
H
EYECAN

LI KİTAPLAR
Serüven

EN İYİ
ARKADAŞIMDAN
AYRI BİR SENE

Çeviren: Doğacan Dilcun Doğan    Resimleyen: Mert Tugen

L iz Kessler
Basım

2



Çeviren: Doğacan Dilcun Doğan    Resimleyen: Mert Tugen

L iz Kessler

EN İYİ
ARKADAŞIMDAN
AYRI BİR SENE



Kapak Baskı: Azra Matbaası; 

Ser tifika No: 27857

Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar 

Sitesi D Blok Kat: 3 No: 3/2 

Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İç Baskı ve Cilt: Türkmenler 

Matbaacılık Rekl. San. ve

Tic. Ltd. Şti.; Ser tifika No: 12584

Adres: Maltepe Mah. Gümüşsuyu 

Cad. No:16 Topkapı, İstanbul

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Ser tifika No: 31730

Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

1. Basım: 2016

2. Basım: 1000 adet, Kasım 2016

ISBN 978-975-07-3169-3

A Year Without Autumn, Liz Kessler 

© Liz Kessler, 2011

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2016

Bu eserin Türkçe yayın hakları Onk Ajans 

Ltd. Şti. aracılığıyla satın alınmıştır.

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni 

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Tuğçe Özdeniz

Son Okuma: Seda Ateş

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir

Tasarım Uygulama: Recep Eren



Li
z 

Ke
ss

le
r 

  
EN

 İ
Yİ

 A
R

KA
D

AŞ
IM

D
AN

 A
YR

I 
Bİ

R
 S

EN
E 

3

Bu kitabın sahibi:

....................
.................





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, EMİLY MELTEMGİL VE SİRENİN SIRRI
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EN İYİ
ARKADAŞIMDAN
AYRI BİR SENE



Bu kitap, sekiz sene boyunca benimle tüm bilgeliğini, sabrını, fikirlerini, neza-

ketini ve ilhamını paylaşan Judith Elliott’a adanmıştır. Seninle çalışmak ve bu 

işi erbabından öğrenmek büyük bir ayrıcalıktı. 



“Her yeni gün, istediğin şeyi gerçekleştirmek için sunulan bir şanstır.’’

Friedrich von Schiller
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Birinci Bölüm

“Arabayı durdur!”

“Ne?” Babam sürücü koltuğunda otururken arka-

ya döndü. Araba yoldan çıkmaya başladı.

“Tanrı aşkına Tom!” diye bağırdı annem tiz bir 

sesle, çantasından bir tomar kâğıt mendil çıkarıp ön 

koltuğun kolçağına yapışırken.

“Arabayı durdur!” diye yineledim. Bir dakika için-

de her şey için çok geç olacaktı. Annemin elindeki 

mendil tomarını alıp Craig’in ağzına doğru tuttum.

Babam arabayı tam zamanında sağa çekti ve  

Craig oturduğu yerden fırlayıp yolun kenarına kusu-

verdi.

Yolculuğun geri kalanında arabanın içindeki kus-

muk kokusu hiç geçmedi.

Bir şeyler ima edercesine derin nefesler aldım. 

“Mmm, mis gibi temiz hava almak gibisi yok!”
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Craig koluma bir çimdik attı. “Arabanın içine 

kusmadım bile Jenni,” diye mırıldandı, ben camı açıp 

kafamı dışarı çıkarırken.

Green1 ailesinin tatiline hoş geldiniz. Soyadımız 

Green, aynı zamanda kardeşimin suratının aldığı 

renge bakacak olursak doğamızda da yeşillik mev-

cut. Annemin durumunun da pek parlak olduğunu 

söyleyemeyiz tabii. Ama sekiz aylık hamile olduğunu 

düşünürsek, özellikle de babamın direksiyon başında 

olduğu zamanlarda, kendisini biraz rahatsız hisset-

mek için mazereti hazır.

