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LANETLİ KÖHNE GEMİ

Orion’dan başka herkes korkuyordu. Orion’dan başka 
herkes sımsıkı tutunmuş, kaderine lanet okuyor, kurtu-
luşuna dua ediyordu. Yalnızca Orion, çocuklar gibi eğle-
niyordu.

Yağmur kamçı gibi, dalgalar hırçındı. Göğün karan-
lık çehresi denize vurmuş, gün ortası alacakaranlık çök-
müştü. Üç direkli, koca karınlı bir mavna, bordasında 
patlayan dalgalarla iskeleden sancağa, sancaktan iskeleye 
yatıyor, doğruluyor, iniltilerle direniyordu.

Yıldırımlara kafa tutar, gök gürlemelerinde tepinerek 
dans eder, grandi direğine tırmanıp kayarken, arada bir 
dehşet içinde iri bakışlarla lombozlarda görünen yolcular-
la dalga geçmek, Orion için ne büyük bir eğlenceydi.

Orion’un keyifli çığlıklarına, var gücüyle dümene 
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abanan serdümenin, sol kolunu pupa direğine dolamışken 
sağ koluyla şarap testisini kucaklamış kaptanın ve bir eliy-
le küpeşteye sımsıkı tutunarak iskandil atan tayfanın hay-
kırışları karışıyor, hemen rüzgârlarla dağılıyordu.

“Poseidon aşkına! Deniz üstümüze devriliyor!”
“Akdeniz’in cilvesidir kaptan, bunu da atlatırız!”
“İskandil otuz!”
“Hay, lanetli köhne gemi! Bütün servetimi sana yatır-

dım!”
İskandilin otuz kulaçlık savla derinliği değişmiyor, 

ama kararmış, üstüne bir de sis bastırmış havada burnu-
nun ucunu göremeyen Kaptan Kastor, rotadan ne kadar 
saptıklarını kestiremediğinden, sürüklenerek döküntü ka-
yalıklara oturmaktan korkuyordu. Yetmezmiş gibi pruva 
yelkeni çözülüverdi birden; mavnanın burnu batıp çıkma-
ya başladı. Herkes can derdine düşmüşken, iskandil tay-
fasının şaşkın bir dehşetle dalgalarda kaybolduğunu kim-
se fark etmedi.

Yelkenciler, tutundukları kasara korkuluğundan bir 
cesaret kopup atılarak, seren halatlarına asıldılar. Pruva 
yelkeni toplanıp da alabora olma tehlikesi kıl payı atlatıl-
dığında, denize düşen iskandil tayfasının yokluğu ancak 
anlaşıldı.

“Nedir bu fırtına? Tanrıları kim öfkelendiriyor? He-
pimiz denize döküleceğiz,” diye söylendi kaptan.

Rodos Adası ilk uzak seferi, bu ikincisi de ilk Mısır 
seferi olacaktı. Anladı ki, Akdeniz’e yelken açmak, Girit’te 
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sandal taşımacılığı yapmaya hiç benzemiyordu ve bu mart 
fırtınası da hiç hesapta yoktu. Ama Akdeniz değil mi! Sev-
gisi de, öfkesi de hesapsızdır. İkisi de beklenmedik anda 
kabarır, sonsuza dek sürecekmiş gibi görünürken değişi-
verir.

Öyle oldu yine. Fırtına hız kesti, dalgalar sakinleşti; 
koca karınlı mavnanın çalkantıları, ağırlaşıp ağdalaşan sal-
lantılara dönüştü.

“Söylemiştim kaptan, bunu da atlattık işte,” dedi ser-
dümen.

“Atlattık, ama bittim ben,” dedi kaptan; önce Orion’a, 
sonra da beti benzi atmış tacirlerle pupa kamarasından çı-
karak küpeşteye seğirten oğlu Kronos’a takıldı bakışları. 
İlki ne kadar gamsız ve korkusuzsa, diğeri o kadar pişman 
ve perişandı.

İkisi de çocukluk arkadaşıydı aslında. Kronos, Ori-
on’un çekici ve maceracı kişiliğine imrenir, Orion da bu-
nu bilerek nispet yapardı. Aile dostları Daidas’ın sarı ka-
falı deli oğlu –ki onu tanıyan herkes böyle derdi– tam bir 
deniz tutkunuyken, Kronos denizden nefret eder, ölesiye 
korkardı. Kronos’u Mısır seferine heveslendiren, Orion 
olmuştu. Doğu’nun esmer güzellerinden, hayal bile ede-
meyeceği türlü maceralardan söz etmesi kaptan oğlunun 
kulağına hoş gelmişti.

