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O güne gelene kadar iki küçük kız çocuğuydular. 
Birbirlerine yamru yumru yazılarıyla, yeni öğrenilmekte 
olan o bilmece dilde kopya veren iki sıra arkadaşı. Sonra 
o gün kısa, dalgalı saçlı olanı, o yeni dilde uyaklı iki-üç 
satır karaladı. Kısa düz saçlı olanı o satırlara baktı ve bir 
melodi mırıldandı. İzin almak için karşısına dikildikleri 
uzun boylu, sarışın öğretmenleri dev gibi gözüktü gözle-
rine. Terli elleri birbirlerinin avuçlarında, çift çift çocuk 
gözlerinin önünde şarkılarını sundular. Sınıf onları çok 
alkışladı.

O günden sonra birbirlerinin Ses’i ve Söz’ü oldular. 
Öyle de kaldılar. Daha Sis’in ortaya çıkmasına çok za-
man vardı...
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“Kalakalmak nedir biliyorum. Suyun üstünde bir 
saman çöpünde yaşayacaksın bundan böyle. Elinde kalan 

suyun zenginliği kadar, senin bitmeyen sabrın.”

Gökhan Özcan

Her şey gibi yollar da değişti. Çok uzun zamandır, 
yalnızca Beşiktaş vapuruna biniyorum. Bazen yalnız başı-
ma, bazen yılların getirdiği yeni insanlarla beraber iniyo-
rum iskelede. Beşiktaş vapurunun çağrışımları esinti gibi.

Bir günlüğüne eski rolüme bürünmeye kalkınca Ka-
raköy vapurunun yaşamımdaki yerini bir kez daha anla-
mış oldum. O senin, okulun ilk günü bir türlü cesaret 
edip çıkamadığın üst kat var ya, ben işte orada oturdum. 
Kahkahaların, yanık tenlerin, çığlıkların, fısıltıların, fotoğ-
rafların, uzun saçların, takıların, dar eteklerin, yırtmaç la-
rın, spor ayakkabıların ortasında durdum. Artık bizim 
olmayan sağ ilk direğe baktım. Sabah insanlar gazetelerin 
ardında uyuklarken Ses’in, tokasıyla üçümüzün de adı-
nın baş harfini direğe kazıyışını gördüm, alt alta.

Dört mevsimi de yaşadık biz bu vapurda. Bir sonra-
ki günün nasıl geçeceğini hiç tahmin edemedik, tıpkı 
İstanbul’da havanın nasıl olacağını bilemediğimiz gibi.

Lodosta vapurun Haydarpaşa açıklarında nasıl sal-

SEN, VAPURLAR VE SİS



18

landığını herhalde en iyi sen hatırlarsın. Gözlerini bir 
noktaya diker, sımsıkı tutardın direği. Susardık.

Eylülde çalıntı yaz günleri oldu. Kenarda ya da açık-
ta otururduk. O günlerin de rüzgârı kalmış aklımda, bir 
de martıları. Güldürdüğünde, Ses’le benim kahkahaları-
mız onların çığlıklarına eşlik ederdi. Hep şaşardın ikimi-
zin de gülerken aynı anda aynı şeyleri yapmamıza. İki-
miz de öne doğru savrulurduk; saçlarımız, ellerimiz, her 
şey birbirine geçerdi. Sen de bizi seyrederdin.

O yıl kış, yağmur ve kuru ayazla geçti. Sabah ve ak-
şam karanlıkları, çamurlu ayakkabılar ve üçümüzün yün-
lü atkılarıyla çizildi o ayların resmi. Kar aydınlığı görme-
diklerimiz arasında hâlâ. Oysa sisler; onlar sanki mev-
simlerin hepsinin de üstünde koca yılı kapladı.

Vapur düdüklerinden başka bir şey duyulmuyordu. 
Ön taraf, iskelesi bir türlü verilmeyen vapurların yolcu-
larıyla dopdoluydu. Aynı vapurdan yüz aşinalığı olanlar 
sohbeti koyultmuşlardı bile. Okullular zaten çoktan köşe-
lerde kümelenmişti. Herkes bir belirip bir kayboluyor-
du. Sis soluyordum. Ses yoktu. Çantam çok ağırdı. Öy-
lece herkesin ortasında dururken sis kokusunun saçları-
ma sindiğini düşünüyordum.

Sonra birden sen belirdin. Demek bugünün insanı 
sendin. Birlikte geçecektik sisten, tıpkı sissiz günlerde ol-
duğu gibi, geçen haftaki gibi, iki gün önceki gibi, dün geç-
tiğimiz gibi.

“Merhaba,” dedim. Gülümsemek geldi içimden. Da-
ha fazlası da geldi. Ama o kadar yeni bir insandın ki sen, 
ellerini tutamadım.

Sen de gülümsedin bana. Yüzünde, mahallenin “tey-
ze”lerinden birine yaklaşan ve kaçışı olmayan küçük ço-
cuk ifadenle. “Günaydın” bile dedin galiba ve gittin. Sis 
yuttu seni. Sen Sis oldun. Çantam ağırdı.

O zamanlar yaşları saklamak daha kolaydı. Sis göz-
leri yakar, bilirsin.
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