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SON SEFER 

YOLCU SALONU – İÇ – GÜN 
 
Beşiktaş Kadıköy vapuru Kadıköy’e doğru ilerlemektedir. 
İçeride yolcular oturup denizi izlemektedirler. Çaycı 
dolaşır. Gündüz vakti sıradan bir yolculuktur. 

KAPTAN KÖŞKÜ – İÇ – GÜN 
 
Kaptan, kaptan yardımcısı ve üç tane de mürettebat vardır. 
Gemi normal seyrinde ilerlemektedir. Derken bir telefon 
gelir. 

DOKTOR  
   (telefondan) 

Kaptan Kenan’la mı görüşüyorum? 

KAPTAN 
Buyrun, benim? 

DOKTOR  
   (telefondan) 

Ben Doktor Nuri. Eşiniz dün panik 
içinde muayeneye gelmişti. Test 
sonuçları yeni elimize geçti. 
Eşinize ulaşamadık ona 
endişeleneceği bir şeyi 
olmadığını söyleyin. Ve ikinizi 
birden tebrik ederim. Eşiniz 
yirmi günlük hamile. 

 
Kaptan çok şaşırmıştır. Yüzüne anlamsız bir ifade yerleşir. 
Telefonu kapar. 

İKİNCİ KAPTAN 
N’oldu hayırdır kaptan? Ters bir 
şey mi var? 

 
Kaptan sessiz durur. Cevap vermez. Yüzündeki donukluğu 
korur. Ardından ani bir kararla geminin dümenini çevirir. 
Gemi geriye dönerken mürettebat şaşırıp kaptana bakar. 

İKİNCİ KAPTAN 
Kaptan, n’apıyorsun? 
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Kaptan Gemiyi tamamen rotasından çıkarmıştır. Yeni bir yöne 
doğru gemiyi götürür. Bir şey anlamayan ikinci kaptan daha 
resmi bir ses tonuyla sorar. 

İKİNCİ KAPTAN 
Kaptan n’oldu n’apıyorsunuz? 
Terslik ne bana cevap verir 
misiniz? 

BİRİNCİ MÜRETTEBAT 
Kaptana esti herhalde şöyle bi 
boğaz turu yapası geldi 
anlaşılan. Bütün yolcularla 
beraber bizi pikniğe mi 
götürüyorsun yoksa! 

 
Kaptan sessizliğini korur. ikinci kaptan mürettebatın 
saygısızlığına içerler. 

İKİNCİ KAPTAN 
Ne biçim konuşuyorsun sen 
kaptanınla. Siktir git aşağıya 
kerhaneci seni. 

 
İkinci kaptanın siniri devam eder. Diğer iki kişiyi de 
aşağı kovalar. 

İKİNCİ KAPTAN 
Siz de inin gidin ne sikim 
yiyorsanız yiyin. Hade.. 

 
İkinci kaptan üç kişiyi de dışarı kovalarken mürettebat 
söylenir. 

BİRİNCİ MÜRETTEBAT 
Oh adam kafasına göre sürsün 
gemiyi babasının malı gibi; suçlu 
biz olalım. iyi valla. 

İKİNCİ KAPTAN 
Hade... zik zik etmeyin. 

İKİNCİ MÜRETTEBAT 
Biz ne yaptık be reis bizi de 
yolluyon. 
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İKİNCİ KAPTAN 
Hadi yavrum halden anla, 
siktirtme reisini de uza çocuğum. 

İKİNCİ MÜRETTEBAT 
Ayıp oluyor reis 

İkinci kaptan kapıyı artlarından kapatır. 

YOLCU SALONU - İÇ – GÜN 
 
Yolcular şaşkın bir şekilde birbirlerine ne olduğunu 
soruyorlardır. 

YOLCU 1 
Ne oldu ya niye döndü gemi? 

YOLCU 2 
Bilmiyorum ki! Bir terslik olsa 
gerek. 

 
Başka bir yolcu çay servisi yapan adama sorar. 

ÇAYCI 
Çay ister misin abi? 

YOLCU 3 
Yok teşekkürler. Gemi niye döndü? 

ÇAYCI  
Ben de bilmiyorum abi. Yukarda 
yapıyorlardır bir şeyler. 

 
Çaycı dolaşmaya devam eder. 40 yaşlarında bir adam(yolcu 4) 
yanına gelen çaycıya söylenir.  

ÇAYCI 
Çay ister misin abi? 