Doğrusu, bu tatili size gözüm kapalı bile anla-

tabilirim. Her sene aynı şey yaşanır. Yolculuğun ilk 

saati babam bol virajlı yollarda epey hız yaptıktan ve 

annem ona en az on defa yavaş gitmesini söyledikten 

sonra, Craig en az bir defa kusar ve bunu izleyen üç 

saat boyunca yaz tatilinin son haftasına girdiklerini 

fark ederek yola çıkan on trilyon ailenin neden oldu-

ğu yoğun trafikte bekleriz.

Ardından, her sene önceki senelerdekilerin tıpa-

tıp aynısı gibi görünen devremülk yazlığımıza varırız. 

Buradaki dairemiz, Riverside Tatil Köyü’ndeki diğer 

tüm dairelerle aynıdır: geniş salon ve açık mutfağa 

bej ve krem renkler hâkimdir, her ikisi de tertemiz ve 

düzenlidir. Kahverengi deri koltuğun üzerinde hiç leke 

1 İng. Yeşil. (Y.N.) 



Li
z 

Ke
ss

le
r 

  
EN

 İ
Yİ

 A
R

KA
D

AŞ
IM

D
AN

 A
YR

I 
Bİ

R
 S

EN
E 

13

olmaz. Televizyonun üzerinde tek bir parmak izi dahi 

yoktur. Mikrodalga fırın, tost makinesı, bulaşık rafı, 

meyve tabağı... her şey misafir listesine göre hazırlan-

mıştır ve öylece bizi bekler. Hatırlayabildiğim ilk gün-

den beri, her sene ağustos ayının son cumartesi günü 

buraya geldiğimizde karşılaştığımız düzen böyledir.

Biz bu düzenden hoşlanırız. Benim ailem böyle-

dir. Düzen severiz; doğru zamanda doğru yerde olma-

yı da. Sürprizlerden ve değişimden pek hoşlanmayız. 

Sanırım bu yüzden bir devremülkümüz var; böylece 

bizi neyin beklediğini biliyoruz. Her sene aynı şeyler. 

Hatta size hangi yaprakların önce kızaracağını bile 

söyleyebilirim. Hep aynı yapraklar kızarmaya başlar. 

Her sene.

“Mükemmel,” dedi babam başını memnuniyetle 

sallayıp arabayı park ederken. “Bin dört yüz saat.” 

Normal insanlara göre bu, saat iki demektir. Her 

sene, dairemize girmemiz için izin verilen saattir bu. 

“Tam vaktinde,” dedi annem gülümseyerek. “Bravo, 

hayatım.”

Annem ve babam böyle dakik olmayı severler 

işte. 

  

Bagajı boşaltıp eve yerleşmenin rahatlatıcı bir 

yanı vardı. Her sene kış geldiğinde, dolapta unuttu-

ğun fakat görür görmez ne kadar sevdiğini hatırladı-
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ğın kocaman, sıcacık kazakları karıştırırken, onları 

yeniden giyme şansın olduğu için hissettiğin mutlu-

luk gibiydi.

Salonun tam ortasında, her yöne çevrilebilen 

kocaman bir televizyon vardı, böylece her köşeden 

televizyon seyredebiliyordunuz. Ayrıca duvara bağlı, 

bir James Bond filminde görebileceğiniz ve orada 

olduğunu bilmeseniz farkına dahi varmayacağınız 

bir yatak vardı. Onu hiç kullanmamıştık ama yatağın 

orada olduğunu bilmek bize gizemli geliyordu. Ayrıca 

masanın üzerinde, bizi karşılamak için konmuş bir 

kâse dolusu şeker vardı. Craig bu şekerlere yumulur-

ken ben bavullarımı, camın kenarındaki güzel yatağı 

kapmak üzere yatak odasına taşıdım.

Odayı Craig ile paylaşmaktan nefret ediyorum. 

Geceleri horluyor, hırıltılar çıkarıyor ve onu uyandır-

mamak için zifiri karanlıkta odaya dikkatlice girmem 

gerekiyor. Ayrıca sabahları saçma sapan şeyler mırıl-

danıp jöleden yapılmış canavarlarla dolu rüyalarını 

anlatıyor. Bir de...

“Yana çekil bakalım, ablacığım.”

Tam o sırada küçük canavar içeri daldı, sırt çan-

tasını diğer yatağın üzerine fırlattı ve içindekileri 

çıkarmaya başladı.

