
Yelken ustam, arkadaşım 
Gianfranco’ya ve sevdiğimiz denize.

MİSTRAL 7

BİR

Deniz ve rüzgâr, zincirlerinden boşanıp çok uzaklardan 
adayı boğmaya gelmiş çılgınlar gibiydi. Güneş ufukta, 
bulut tepeciklerinin arasından batıyordu. Martılar, git-
gide sertleşen rüzgâra meydan okurmuşçasına yalıyara 
doğru pike yapıyorlardı.

“Mistral,”* demişti Sisco, “hem de sertlerinden. En 
iyisi dışarı hiç çıkmamak.”

Belki de onun hayatını kurtarmıştı bu, çünkü de-
niz, gecenin karanlığında bir sürü tekneyi alıp götür-
müştü; Sisco’nun şansı yaver gitmiş, böylece ilk oğlu-
nun doğumuna şahit olmuştu.

Gece yarısı, yağmur ve rüzgâr kuleyi dövüyor, pen-
cerelerin camları zangırdıyor; fenerin ışığı, sanki rüz-
gâr, ışık kaynağını koparıp atmak istiyormuş gibi tir 

* Fransa ve İtalya denizlerinde sert esen, kuru ve soğuk bir rüzgâr. (ç.n.)
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tir titriyorken, Antonia sancılandığını söylemişti. Sisco 
yatakla pencere arasında mekik dokumuştu. Haber ve-
recek kimsesi yoktu. Gerçi, olsaydı da ne yapabilirdi ki 
bu fırtınada, bu denizde...

İki büklüm kıvranan genç karısına baktıkça, o da 
acıdan ve vicdan azabından kıvranıyordu; aman Allah, 
ne yapmıştı!

“Antonia!..”
Antonia sanki kocasını görmüyor, duymuyor gi-

biydi. Alnını ter basmıştı. Çarşafları sıka sıka kıvranı-
yordu. Başı bitkin, yastığa düşmüş; sonra aniden, “Yar-
dım et!” diye bağırmıştı.

Sisco çaresizce tam karısına sarılmıştı ki, bir şey el-
lerinin arasına kaymıştı. İçgüdüsel olarak, küçükken de-
re kenarında balıkları yakalamaya çalıştığı gibi, el yor-
damıyla o şeyi tutuvermişti. Antonia’nın sesi bıçak gibi 
kesilmiş, genç kadın kendini geriye bırakıvermişti. Son-
ra da susmuştu. Her şey susmuştu; deniz, rüzgâr, oda.

“Sanki her şey, nefesini sana vermek için kendi ne-
fesini tutmuş, susmuştu,” diye anlatırdı Sisco oğlunun 
doğumunu. “Sonra ben, nasıl aklıma geldiyse, seni ha-
vaya kaldırıp; zokayı yutmuş oltadan ayrılamayan ba-
lıkmışsın gibi, şöyle bir güzel silkelemiştim. Aniden deli 
gibi bağırmaya başlamıştın. Sesin rüzgârın sesini bas-
tırmıştı. Yemin ederim! Ne sesti o! İşte o zaman adını 
Mistral koymaya karar verdim, ona benziyordun.”

MİSTRAL 9

***

Adalar anakaranın küçük bir özeti gibidir. Adada, ana-
karada uzak, ulaşılmaz, geniş görünen her şeyin küçük 
bir örneği vardır; dağların, bayırların, köylerin, şehir-
lerin, hatta hatta çöllerin. Adalar genellikle boştur. Her 
biçim ve boyutta olabilirler. Okyanus dalgalarında sa-
lınan şişeler gibi kimi zaman mesaj, kimi zaman da öy-
kü yüklüdürler.

Şimdi, koyu renkte, küçük, sarp bir kaya düşü-
nün. Ona sırtında iki yumrusu olan kuyruksuz bir ba-
lık biçimi verin. Kıyıdan biraz uzağa, denizin ortasına, 
beyazımsı, daha alçak, sipsivri başka bir parçanın ya-
nına koyun. Uzaktan bakıldığında bunlar yaşam öykü-
müzün geçtiği Kara Ada’yla Ak Ada’ya benzerler.

