




3

Başka Dünyadan 
Gelen Kız



A H A RO N  A P P E L F E L D

Çeviren: Alain Matalon

Resimleyen: Philippe Dumas 

     BAŞKA
DÜNYADAN 
GELEN KIZ

Başka Dünyadan Gelen Kız
Aharon Appelfeld

ISBN 978-975-07-3737-4

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran
Editör: Tuğçe Özdeniz
Son Okuma: Seda Ateş
Tasarım Uygulama: Recep Eren

1. Basım: 2018
5. Basım: 1000 adet, Ocak 2023

Can Sanat Yayınları 
Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
Yayıncı Sertifika No: 43514
Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza
No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 2525675-2525988-2525989
Faks: (0212) 2527233
cancocuk.com
cancocuk@cancocuk.com

A Girl from Another World, Aharon Appelfeld 
© Aharon Appelfeld, 2013 

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2018
Bu eserin Türkçe yayın hakları The Wylie Agency (UK) 
Ltd.aracılığıyla aracılığıyla satın alınmıştır. Tüm hakları 
saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında 
yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla 
çoğaltılamaz.

Baskı ve Cilt: İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.
Sertifika No: 45523; Adres: Akçaburgaz Mah. 137. Sk.
No:12 Esenyurt, İstanbul



6 7

El ele tutuşarak, aceleyle yürüdüler ve gün doğarken 
ormanın sınırına vardılar. “Adam, canım,” dedi anne-
si, “geldik. Korkma. Ormanımızı ve içindeki her şeyi 
gayet iyi biliyorsun. Bu akşam gelmek için elimden 
geleni yapacağım. Ama olur da geç kalırsam, Diana’ya 
git, seni oradan alırım.” 

Adam annesinin yanında hâlâ uyku mahmuru, ne 
soracağını bilmeden durmaya devam etti. Annesi bir 
kez daha tekrarladı: “Korkma. Ormanımızı ve içinde-
ki her şeyi gayet iyi biliyorsun. Bir ağacın altına otur, 
hatta şu tepesi yuvarlak olanın altına, Jules Verne ki-
tabını oku, ya da beştaş oyna. Zamanın nasıl geçtiğini 
anlamayacaksın bile.” 

Annesi Adam’a sarıldı ve “Artık gitmem lazım. 
Daha büyükannenle büyükbabanı saklayacağım,” 
dedi. Annesi Adam’ın onu sıkıca saran kollarından 
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Ağacın yanında ince bir dere akıyordu. Hava he-
nüz karanlık olsa da, ışık, akan derenin yüzeyinde ara 
ara parlıyordu.  

Adam acıktığını hissetti ve sırt çantasından bir 
sandviç çıkardı. Sandviç ambalaj kâğıdına sarılmıştı. 
Adam annesinin mutfak penceresinin yanında durup 

sıyrıldı ve yola çıktı. Adam olduğu yerde kalmıştı. 
“Sonra görüşürüz, anne,” diye seslenmek istedi ama 
yapamadı. Annesi gözden kaybolmuştu bile.

Orman uyanmaya, günün ilk ışıkları toprağa vur-
maya başlamıştı. Adam ileriye doğru yavaşça yürüdü. 
Ağaçları ve patikaları iyi biliyordu, ama ormanın se-
her vaktindeki hali onun bildiğinden biraz farklıydı. 
Annesi ve babasıyla bu ormana birçok kez gelmişti, 
genellikle öğleden sonra, bazen de akşamüstü. Ama 
sabahın erken saatinde geldiği hiç olmamıştı.

“Ne garip,” dedi kendi kendine. “Ormanda bir ba-
şıma yürüyorum.”

Bu sırada tepesi yuvarlak olan ağaca varmıştı, sırt 
çantasını ayaklarının ucuna koydu, etrafına bakındı 
ve, “Aslında değişen hiçbir şey yok,” dedi. “Orman 
aynı orman. Sadece annemle babam yanımda değil.”

Adam dokuz yaşındaydı ve dördüncü sınıfa gidi-
yordu. Çok iyi bir öğrenci sayılmazdı, ama son kar-
nesinde üç tane pekiyi getirmeyi başarmıştı. Bu, 
ebe veynlerini bir hayli sevindirmişti, karne hediyesi 
olarak oğullarına bir futbol topu hediye etmişlerdi. 

Artık savaş ve getto yüzünden ormanda gezintiye 
çıkamıyorlardı. Annesi oğlunu duvarlarla çevrili get-
todan çıkarabildiği için mutluydu. Adam’ı kapıp bu-
raya getirmişti ve onun kendi başının çaresine baka-
bileceğinden emindi. 
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si, babası ve annesi, büyükannesi ve büyükbabası ve 
oradan oraya zıplayan, ya da şaşırmış halde heykel 
gibi duran Miro geldi. Bu aşina olduğu şeyleri gözü-
nün önüne getirdikçe korkusu azaldı. Gözlerini kapa-
tıp uykuya daldı.

somun ekmeği dilimlediğini ve ona sandviç hazırladı-
ğını hatırladı. 