Neredeyse otuz saniye sonra yatağının üzeri ve 

odanın zemininin yarısı Craig’in kıyafetleri, Lego 

parçalarından oluşan tepecikler, beş paket şeker, üç 
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çift kirli spor ayakkabısı ve elli tane oyuncak araba, 

otobüs ve traktörle kaplanmıştı.

“Bitti!” dedi, sırt çantasını iteleyip kollarını ka-

vuşturarak.

“Bitti mi?” dedim. “Ne bitti?”

“Eşyalarımı yerleştirmem bitti,” dedi. Bir avuç 

Lego parçası aldı ve kapıya doğru yürüdü.

Odadan çıktığında, ardında bıraktığı karmaşaya 

baktım ve derin bir nefes aldım.

Dediğim gibi, odayı Craig’le paylaşmaktan nefret 

ediyorum.

Sanırım yaşıma göre oldukça olgunum. Herkes 

böyle söylüyor. Babam bile bana, “Büyümüş de kü-

çülmüş,” diyor. Sınıfta yaşı en büyük öğrenci benim, 

ailenin de en büyük çocuğuyum. Bazen bu büyük ve  

anlayışlı olma durumu sinir bozucu olabiliyor – fakat 

sanırım ben böyle biriyim.

Koridorda ayak sesleri duyuldu ve Craig yine 

odaya geldi. Legolarından bir avuç daha aldıktan 

sonra ceplerini karıştırarak kim bilir ne zamandan 

kalma bir şekerleme paketi çıkardı. Limonlu bir jeli-

bonu paketten çıkarıp bana uzattı, ardından kendisi 

için sakızlı bir lolipopun ambalajını açtı.

Lolipopun ambalajının içinde yazanları okudu: 

“Damlaya damlaya ne olur?”

“Bilmiyorum,” dedim.

“Muslukçular zengin olur.”
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Esprisinin anlaşılması için biraz bekledi. Bir sani-

ye sonra kendisini yatağının üstüne atarak, sinir ol-

mama rağmen gülümsemekten kendimi alamadığım 

kaba kahkahalarıyla gülüp durdu.

Craig böyledir işte. Beni sinirlerime hâkim ola-

mayacağım noktaya, kızgınlıktan çığlık atmak iste-

yeceğim raddeye getiren, ama bazen de gözümden 

yaşlar gelene dek güldüren küçük erkek kardeşim. 

Bunu yapabilen diğer kişi ise Autumn. O dünyadaki 

en komik insan; en parlak, en akıllı ve en muhteşem! 

O benim en yakın arkadaşım!

  

Babam başını kapıdan içeri uzattı: “Dışarda biraz 

dolaşalım mı Jenni kuşum?”

“Tabii, neden olmasın?” dedim, üç yaşımdan beri 

kullandığı takma adıma biraz bozularak. Beni böyle 

çağırmasını istemediğimi söyleyemiyordum ona; çok 

alınırdı ve bu, böyle çocukça bir isimle çağrılmaktan 

daha kötü olabilirdi.

Dışarda kalan son kıyafetlerimi dolaba yerleştir-

dim ve sırt çantamı gardıroba kaldırdım. Merdiven-

lerden inerken saçımı bir lastikle toplayıp atkuyruğu 

yaptım. Saçlarım beni deli ediyordu. Eğer arkaya 

toplamazsam lüle lüle yüzümün önüne düşüyorlardı.

“Bizi tatlı lülelerinden mahrum mu bırakıyorsun 

yine?” dedi babam göz kırparak. Salonda annemle 
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oturuyorlardı. Onlara kalsa saçımı dizlerime kadar 

uzatmalıydım, fakat onları bunun dünyanın sonu 

olmadığına ikna ettiğim an saçlarımı kestirmeye 

kararlıydım. Saçlarımı kestirirsem bunun devamının 

geleceğinden endişeleniyorlardı. Onlara saç modeli-

mi değiştirmenin kat kat makyaja, birkaç tane pier-

cinge ve dövmelerle dolu bir boyuna evrilmeyeceğini 

açıklamaya çalışsam da henüz ikna oldukları söyle-

nemez. O yüzden babamın bu söylediğine yalnızca 

gülümsedim ve atkuyruğumu daha da sıkılaştırdım.

