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O Ağustos Günü
RINDERT KROMHOUT

Resimleyen: Annemarie van Haeringen

Çeviren: Lale Şimşek Çalışkan



RINDERT KROMHOUT
Rindert Kromhout 1958 yılında Rotterdam’da doğdu. On altı 
yaşında yazmaya başladı. 1978 yılında ilk hikâyesini yayım-
ladı. İlk kitabı Een Muis bij het Fornuis (Ocağın Yanında Bir 
Fare) iki yıl sonra çıktı. Vrij Nederland gazetesinin çocuk 
eki Blauw Geruite Kiel için hikâyeler yazdı. Volkskrant gibi 
gazetelerde gençlik romanlarıyla ilgili eleştiri ve makaleler 
kaleme aldı. Kromhout, 1987 yılında Olaf de Rover (Haydut 
Olaf) ve 1996 yılında Rare Vogels (Tuhaf Kuşlar) kitaplarıyla 
Griffeljury’nin Vlag en Wimpel Ödülü’nü kazandı. Hens 
Up! ve Erge Ellie en Nare Nellie (Korkunç Ellie ve Çekilmez 
Nellie) kitapları 1990 ve 1994 yılında Hollanda Kinderjury 



Ödülü’ne değer görüldü ve 1991 yılında Peppino ile Zilveren 
Griffel Ödülü’nü aldı. Kromhout her yaşa hitap eden kitap-
lar yazdı. Kromhout’un birçok kitabı Almanca, Danca, İsveç-
çe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Katalanca, İtalyanca, 
Japonca, Türkçe ve Korece gibi birçok dile çevrildi.
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A

Enrico o yaz her sabah Luigi Dede’nin vadideki koyun 
sürüsüne gitmek için yola koyuluyordu. O ağustos günü 
hariç, her gün.

“Bugün kardeşini de yanına alsana,” dedi annesi.
“Ama anne, Stefano’yla ilgilenecek zamanım yok ki!” 

diye yanıtladı Enrico.
“Ya benim? Ya babanın? Dükkân yeterince zamanı-

mızı almıyor sanki. Neredeyse on dört yaşındasın, artık 
koca adam oldun. Biraz buna uygun davranmalısın.”

“Ama anne ya! Geçen hafta bir defa gelmişti zaten.”
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Enrico çantasını kontrol etti. Eskiz defteri. Keçeli 
kalemleri. Luna için bir kurabiye. Güzel. Resim malze-
melerini yanına almadan sokağa adım atmazdı.

“Öyle olsun. O zaman ben de komşudan Stefano’ya 
göz kulak olmasını rica ederim. Dedeni öp benim için.”

Annesi Enrico’nun eline içinde ekmek, peynir, sucuk 
bulunan kese kâğıdını tutuşturup sırtını sıvazladı ve 
onu yolcu etti.

“Ona gazete almayı unutma sakın,” dedi.
“Unutmam, anne.”
“Ve bu şeftalileri Marta’ya götür.” Enrico’ya bir kese 

kâğıdı daha verdi.
“Tamam.”
“İnsanlar bir şey söylerse, bunun onları ilgilendirme-

diğini söyle.”
“Öyle söylemesem olmaz mı anne?”
“Tamam, o zaman duymazdan gel. Şu inatçı yaşlı ka-

çıkları da öyle…”
Enrico kapıyı kapatıp yola koyuldu. 
Enrico’nun dedesi, hayatı boyunca çobanlık yapmış 

Luigi Dede, koyunları gütmek için artık çok yaşlıydı. Bu 
yüzden okul tatil olduğunda Enrico ona yardım ediyor-
du. 

Arkadaşları dışarıda futbol oynayıp kızlara ıslık ça-
larken Enrico, sürüyü zeytin ağaçlarının arasındaki 
çimenlikte otlatırdı. Ancak akşamları, koyunları ahıra 
kapattıktan sonra dönüp diğer oğlanlara katılırdı.