O iki yumrudan biri kule, diğeri ada feneridir. Ku-
le, kare biçimindedir. Eski bir giysi gibi yama içindedir. 
Kambur biçimli adanın tam ortasındadır ve yüzünü uf-
ka çevirmiştir. Günümüze kala kala dört duvar, biri di-
ğerine benzemeyen dört gözetleme penceresi ve kumsa-
la bakan alçak bir kapı kalmıştır. Deniz feneri, kulenin 
arkasında, biraz daha aşağıda, kuyruksuz balığın deni-
ze kavuştuğu yere yakın bir noktada durmaktadır. İn-
ce uzun bir mantar gibidir. Mavimsi cam bir kubbenin 
koruduğu ışık kaynağı, dar bir kapısı ve kavisli iç mer-
diveni vardır.

Bir zamanlar, fenerle kulenin kapısı hep açık du-
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rur, uzaktan birbirleriyle konuşurlarmış. Bir zamanlar 
dediğimiz, Michele Coiro’nun fener bekçisi olduğu za-
manlar. Şimdi o, küçük iskeleye yakın bir mezarda ya-
tıyor.

Mezar taşında, Denizde kalan dört kişiyi kurtarmak 
için hayatını feda eden Coiro Michele’nin gösterdiği kahra-
manlığın anısına, yazıyor.

Michele, Sisco’nun babasıydı ve Sisco da, az önce 
doğup, annesinin yanında uykuya dalan Mistral’in ba-
bası.

Ama biz adaya yakından bakmaya devam edelim. 
Henüz şafak vakti. Bulutların arasından doğan güneş 
Ak Ada’nın üstüne pembe bir örtü örtmüş. Ada, martı-
larla kaplı bir müzik aletine benziyor. Martılar kayalık-
ların efendileridir. Bu adayı diğer adadan farklı kılan, 
martı kakalarının boyadığı beyazımsı yüzeyidir. Kavga-
cı bir koloni gibi buraya gelip mola verirler. Birdenbire 
buradan denize doğru dalışa geçer ya da rüzgârın delik 
deşik ettiği yalıyarın deliklerindeki yuvalarına doğru 
havalanırlar. Baharda her yan martı gaklaması ve kanat 
çırpma sesleriyle dolar. Rüzgâr kuzeyden ya da batıdan 
esmeye görsün, denizin kayaları dövme sesi her türlü 
sesi bastırır. Dilsiz Martılar Yalıyarı derler. Burası Kara 
Ada’nın denize kavuştuğu, deniz fenerine birkaç metre 
uzaklıktaki yerdir. İşte tam burada, o kalleş, o lanet de-
niz, Michele Coiro’nun canını alıp Sisco’yu yetim bırak-
mış ve onu Kara Ada’nın kraliyet tahtına oturtmuştu.

MİSTRAL 11

İKİ

Sisco’ya hemen kral unvanı verildi, çünkü adada yal-
nızca o ve annesi Quinta yaşıyordu. Haa! Elbette bir de 
ada vardı. Martılar Yalıyarı’ndan açık havalarda köy-
le kıyının birbirinden bir kulaç kadar uzaktaymış gibi 
durduğu yere, Ak Ada’nın tam karşısındaki kumsaldan 
öteki köşeye, yeşilliklerle kaplı sivri uca kadar bütün 
ada onundu. Dört kilometrekarelik bir krallık: Bir kule, 
bir fener ve buyruğu altında martılar, deniz kırlangıç-
ları, açıklarda yunus ve denizkaplumbağaları, kulenin 
nişlerinden birine yuva yapmış fareler, gündüz ve gece 
kertenkeleleri ve gezgin iki şahin. Ayrıca, iki ada ara-
sında dolanıp duran balık sürüleri.