Craig salonda yere uzanmış Lego parçalarından 

epey karmaşık görünen bir robot yapmaya çalışı-

yordu. Annem ise elinde bir dergi ve bir kupa çay ile 

koltuğa yerleşmişti.

“Kendini yorma,” dedi babam, sekiz aylık hamile 

olan annemi alnından öpüp karnını okşarken.

Odadan çıkarken Craig’in saçlarını karıştırarak,  

“Görüşürüz evlat,” dedi. Craig başını kaldırıp bakma-

dı. Tüm dikkatini robota vermiş, dilini ağzının köşe-

sinden azıcık çıkarmıştı.

Babam çakıllı yol boyunca yürürken elimi tuttu. 

Elimi çekmemek ve ona artık beş yaşında olmadığımı 

söylememek için kendimi zor tuttum. Onun yerine, 

bir dakika boyunca elimden tutmasına izin verdim 

ve ardından burnum kaşınmış gibi yaparak yavaşça 

elimi elinden çektim.

Tatil köyündeki ikinci bloğun yanından yürüyerek 
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geçtik. Buradaki binalar bizimkilerle birlikte Riversi-

de Tatil Köyü’nün modern kısmını oluşturuyorlardı. 

On sene önce inşa edilmişlerdi. Diğer iki bina ise 

neredeyse yüz senedir buradaydı. Onlardan biri olan, 

tam karşısında durduğumuz resepsiyon binası, tüm 

duvarları yeşil sarmaşıklarla kaplı büyükçe bir kulü-

beydi. Autumnların binası ise resepsiyon binasına zıt 

bir görünümdeydi ve diğer tüm binalar arasında en 

güzeliydi. Bizim bina yapılırken yenilenen o daireler-

de kocaman odalar, devasa bir teras ve her üç yatak 

odasının içinde de jakuziler vardı!

İki binanın arasından geçerken, bir korna sesiyle 

olduğum yerde zıpladım. Arkamı döndüğümde bize 

yaklaşan kırmızı Porsche’yi gördüm.

“Autumn!” Babası arabayı park ederken ben de 

onları karşılamak üzere koşmaya başladım.

Autumn ve kardeşi kucaklarındaki (ve geri kalan 

her yerdeki) bavullar yüzünden neredeyse bacakla-

rını kulaklarına dek çekmek zorunda kaldıkları arka 

koltuğun camından çılgınca el sallıyorlardı.

Autumn’ın babası ressam, annesi ise eşinin tab-

lolarının satıldığı galeriyi işletiyor. Bu arabayı da, 

yaptığı tablolardan birini dudak uçuklatacak bir ra-

kama sattıktan sonra kendisine hediye olarak aldı. 

Resmin ne kadara satıldığını bize söylemiyor ancak 

Bayan Leonard, o parayla mutfaklarını baştan aşağı 

yenileyebileceklerini söylemişti. Bunun üzerine Bay 
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Leonard bir sonraki resminin satışının geliriyle eşine 

yepyeni bir mutfak yaptırdı!

Autumn’ın ailesi harikadır. Evlerinde heyecan hiç 

eksik olmaz. Bol bol misafir ağırlar ve yemekli parti-

ler verirler; bu partilerde herkesin hep bir ağızdan ko-

nuştuğu çılgın sohbetler sürer gider, kimse Autumn’a 

ya da Mikey’ye uyku saatinin geldiğini söylemez ve 

Autumn’ın kek yapmaya ya da duvarları boyamaya 

izni vardır. Hatta bir defasında ailesinin verdiği parti-

lerden birinde, Bay Leonard’ın kokteyl hazırlamasına 

yardım bile etmiştik. Çok havalı bir şeydi bu. Parlak 

kırmızı ve yeşil içkiler hazırlamış, ardından da pembe 

şekerle kaplanmış bardaklarla bu içkileri ailenin sa-

natçı dostlarına ikram etmiştik.