Çoban köpeği, koyunları bir arada tutarken, çimen-
lere oturup manzarada gördüklerini çizmek Enrico’nun 



en büyük zevkiydi. Bazen, annesi izin verdiğinde, Teresa 
da ona eşlik ederdi. Sınıf arkadaşı, kestane rengi saçlı, 
lavanta kokulu Teresa.

Rüzgâr çıkmıştı. Dışarıda vakit geçirmek için en 
güzel saatlerdi. Öğlenleri rüzgâr durur, insanlar kapalı 
kepenklerin ardına çekilip dinlenirdi. Fakat köy şimdi 
epeyce kalabalıktı. Enrico ve onun peşinden gelen Luna, 
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mahallenin inişli çıkışlı sokaklarında yürüyorlardı. Lu-
na’nın dili sarkmıştı. Daha şimdiden. Bakalım Luna her 
gün bu yolu tırmanmaya daha ne kadar dayanabilecekti. 
Enrico evlerin kıyısından, taşların henüz serin olduğu 
gölgeden yürüdü. Köpek başını kaldırıp ona minnettar 
gözlerle baktı.
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A

“Ciao Enrico!” Ağzında pek dişi kalmamış, kocası öldü-
ğünden beri siyahlar giyen yaşlı Marta, evinin önündeki 
kaldırıma oturmuş şeftali yiyordu. Enrico’nun geldiğini 
görünce ona el salladı. 

“Dedene onu beklediğimi söyle.”
Şeftalinin suyu parmaklarından akıyordu. 
“Ciao, Marta! Tamam, söylerim.” Enrico kıs kıs güldü. 

Marta her gün aynı şeyi söylerdi. Luigi Dede ise Mar-
ta’nın bu sözlerine homurdanarak karşılık verirdi. 

“Bu kadın vazgeçmek nedir bilmiyor. Evimin kapısı 
tuğlayla örülüp kapatılana dek bekler.”
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Enrico Marta’nın evine girip içinde şeftali olan kese 
kâğıdını koridordaki şifonyere, Aziz’in portresinin altı-
na bıraktı. 

Aziz olmasaydı, tepedeki köy de olmazdı. Ölümünden 
yıllar sonra onun için bir kilise inşa edildi. Cansız bede-
ninin bulunduğu tabut oraya yeniden gömüldü ve Papa 
bizzat gelip kiliseyi törenle açtı. Kilisenin çevresine ev-
ler yapıldı, bir sürü ev…

Köydeki birçok insan Aziz sayesinde para kazanıyor-
du. Ya turist rehberdiydiler, ya hediyelik eşya satıyor-
lardı ya da tarihî kalıntıları gezdikten sonra yorulan tu-
ristlerin oturup dinlendikleri bir lokanta işletiyorlardı. 
Enrico’nun annesiyle babasının hediyelik eşya dükkânı 
vardı. 

Luigi Dede, Enrico’nun babasının babası, o köyde 
doğmuş ve evinden, koyunları güttüğü vadiden pek uza-
ğa gitmemişti. 

“Dünya gezip görmek için fazlasıyla büyük,” demişti 
Luigi Dede bir defasında Enrico’ya. 

“Ne kadar gezersen gez dünyanın tamamını asla gö-
remezsin. Madem öyle, bu kadar zahmete neden katla-
nasın ki...” 

Enrico ise ortaokuldan sonra vadinin diğer yakasında 
bulunan şehirdeki sanat akademisine gitmeyi planlıyor-
du, sonra da ülkenin birçok şehrini ve köyünü gezip gör-
düklerini çizmek istiyordu. Ardından eve dönüp Teresa’y-
la evlenecek ve tepelere bakan bir atölye kiralayacaktı. 



Ah, Teresa! Enrico’yla birbirlerini küçüklüklerinden 
beri tanırlardı. Daha ufacık çocuklarken Enrico, kız 
olduğu için onunla dalga geçerdi. Biraz büyüdüklerinde 
Teresa, oğlan olduğu için o yokmuş gibi davranmaya 
başladı. Birkaç yıl sonraysa Enrico Teresa’ya dünyanın 
en güzel kızı olduğunu söyledi.