Evden ayrıldıklarında alacakaranlıktı. Bir mah-
zenden diğerine geçerek, karanlık tünelleri hızlıca 
geçip daracık yerlerde sürünerek, büyük bir çabayla 
karanlıktan kurtulup bir tarlaya varmışlardı. Oradan 
Johann Köprüsü’nü geçip birkaç dakika içinde orma-
nın sınırına gelebilmişlerdi. 

Aklına annesinin, “Ormanımızı ve içindeki her 
şeyi gayet iyi biliyorsun,” sözleri geldi. Yere çöktü ve 
ayaklarının arasından sızan ışığa baktı. 

Birden ayağa kalkıp derenin kenarına gitti ve bir 
avuç su alıp ağzına götürdü. Soğuk suyun tadı güzel-
di. Susuzluğu geçene kadar içmeye devam etti. 

“Tuhaf,” dedi. “Annem burada değil ama onu gayet 
net görebiliyorum, elini elimde hissedebiliyorum.”

İlkbaharda ve yazın bu devasa ormana annesi ve 
babasıyla beraber gelmişlerdi. Ailece altında oturma-
yı sevdikleri ağaçlar, suyunu içmeyi sevdikleri dere-
ler vardı. Miro da ortalıkta koşup zıplayarak onların 
bu gezintilerden aldıkları keyfe keyif katardı. 

“Miro!” diye seslendi Adam. Bir anda köpeğin yu-
varlak vücudunu ellerinde hissetti. Miro’yu herkes 
severdi. Belki bir Alman kurt köpeği kadar iri olma-
yabilirdi, ama o da kulübesini dolduracak kadar bü-
yüktü ve evin girişinde uyuklarken bile her zaman 
tetikteydi. Adam’ın aklına evleri, marangoz atölye-
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Adam uyandığında güneş çoktan tepeye yükselmişti. 
Rüyasında evinin mutfağındaydı. Bir an, ormana na-
sıl geldiğini hatırlamaya çalıştı ve hemen hatırladı:  
onu ormana annesi getirmişti ve, “Geldik. Korkma. 
Ormanımızı ve içindeki her şeyi gayet iyi biliyorsun,” 
demişti. Annesinin bu sözleri kulağında yankılanıp 
onu mutlu etti. Adam ormanın öğleden sonraki ha-
lini gayet iyi biliyordu. Annesiyle babası bütün gün 
çalıştıktan sonra, rahatlamak için ağaçların arasında 
vakit geçirirdi. Babasının sırt çantasında sandviçler, 
kekler, meyve ve sebzeler olurdu. Annesiyse büyük el 
çantasına bir tanesinde kahve, diğerindeyse sıcak çi-
kolata olan iki termos koyardı. 

Adam bu gezintileri iple çekerdi. Ormandayken 
annesiyle babası rahat ve keyifli olurlardı. Sohbet 
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lememi tembihledi. O zamandan beri de ormanda do-
laşıyorum, yorulmaya başladım.”

“Beni de annem getirdi ve burada onu beklememi 
tembihledi. İstersen beraber bekleyelim,” dedi Adam 
gülümseyerek.

“Garip,” dedi Thomas.
“Neymiş garip olan?” diye sordu Adam.
“Bir anda yalnız kalmamız.”
Thomas çantasını sırtından indirdi, bir yetişkin 

gibi iç çekerek yere oturdu.
“Yemek yedin mi?” diye sordu Adam.
“Daha yemedim. Ama şimdi yiyeceğim, çok acık-

tım.”
“Ben yedim bile. Dereden su da içtim.”
Thomas çantasından bir sandviç çıkarıp yemeye 

başladı.

eder, birbirlerini dinlerlerdi. Sonra üçü birlikte top 
oynardı. 

Bir saat kadar oynadıktan sonra, Adam’ın gömleği 
terden sırılsıklam olur, annesi, “Sırılsıklam olmuş-
sun, keşke yanımda yedek kıyafet getirseydim,” der-
di. 

Adam bir an yalnız olduğuna üzüldü. Tekrar dere-
ye gitti, biraz daha su içti, sonra çantasından bir elma 
çıkarıp bir ısırık aldı. Elmadan bir ısırık alınca anne-
siyle babasını gözlerinin önüne getirdi ve onların çok 
da uzakta olmadıklarını düşündü. 

Tam ne yapacağını ve nereye gideceğini düşün-
meye başlamıştı ki duyduğu sesle irkildi. Kulaklarını 
dikti; ses kuru yaprakların arasından geliyor gibiydi. 

Oturduğu yerden bir şey göremiyordu. Ayağa kalk-
tı ve sırt çantalı bir çocuğun çok da uzakta olmadığı-
nı, kendisine doğru yaklaştığını gördü. 

“Merhaba. Kimsin ve burada ne yapıyorsun?” diye 
seslendi Adam. 

“Adım Thomas,” dedi çocuk. 
“Buraya gelsene.”
“Geldim bile.”
Çocuk iyice yaklaştığında, Adam onun sınıf arka-

daşlarından biri olduğunu gördü. 
“Seni buraya kim getirdi?” diye sordu Adam dost-

ça bir tavırla.
“Bu sabah annem getirdi ve burada kendisini bek-