Leonard ailesinin evi bir önceki egzotik tatillerin-

den dönüşte getirdikleri bir kokuyla dolu olur. Onlara 

gittiğim zaman, kendimi o tatillerden birindeymişim 

gibi hissederim. Evleri bizimkinden o kadar farklıdır 

ki! Bizde hiçbir değişiklik olmaz ve ortalık hiçbir za-

man dağılmaz. Gerçi böyle olmasını da severim. En 

azından neyin nerede olduğunu bilirsiniz.

Sanırım Autumn’ın ailesi de senenin en azından 

bir haftasını her şeyin daha düzenli olduğu bir yerde 

geçirmekten hoşlanıyor. Yoksa neden Riverside Tatil 

Köyü’ne gelsinler ki –bizi görmek dışında tabii! Bunu 

da tam olarak anlayabilmiş değilim ya! Bazen, Au-

tumn’ın neden beni en yakın arkadaşı olarak gördü-
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ğünü anlayamıyorum. Onun kadar ilginç olmama im-

kân yok. Bunu ne zaman söylesem güler ve şapşallık 

ettiğimi, sonsuza dek birbirimizin en yakın arkadaşı 

olacağımızı söyler. Neden beni seçtiğini anlamasam 

bile, söylediklerinin doğru olduğunu bilirim. Autumn 

bana asla yalan söylemez.

Bayan Leonard arabadan indi ve bana gülümsedi. 

“Merhaba Jenni’ciğim,” dedi. “Annen nasıl?” Yanıma 

geldi ve yanaklarıma birer öpücük kondurdu.

“Annem iyi,” dedim, bu sıcak karşılama sonucun-

da kızararak. “Craig’le beraber evdeler.”

“Nihayet biraz dinleniyor,” diye ekledi babam.

Autumn’ın annesi ile benim annem de çok yakın 

arkadaşlar. Hemen hemen bizimle aynı dönemde ta-

nışmışlardı. Autumn ve ben birinci sınıfta birbirimi-

zin üzerine boya sıçratıp, kitaplarımızı paylaşırken, 

annelerimiz de birbirlerine yemek tarifleri veriyor ve 

oyun bahçesinin dışında öğretmenlerimizi çekiştiri-

yorlardı. Babamla Bay Leonard da zamanla arkadaş 

olmuşlardı.

Autumn ve Mikey arabadan indiler. Mikey elinde-

ki oyuna dalmış olduğundan başını kaldırıp bakmadı. 

Autumn ise arabadan iner inmez kızıl saçlarını savu-

rarak bana doğru koştu.

“Jenni!” diye bağırdı. Birbirimize sarılıp olduğu-

muz yerde zıplamaya başladık.

Bay Leonard arabadan inip kapıyı kapadı. “Ara-
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baya dikkat edin kızlar,” diye bizi uyardıktan sonra 

babamla tokalaşmak için elini uzattı ve başıyla bizi 

işaret etti. “Bu ikilinin birbirini daha dün gördüğüne 

inanmak çok zor, değil mi?” dedi gülümseyerek.

“Dün mü?” diye cevapladı babam, şaşırmış gibi 

yaparak. “Ama bu tam olarak BİR gün önceydi. Nere-

deyse bir ömür sayılır!”

“Ha ha, ne kadar da komik,” diye karşılık ver-

di Autumn. “Ayrıca bilginiz olsun diye söylüyorum, 

dünden beri Jenni ile konuşmamız gereken bir milyon 

konu birikti. Öyle değil mi, Jenni?”

Kıkırdadım ve Autumn’a bakarak sırıttım. “En az 

bir milyon,” dedim. “Bir buçuk milyon bile olabilir.”

“Pekâlâ, o konuların biraz daha beklemesi gerek 

çünkü şunları taşımak için yardıma ihtiyacım var,” 

dedi Bay Leonard, son bavulu da bagajdan çıkarırken.

Porsche’nin yanına dizili, birbiriyle uyumlu renk-

lerdeki bavullara baktım.

“Bunların hepsini arabaya nasıl sığdırdınız?” diye 

sordum.

Autumn mutlulukla bana baktı. “Bu bir Tardis, bil-

miyor muydun?” dedi, gözleri haylazca parıldayarak. 

