa kalkmıştı. Saçlarını 

çekiştirip elbisesini düzeltti. Aşağıda bir gürültü 

koptuğunda,çantasından rujunu çıkarıyordu. 

“Bu o!” diye haykırdı tiz bir sesle. “Döndü!”

Hepimiz döşeme kapağına koşup aşağıya baktık. 

Sahiden de birkaç dakika sonra Archie, alt kat kapısı 

olarak kullandığımız geniş lombozda belirdi. Kafasını 

kaldırıp baktı. Ağzı kulaklarında, siyah saçlarını yü-

zünden çekip döşeme kapağına doğru yüzdü. 

“Herkese merhaba!” dedi, dosdoğru Millie’ye ba-

karak.

Annem güldü. 

“Haydi gelin, çay içelim, muhabbetkuşlarını da 

baş başa bırakalım,” dedi.

Bay Beeston başıyla Archie’yi hızlıca selamladı. 

“Döndüğünü görmek güzel Archieval,” dedi ve anne-

min peşi sıra mutfağa ilerledi.

“Benimki Earl Grey olsun,” diye seslendi Millie 

annemin arkasından, gözlerini Archie’den bir saniye 

olsun ayırmadan.
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“Bakalım doğru anlamış mıyım?” dedi babam. 

Hepimiz dışarıda toplanmıştık. Archie’yle babam 

teknenin yanı başında, suyun içindeyken bizler ön 

güvertede oturuyorduk. 

“İki haftadır Brightport’taydın yani öyle mi?”

Brigthport benim yaşadığım yerdi. Eskiden yaşa-

dığım yer yani. Birkaç ay önce, biz Allpoints Adası’nda 

yaşamaya başlayana kadar, tüm ömrümü orada ge-

çirmiştim. Allpoints Adası, dünya üzerinde insanlarla 

deniz halkının resmi olarak bir arada yaşayabileceği, 

başka bir deyişle annemle babamın dünya üzerinde bir-

likte yaşayabilecekleri tek yerdi. Görüp görebileceğiniz 

en süper yer, buradan daha iyi bir yerde yaşamak iste-

yemezsiniz. Ama yine de babam “Brightport” sözcüğü-

nü söyleyince bir anda mideme hafif bir sancı giriverdi. 

“Aynen öyle,” diye yanıtladı Archie. “Yaklaşana 

kadar, görev yerimin orası olduğunu anlamamıştım.”

Bay Beeston ciddiyetle başını salladı. 

“Neptün için verdiği görevlerin gizli tutulması ne 

kadar önemlidir, bilirsin. Kralla çalışan biri olarak 

benim deneyimlerime göre bu iş hep böyledir,” dedi 

kendine önemli biri havası vererek. 

Archie duymazdan geldi ve devam etti: 

“Vinçler ve kazıcılar kentin kıyısına doluşmuş; 

hemen kıyının açığında yaşayan deniz halkımızın di-

binde yani. Shiprock halkı korkmaya başladı, Neptün 

de neler olup bittiğini anlayalım diye bizi gönderdi.”
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İşte yine olmuştu. Midemdeki sancı, bu kez şid-

detini de artırarak geri gelmişti. Shiprock, eskiden 

Şona’nın yaşadığı, deniz halkı kentiydi. Benim de 

denizkızı okuluna ilk gittiğim yer. Sırf kentin adını 

duymak bile içimi tuhaf biçimde sızlatmaya yetmişti; 

orada bir şeylerin ters gittiğini düşünmekse halimi iki 

kat kötüleştirdi. 

“Ne buldunuz peki?” diye sordu babam.

“Çalışmanın çoğu karada gerçekleştiği için bi-

zim olanaklarımız da haliyle kısıtlıydı. Ama bu işin 

arkasında Brightport meclisi olduğunu açığa çıkara-

bildik.”

“Ne yapıyorlarmış?” diye sordu annem.

Archie anneme baktı.

“Kime sorduğuna bağlı. Denizin neredeyse bir 

mil açığından görebileceğin kocaman reklam pano-

larına göre kullanılmayan boş araziyi geliştiriyorlar. 

Ama eğer Shiprock’taki deniz halkından rasgele biri-

ne soracak olursan buldozerlerle tüm kenti dümdüz 

etmeye hazırlanıyorlar.”

“Ne demek istiyorsun?” diye sordum. “Shiprock’ı 

yok edecek halleri yok ya?”

“Ne kadar gelişme kaydettiklerine ve oraya daha 

kaç tane vinç ve kazıcı yerleştirdiklerine bakar. Za-

ten risk oluşturacak kadar yakındalar ve çalışmaları 

civardaki denizde sorunlar yaratıyor. İki aile evlerini 

kaybetti bile. Eğer bu inşaatçılar açgözlülüklerine 
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yenik düşüp de kentimize doğru ‘gelişmeye’ devam 

ederlerse, tüm Shiprock yerle bir olabilir.”

“Ama korkunç bir şey bu!” dedim. Shiprock’ta 

gördüğüm ve tanıdığım insanları düşündüm, okulu, 

çocukları, aileleri ve yaşlıları. 

Archie, “Kesinlikle öyle,” diyerek onayladı beni. 

“Kent halkı olanca hızlarıyla felakete karşı hazır-

lanıyor. Yöneticiler, gerekirse kenti toptan tahliye et-

mek için planlar yapıyorlar ama gereksiz panik yarat-

mak istemiyorlar. Brigthport meclisinin niyetini, daha 

ne kadar gelişme kaydetmeyi planladığını bilen yok. 

O yüzden yöneticiler plan yapmakta zorlanıyorlar.”

“Neptün bir şeyler yapamaz mı?” diye sordu an-

nem.

“Neptün burayı afet bölgesi ilan etti,” diye yanıt-

ladı Archie. “Bu da kentte olan biteni izleyecek sü-

rekli bir birim yerleştirilmesi demek. Bunun dışında, 

kendisinin de yapabileceği pek bir şey yok.”

“Yapabileceği pek bir şey yok mu?” diye püskür-

düm. “Aynı Neptün’den mi söz ediyoruz? O herkesten 

güçlüdür!”

“Okyanus’taki herkesten,” diye düzeltti beni Arc-

hie. “Karada, herhangi birinin, herhangi bir şey yap-

masına engel olacak gücü yoktur. Tüm yapabileceği, 

durumu gözlemlemek; nasıl ve ne zaman karşılık 

vereceğini kararlaştırmaktır.”

“Buraya nasıl geri döndün öyleyse?” diye lafa 
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