F›rat, yerinde duramayan, haﬂar› bir çocuktu. Babas›n› erken yaﬂta kaybetmiﬂti. ‹stanbul Bo¤az›’
n›n k›y›s›ndaki Hamsi Apartman›’nda annesi Aysel Han›m, küçük kardeﬂi Emre ve bembeyaz
kedileri Tebeﬂir’le birlikte yaﬂ›yordu.
F›rat, tatil günlerinde Bo¤az vapuruna binip
karﬂ›ya geçer ve balon satard›.
Minik Bo¤az vapuru sabahlar›, mavi sularda
9
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Yal› sahipleri kaptana, yaprak sarma, elde
açma ›spanakl› börek, dut reçeli ve çay ikram
ederler, geceden kalma dedikodular› yetiﬂtirirlerdi.
Yolcular da bazen, okuyup bitirdikleri gazeteleri yal› pencerelerinde oturanlara verirlerdi.

beyaz danteller oluﬂturarak dolana dolana gelir,
iskeleden yolcular›n› al›r giderdi. Bazen k›y›ya
öyle yaklaﬂ›rd› ki, pencereleri neredeyse yal›lar›n pencerelerine de¤erdi. Yolcular›n nefesi, yal›
pencerelerini bu¤uland›r›rd›. Çay içen yolcular
aniden bir yal›n›n kahvalt› masas›na ortak olurlard›. Simit, peynir ve zeytinlerini birbirleriyle
paylaﬂ›rlard›.
10
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Mart›lar vapurun peﬂini hiç b›rakmaz, beyaz
kâ¤›tlar gibi uçuﬂurlar, yolcular›n att›¤› simitleri
havada kap›p afiyetle mideye indirirlerdi. Mart›lara simit vermek al›ﬂkanl›k haline gelmiﬂti. ‹skeledeki simitçi bile, “Haydi, mart›lar aç kalmas›n!” diye ba¤›rarak satard› simitlerini.
Bal›klar ise vapurun yaratt›¤› köpüklü, bol
oksijenli sularda sarhoﬂ olurlard›.
Bo¤az vapurlar›nda karﬂ›l›kl› oturuldu¤undan, birbirlerini tan›mayanlar bile, sanki k›rk
y›ll›k arkadaﬂm›ﬂ gibi çene çalarlard›. Deniz üstünde, en suskun insan› konuﬂturacak bir konu
bulunurdu mutlaka. Ya sat›c›n›n tekinin anlatt›¤› bir f›kra, ya vapura eﬂlik eden bir yunus, ya

F›rat, vapura binen son yolcu olurdu hep. Balon-

uzaklarda aniden beliren gökkuﬂa¤› ya da her-

lar› s›¤mad›¤›ndan d›ﬂar›ya, geminin k›ç taraf›na

kesi sarhoﬂ eden lodos rüzgâr›...

otururdu. Balonlar›n iplerini arka korkuluklara
ba¤lard›.
Vapurun d›ﬂ›nda kalan koca balon kümesi
havada uçuﬂarak vapuru izlerdi.
Bazen yolcular karﬂ› k›y›ya ulaﬂmadan balonlardan sat›n al›rlar, pencerelerden onlar› gök-
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kümesini izlerdi. F›rat’›n hangi mahalleye gitti¤ini, kaç tane balon satt›¤›n› tahmin etmeye çal›ﬂ›rd›. Annesine, “ﬁimdi Arnavutköy’de. On beﬂ
tane balonu kalm›ﬂ!.. ﬁimdi bir tanesini satt›, on
dört tane kald›!” gibi bilgiler verirdi.

yüzüne do¤ru salarlard›. Bir anda vapurun pencerelerinden rengârenk balonlar ç›kard›.
F›rat’›n kardeﬂi küçük Emre de, oturduklar›
Hamsi Apartman›’ndan vapuru seyrederdi. E¤er
vapurun pencerelerinden balonlar yükselmeye
baﬂlarsa, “‹ﬂler iyi bugün,” diye sevinir; annesine,
“Abim daha karﬂ› k›y›ya varmadan balonlar sat›l›yor. Her ﬂey yolunda. Balonlar asla yalan söylemez!” derdi.
Baz› günler, vapur karﬂ› k›y›ya var›nca da,
dededen kalma koca sahra dürbünüyle balon
14
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