Kendi etrafında dönüp kollarını sallayarak bir zaman 

makinesı gibi ürkütücü sesler çıkarmaya başladı.

Mikey sonunda başını oyunundan kaldırdı. “Tar-

dis mi?” dedi. “Hani, nerede?”

Bayan Leonard onun yanağını okşadı. “Ablan 
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şaka yapıyor hayatım,” dedi. “Tardis filan yok. Bu bir 

Porsche. Bilinen diğer adıyla; orta yaştaki adamların, 

orta yaş krizlerinin bir ürünü.”

Mikey yüzünü ekşitip annesine baktı. “O ne de-

mek?” dedi. Autumn kardeşine ilgiyle gülümsedi. 

“Büyüklere dair sıkıcı şeylerden biri, bizim dertlen-

memizi gerektiren bir şey değil ufaklık,” dedi, karde-

şinin saçlarını karıştırarak.

Mikey tüm bu karmaşayı önemsememeye karar 

verdi ve oyununa geri döndü.

“Küçük erkek kardeşler,” dedi Autumn iç geçire-

rek. “Sen de onlara bayılmıyor musun?”

Şaka yapıyordu ama aslında ne demek istediği-

nin farkındaydım. Mikey, Autumn’ın içindeki sevgi ve 

koruma içgüdüsünü ortaya çıkarıyordu. Benim için 

Craig neyse, Autumn için de Mikey oydu sanırım. On-

lar için canımızı verebilirdik, ancak onları bu denli 

sevdiğimizi de hayatta söylemezdik!

Mikey sekiz yaşındaydı. Craig’den iki yaş büyük-

tü, bu nedenle arkadaş değillerdi fakat biz buraday-

ken arada bir görüşürlerdi, ki Craig böyle zamanlarda 

kendisini daha büyük hissederdi. Aslında görüşmek 

kelimesi biraz abartılı kaçıyordu. Onların görüşme-

leri daha çok Mikey’nin en son çıkan video oyununu 

oynaması ve Craig’in de bunu seyretme ayrıcalığına 

erişmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Gerçi bu bile on-

lar için uygundu.
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“Hadi gel canım,” dedi babam, elimi tutup beni 

uzaklaştırırken. “Bırakalım da rahat rahat taşınıp 

yerleşsinler. Bir buçuk milyon konuyu daha sonra ko-

nuşabileceğinize eminim. Resepsiyondaki karşılama 

partisinde görüşürüz, değil mi?”

Karşılama partisinin amacı, Riverside Tatil Köyü 

ekibinin o hafta boyunca düzenleyecekleri etkinlik-

lerin tanıtılmasıydı. Resepsiyon binasında her akşam 

farklı filmlerin gösterildiği küçük bir sinema salonu 

vardı; her gün için pek çok gezi ve bu tip etkinlikler 

düzenlenirdi. Kuş gözlem gezilerinden, balonla yapı-

lan turlara kadar her şey olurdu.

“Elbette, görüşürüz!” dedi Autumn’ın anne ve 

babası aynı anda.

Autumn da el salladı. “Görüşürüz kaptan!” dedi 

ve bana bir öpücük gönderip yeniden ailesinin yar-

dımına koştu.

Bu senenin karşılama partisinde Autumn’ın beni 

hangi çılgın etkinliğe sürükleyeceğini merak etmeden 

duramadım. Beni her zaman adrenalini bol bir geziye 

sürüklemeye çalışırdı ve çoğunlukla karşı koyama-

yarak ona katılırdım. Autumn’a herhangi bir konuda 

hayır dediğimi hayal edemiyordum. Sanırım bunun 

sebebi gözlerindeki pırıltı ve yüzündeki neşeydi. Bir 

şey önerdiği zaman bilirdiniz ki, her ne kadar o şey 

yarı çılgınca, yarı aptalca bir şey de olsa, onunla bir-

likte yaptığınız için diğer her şeyden yüz kat iyiydi. O, 



Liz Kessler   EN
 İYİ AR

KAD
AŞIM

D
AN

 AYR
I BİR

 SEN
E 

24

duvar örmeyi bile heyecanlı hale getirebilen insanlar-

dandı! Nasıl olduğunu sormayın; yapabiliyordu işte.