Orion için fırtına da bir maceraydı. Yağmurun, rüz-
gârın, tuzlu serpintilerin ürpertisini iliklerine kadar his-
setmeyi seviyordu. İçi dışına çıkarcasına öğürürken, arada 
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öfkeli bir bakış fırlatıp küfretmeye çalışan Kronos’u çile-
den çıkaracak bir sırıtışla geminin ortasında grandi dire-
ğinin etrafında dönüyor; “İçimde hep bir göç arzusu, her 
gün bir başka denize, bir başka manzaraya uyanmak is-
tiyorum! Sular, gök renginden kül rengine dönerken de, 
şarap tortusu renginden Helen’in yosun yeşili gözlerine 
dönerken de orada olmalıyım!” diye ilan-ı aşk ediyordu 
sanki denize.

Kronos’a anlatmıştı; Atinalı kuyumculardan birinin 
kızıydı bu Helen. Orion kadar sarışın, ama kıvırcık değil 
düz saçlı, gülücükler saçan neşeli, güzel bir kızmış. Ori-
on’un alnı ve şakaklarına dökülen altın sarısı buklelerine 
özenir, kendi saçlarını ördürüp çözerek Orion’la kıvırcık 
çift görünmeye bayılırmış.

Kronos’un aklını çelerek Mısır seferine çıkaran da hep 
şu Orion’un, hep şu denizcilerin bire bin katarak anlattığı 
maceralar ve sevgililerdi zaten. Orion’la babası, Kaptan 
Kastor gibi Girit’te sandal taşımacılığı yapmışlardı bir za-
manlar, ama denizci sayılmazlardı. Halk şarkıları söyleyip 
efsane anlatarak geçinirlerdi. Neredeyse bütün Akdeniz’i 
dolaşmışlardı böylece.

Kaplumbağa kabuğundan bir liri vardı Orion’un. İn-
ci gibi söz dizerdi. Sarışın, çekici, gönül çeliciydi. Güneşin 
oğlu gibi dolanır, yanık bir yürek bırakırdı her limanda.

Babası değil, annesi sarışındı Orion’un. Arkadaşı 
Kronos’un annesi de sarışındı; ama o, babasına çekmiş, 
kara kafalı, iri gözlü, kanca burunlu bir oğlandı. Aile dos-
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tuydular, acıları da ortaktı. Felaket günü, Orion’la babası 
Pire’de, Kronos’la babası da Iraklion limanındaydı. Anne-
ler, kocalarla oğullar evden uzaklaşınca, besledikleri ke-
çilerle karacalarını otlatmak için kıyıya inmişlerdi. Önce 
uzaklardan bir gümbürtü, Girit’in dağını taşını zıplatan bir 
sarsıntı ve sonra ansızın devleşerek annelerini alıp götüren 
korkunç dalgalar...

Dalgalar Iraklion’u da vurmuş, limanda mal boşaltan 
Kronos’la babasını da sürüklemiş, neyse ki birkaç sıyrık ve 
biraz su yutarak kurtulabilmişlerdi.

İşte, denizden gelen bu tür felaketlerdi Kronos’ta 
korku ve nefret uyandıran. Yalnızca Kronos mu? Orion’un 
babası da değişmişti. Eşini kaybetmenin acısını Girit’ten 
kaçıp uzaklara giderek hafifletmeye çalışmıştı. Böylece ba-
basının peşinde dolanarak büyüyen Orion, başka bir hayat 
tarzı düşünemiyordu.

Hem Orion’a, hem de dostu Daidas ve tayfalarla fır-
tınadan kurtuluşunu kutlayan kaptan babasına homurda-
nıp duran Kronos da sevecekti bir gün denizi, ama onu 
kızdırmak çok hoştu şimdi. “Her rengini, her halini seve-
rim denizin! İster mırıldanır, ister kükrer! Her haliyle sev-
gilidir, aşktır, büyük keyiftir benim için!” diye üstüne gi-
diyordu Orion.

Sonunda dayanamadı; “Sana da, denizine de, baba-
ma da, hurda gemisine de lanet olsun!” diye patladı Kro-
nos, ama devamını getiremeden bir kez daha kustu de-
nize. Yapıştığı küpeştede derin bir soluk alıp alaycı bir 