“Senin için poz vermesini istemelisin,” demişti Pepe. 
“Sen portresini çizerken ben de gelip bakarım.” 

“Kapa çeneni,” demişti Enrico, ama bir yandan da 
gurur duyuyordu. Bütün oğlanlar Teresa’ya bayılıyordu 
ama o Enrico’nun kız arkadaşıydı.

Enrico Marta’yı yanağından öptü, Luna’yı yanına ça-
ğırdı ve kilise meydanına giden sokağa girdi.
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A

Enrico saat kulesinin kilise meydanına düşen gölgesinin 
üzerinden yürüdü. Kuleden her yer göz alabildiğince 
görünürdü; doğudaki ayçiçeği tarlaları, kuzeydeki çayır-
lar, güneydeki şehir ve kıvrılıp giden otoyol. Batıya bak-
tığında ta uzaklarda Roma dönemine ait amfi tiyatronun 
kalıntıları görünürdü. Bir kilometre sonra, zeytinliğin 
orada Luigi Dede’nin evi vardı. 

“Dur!” dedi Enrico.
Luna kuyruğunu sallayarak kapı eşiğinde durdu. 

Kiliseye girmemesi gerektiğini biliyordu. Enrico hemen 
birkaç çizgiyle köpeğin resmini yaptı ve içeriye girdi. 
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Fresklere bakmak için kilise banklarının en arka sırası-
na oturdu, Kutsal Aziz’in yaşamını anlatan dev çizimler 
yumuşak mavi, sarı ve pembe renkteydi. Aziz çocukken. 
Aziz papazken. Aziz uçarken. Aziz, İsa’nınki gibi yara-
larla. Aziz’in yaşamından kesitlere dalan Enrico gelen 
ilk turistlerin uğultularını duydu, sesler komşu evden 
duyulan radyo oyunu gibi derinlerden geliyordu. 

Enrico gördüklerini ve duyduklarını çizmek için bak-
mayı ve dinlemeyi çok severdi. İyi bir dinleyici olduğu 
ve laf kesip araya girmediği için, insanlar onunla konuş-
mayı severdi. Konuşmayı çok seven insanlar, anlattık-
larıyla ilgili bir şey söylenmesini veya soru sorulmasını 
istemez, sadece anlattıklarının dinlenmesini ister. Belki 
de bu yüzden, Enrico sık sık ulak olarak kullanılırdı, 
insanları dinlediği için. Enrico aşağı yukarı yedi yaşında 
bir çocukken şimdi yaptığı gibi sık sık kilise banklarının 
en arka sırasına oturur, fresklere bakıp papazın sözle-
rini can kulağıyla dinliyormuş gibi yapardı ve kendisini 
uçabilen o Aziz olarak hayal ederdi. Gözlerini kapadığın-
da her şeyi bir film sahnesi gibi gözünde canlandırırdı. 
Uçup annesine, babasına, vadideki Luigi Dede’ye, okul 
bahçesinde oynayan ve yukarıya kıskanç gözlerle bakan 
çocuklara el sallardı. Sürüden bir koyun ayrılsa, Enri-
co’nun biraz havalanıp çevresine bakması, koyunu bul-
ması için yeterli olurdu. Peki ya bir çocuk kaybolduğun-
da? Enrico yine uçardı. Bu hayalleriyle ilgili bir defter 
dolusu resim çizdikten sonra ne istediğini keşfetmişti: 
Çizim yapmak. Defteri büyükannesi Sabina Nine’ye gös-
termişti. Sabina Nine sayfaları gözden geçirdikten sonra 



“Güzel!” demişti. Ayrıca gülümsemiş ve torununun ya-
nağını okşamıştı. Enrico’nun kafası karışmış, günlerce 
düşünmüştü. Çizdiklerini gerçekten beğenmiş miydi, 
yoksa sevimli çocuk karalamaları olarak gördüğü için 
mi yanağını okşamıştı? Enrico bu sorunun yanıtını çok 
uzun zaman sonra alabilmişti.