Eğer Autumn olmasa, macera gezilerini tümden 

yok sayar annemle müzeleri ziyaret etmeyi tercih 

ederim. Kulağa sıkıcı geldiğini biliyorum, ama bence 

öyle değil. Müzeler zihnimi açıyor ve hayal gücümü 

özgür bırakıyor. Tüm o tarihi nesneler ve insan elin-

den çıkmış ilginç şeyler, benden önce yaşamış ve 

onları kullanmış insanlar hakkında düşünmemi ve 

hayatlarının nasıl olduğunu merak etmemi sağlıyor.

Ayrıca burada geçirdiğimiz hafta boyunca babam 

bizi en az iki defa dağ yürüyüşüne sürükler. Yürümek 

babam için çok önemlidir. Yürümek ve yazmak. O 

–yani kendisine soracak olursanız– bir yazar çünkü 

yaratıcı yazarlık kursuna gidiyor ve öğretmenleri, her 

birine kendilerini yazar olarak tanıtmaları gerektiğini 

söylemiş. Bunun yazarlık yolunda atılacak ilk adım 

olduğunu söylüyor. Bana kalırsa yazar olma yolunda 

atılacak ilk adım kalemi kâğıda değdirmek, tabii bu 

yalnızca benim fikrim.

Babamın asıl mesleği matematik öğretmenliği. 

Benim okulumda matematik bölümü başkan yar-

dımcısı! Ne kadar utanç verici, değil mi? Aslına ba-

karsanız yedinci sınıfa gitmek pek de fena sayılmaz. 

Matematik dersine babam girmediği sürece bunu pek 

de kafama takmıyorum. Annem ise yaşadığımız şeh-

rin yakınındaki bir üniversitede danışmanlık yapıyor. 
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İşiyle ilgili pek konuşmaz çünkü biriyle bu konuda 

konuştuğunda ona resmi sırları saklayacağına dair 

belge imzalatmak zorundadır.

Babamla birlikte nehir kıyısında yürüdük. Büyü-

leyici, büyük bir kuğu ve iki tane bol tüylü, kahveren-

gi kuğu yavrusu suda ilerliyor, akıntının hızıyla yan 

taraflara doğru sürükleniyorlardı. Bizim koşabilece-

ğimizden de hızlı, gürül gürül akıyordu nehir.

“Nehir bu sene oldukça dolu,” dedi babam, yü-

rürken koluma girdi.

“Acelesi var anlaşılan,” dedim.

Babam benden biraz uzaklaştı ve bir saniye bo-

yunca yüzüme bakakaldı. “Bu güzel bir benzetme,” 

dedi. “Hoşuma gitti.” Ardından not defterini çıkarıp 

az önce söylediğim şeyi yazmaya başladı. Babamın 

yanında dikkatli olmalısınız. Şu yaratıcı anlarından 

birindeyse, ona söyleyeceğiniz her şeyi not edebilir 

ve ilerde çok satanlar listesine girecek olan romanı 

için saklayabilir.

Ben ona roman diyorum. Ancak bu daha çok, 

babamın senelerdir karaladığı kâğıtlar ve koparılıp 

üzerine ufak tefek fikirler ve ilginç şiir dizeleri yazıl-

mış sigara paketleri ve peçetelerden oluşan bir not 

defteri.

Babam defterini devamlı yanında taşımasının 

gerçek bir romancının ayırt edici özelliği olduğunu 

söyler. Ona gerçek bir romancının ayırt edici özelli-
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ğinin gerçek bir roman yazmak olduğunu söylemeye 

çalıştım fakat böyle zamanlarda o yalnızca gözlerini 

yumar ve hayatla ilgili gerçekleri ancak büyüdüğüm-

de anlayacağımı ima edercesine gülümser.

Ben de bir şeyler yazıyorum, tabii yalnızca gün-

lüğüme. Oraya yazdıklarımı kimseye göstermedim.  

Ancak ben öldükten sonra okunmasını isterim, gerçi 

arada Autumn’a günlüğümden bölümler okurum. 