Babasının kaybını unutabilmesi için Quinta’nın 
ona tanıdığı süre bir yıldı ve bu, Sisco’nun hiç unuta-
mayacağı bir yıl olmuştu. Sabahtan akşama kadar öz-
gürdü. İlkokulu bitirdiğinden, bütün gün adanın bir 
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ucundan diğerine koşturuyordu. Yaz aylarında Ak Ada’ 
ya yüzüyor, kayalıklara tırmanıyor ve denize balıklama 
atlıyordu. Ama Martılar Yalıyarı’na yaklaşmaya hiç yel-
tenmemişti. Yükseklerden bakmak bile midesini bulan-
dırmaya yetiyordu. Annesi o lanet suya ayak basmama-
sını tembihlemiş değildi, ama Sisco, ne yüzerek ne de 
sandalla gitmeyi aklından geçirmişti. Orası babasının 
mezarıydı.

Bir yıllık süre dolduğunda Quinta, artık Sisco için 
çalışma zamanının geldiğine karar vermişti.

“Babamın yaptığı işi yapmak istiyorum.”
“Fenere ben bakıyorum zaten, sen bir meslek edin-

melisin.”
Köye gitmişlerdi. Sisco önce fırıncının yanına çırak 

olarak girmiş, sonra sigara bayisinde, en son olarak da 
manifaturacının yanında çalışmıştı.

Birkaç ay çalışıyor, sonra, “Yetti bu kadar,” diyor-
du. Böyle böyle iki yıl geçmişti.

“Quinta, oğlun kötü bir çocuk değil, ama kendine 
özgü bir kişiliği var, hepsi bu. Belki de bir babanın ek-
sikliğini duyuyor,” demişti manifaturacı, umudu gitgi-
de azalan kadına, biraz da gizli kalmış niyetini dışa vu-
rarak.

Sisco on altı yaşına gelmişti. Koca bir adam olmuş-
tu. Gücü kuvveti yerindeydi. Annesine bakmış ve, “De-
nizlere açılmak istiyorum,” demişti.

Quinta ürpermiş, ama yine de oğlunu limana, ko-

MİSTRAL 13

casının uzaktan akrabası olan armatör Pietro’ya götür-
müştü. Armatörün, trol çeken iki büyük balıkçı teknesi 
vardı. Köyde, kendisi çalışmayıp başkalarını çalıştıran 
tek kişiydi.

“Gemilerden birine tayfa arıyoruz, yarın gelsin baş-
lasın.”

Quinta’nın gözleri fal taşı gibi açılmış ve yüzü kıp-
kırmızı kesilmişti; ama Sisco, düşünmeden olur demiş, 
ertesi gün de güvertede yerini almıştı.

Pietro’nun siyah, kıvırcık saçlı bir kızı vardı: Anto-
nia. Annesi Faslı olduğu için teni meşin rengiydi.

Sisco onu ilk gördüğünde Antonia on altı yaşın-
daydı. Omuzlarına dökülen saçları, güneşte yanıp iyice 
kararmış teni ve Sisco’nun bir daha hiç unutamayacağı 
parlak gözleri vardı. O günden sonra Sisco, denizde ve 
karada, nerede olursa olsun, Antonia’yı düşünmekten 
başka şey yapmaz.

“Gemiden iner inmez, her yerde deliler gibi seni 
arıyordum. Seni göremezsem diye...”

Antonia gülmüştü.
“Yatılı okuldaydım, biliyorsun.”
Pietro, kızının on sekizinci yaş gününü kutlamak 

için limanda, akıllardan çıkmayacak bir davet hazırla-
mıştı. Balıkçı teknelerinin tayfaları ve Sisco’yla Quinta 
da törene davetliydiler.

Antonia’nın gözleri daha parlak, saçları daha uzun-
du ve dudaklarını ilk kez kıpkızıl boyamıştı. Sisco, her-