Yazdığım şeylerin altında gizlenmiş anlamlar bulur 

ve onları yazdığımda farkına varmadığım ufacık ay-

rıntılara dikkat ederek benimle ilgili çıkarımlar yapar. 

Beni gerçekte olduğumdan çok daha ilginç biri gibi 

gösterir o!

Autumn günlük tutmaz. Bunun için sabrı yok-

tur. Onun yaptığı her şey hareket gerektirir, tercihen 

dışarda olmalıdır, hava yağmurlu olsa bile. Sakince 

oturmaya katlanamaz. Babasıyla dağ yürüyüşlerine 

gider, annesinin arkadaşlarından birinin verdiği tu-

haf dans derslerine katılır. Onunla birlikte bu dans 

derslerine gelmem için çok uğraştı ama ben dans 

edemiyorum. Denedim ama öylece kalıverdim. Sanki 

bir savaşçı zırhı kuşanmışım gibi kaskatı kesildim.

Autumn ile ne tür ortak noktalarımız var diye me-

rak ediyor olabilirsiniz. Bunu zaman zaman ben de 

düşünüyorum. Bir şeyin birbirinden farklı iki parçası 

gibiyiz. Onunla her şeyi konuşabilirim, o da benimle 

her şeyi konuşabilir. Birbirimizin hayatında olan-
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lardan asla sıkılmayız. Her şeyi paylaşırız; en ufak 

ayrıntıları bile.

  

Babamla birlikte durup nehrin sularının köpüre-

rek köprünün altından hızla ve dalgalanarak akıp gi-

dişini seyrettik. Spor ayakabılı ve şortlu bir grup de-

likanlı korkuluklara tırmanıyorlardı, kıvrılarak akan 

suya atlamak üzere hazırlanmalarını izledik.

“Şimdiden uyarıyorum,” dedi babam, gürültüyle 

suya atlayan çocuğa bakıp başını iki yana sallarken. 

“Eğer içinizden biri böyle bir şey yapmayı düşünecek 

olursa...”

“Merak etme baba,” diyerek güldüm. “Hayal bile 

edemiyorum böyle bir şeyi!” Bu tip konuşmaları her 

sene yapardık. Bunu yapmamın ihtimal dâhilinde 

olabileceğini nasıl düşünebiliyordu bilmiyorum.

“Heeey!” Bir başka çocuk daha nehre atladı ve 

sıçrayan suyun sesini duyduk.

Yolumuza devam edip nehrin bentine doğru iler-

lerken tüylerim ürperdi. Geçtiğimiz senelerde çok 

kurak geçen bir yaz yaşamıştık ve bentin üzerindeki 

su tamamen buharlaşmıştı. Nehrin üzerini yalnızca 

incecik bir su tabakası kaplıyordu. Autumn onun 

üzerinden geçmiş ve bana da aynısını yapmam için 

meydan okumuştu.

Hayır demeye çalışmıştım, ama dediğim gibi,  
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Autumn “hayır”ı cevap olarak kabul etmezdi. Sonun-

da elimi tuttu ve beni karşıya geçirdi. Tırnaklarımı 

avucuna öyle bir geçirmişim ki, bir hafta boyunca 

elinde kırmızı izlerle gezdi.

Nehrin öteki yanına geçmek inanılmaz bir duy-

guydu, bana ısrar ettiği için memnundum; genelde 

hep böyle olurdu zaten. Kendi başıma olsam böyle bir 

şeyi asla yapmazdım. Milyon sene geçse yapmazdım 

hatta. Ödlek ya da muhallebi çocuğu olduğumdan 

değil tabii ki, böyle bir şeyin tehlikeli olduğunu dü-

şünürdüm sadece! Güvenli gözükebilir fakat yüzeyin 

kaygan olup olmadığını ya da su seviyesinin bir anda 

değişip değişmeyeceğini ve dalgalara kapılarak ka-

yalıklara çarpıp çarpmayacağınızı bilemezsiniz. Kı-

sacası Green ailesi risk almayı sevmez. Biz düzenli, 

güvenli ve öngörülebilir şeyleri severiz. Bu nedenle 

her sene buraya geliriz. Burada her şey öngörülebilir. 

En azından şimdiye dek öyleydi.
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