YOLCU 4 
Ne çayı yaw. Çay içecek hal mi 
var! Şuraya baksana. Kadıköy 
vapuruna bindik Eminönü’ne 
geldik. Ona da yanaşacak gibi 
gözükmüyor. Gemi gittikçe 
gidiyor. 
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Çaycı cevap vermeden bir yanındaki yolcuya döner. Tam çay 
ikram edeceği sırada bu yolcu (50 yaşlarında bir adam) 
kızgın bir şekilde patlar. 

YOLCU 5  
Cevap versene adamın sorusuna. 
Eminönü’ne gitmek isteseydik, 
Eminönü vapuruna binerdik hatla 
otobüsle giderdik de mi? Ama biz 
Kadıköy’e gitmek istedik. Sizse 
bizi nereye götürüyorsunuz. Sizi 
şikayet edeceğim. 

ÇAYCI 
Abi bana ne bağırıyorsunuz ya! 
Benim ne suçum ne? Çayın soğuk 
geldiyse kız bana. Ama gemi 
Kadıköy’e gitmiyorsa ben napayım? 
Benim için Kadıköy Eminönü 
Beşiktaş ne fark eder? Hepsi 
geminin içi. 

 
Çaycı lafını bitirir bitirmez yanlarından ayrılır. 
Arkalarından yolcu 5 bağırır. 

YOLCU 5 
İşinizi yapmadığınız gibi pabuç 
kadar da diliniz var. 

 
Yolcu 4 ve yolcu 5 aralarında sohbete başlarlar. 

YOLCU 4 
Bunlar böyle. Avrupa da böyle bir 
şey olacak. Adamı hemen 
görevinden aldıkları gibi bir de 
tazminat davası açılır kamu 
huzurunu bozduğu için. 

YOLCU 5 
Nerde bizimkiler de o zihniyet. 
Bizim yöneticiler varsa yoksa 
para yesinler. 

 
Çaycı tezgahın arkasına geçer. Servise ara verir. Bir 
köşeye oturur sigarasını yakar. Kaptan köşkünden çıkartılan 
3 mürettebat da oradadır. Kendi aralarında sohbet ederler. 
Konuşma duyulmaz. Geminin içinde uğultu hakimdir. Ama kimse 
yerinden kalkıp kaptan köşküne gitmez. 
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KAPTAN KÖŞKÜ – İÇ – GÜN 
 
Kaptanla yalnız kalan ikinci kaptan, kaptana yaklaşır. 
Yüzüne bakar bir açıklama bekler. 

İKİNCİ KAPTAN 
Evet kaptan dinliyorum. Nedir bu 
olan biten? 

 
Kaptan iç çeker. Ağlamaklı bir ses tonuyla 

KAPTAN 
Karım hamile 

İKİNCİ KAPTAN 
Sende yılın aşığı olup karına 
sürpriz mi yapacaksın. Venedik 
Gondolcuları gibi evin önüne 
gemiyle mi gitmeyi planlıyorsun? 
Kaptan hayatımız kayacak 
işimizden olacaz. Böyle kafamıza 
göre gidemeyiz ki. Bırak 
hamileyse hamile, akşam güzel bir 
çiçek yaptırır gidersin. Yol 
yakınken dönelim şuradan. 

 
Kaptan ağlamaklıdır. 

KAPTAN 
Anlamıyorsun demi? Karım hamile 
ama ben 3 aydır karımla birlikte 
olmadım.  

 
İkinci kaptan şaşırır. Bir anlık duraksamadan sonra 

İKİNCİ KAPTAN 
Kaptan ne diyorsun sen. İyi düşün 
unutmuşsundur belki. 

 
Kaptan ters bir bakış fırlatır. 

İKİNCİ KAPTAN 
Kızma be kaptan. Hani 
unutmuşundur belki diyorum. Olur 
hepimiz insanız unuturuz. 
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KAPTAN 
Olum bardan kaldırdığın karı 
kızları unutursun. Ama konu hayat 
arkadaşı olarak seçtiğin kadınsa, 
böyle bir şeyi unutmazsın. 
İliğine işler, her gün 
düşünürsün. 

İKİNCİ KAPTAN 
Gene de kaptan. Ne diyeceğimi 
bilemiyorum ama böyle olay 
çıkartmamız ne kadar doğru? 

KAPTAN 
Sen de günün birinde boynuzları 
götünde hissetcen. Bak bakalım o 
zaman doğruyla yanlış ayrımın 
nolacak...  

 
Kaptan bir an duraksar 

KAPTAN 
Niye senle konuşuyorum ki sanki? 
Sen de çık dışarı! 

İKİNCİ KAPTAN 
Ama kaptan! 

KAPTAN 
Duydun beni! Çık dışarı beni 
yalnız bırak. 

YOLCU SALONU - İÇ – GÜN  
 
İkinci kaptan diğer mürettebatın yanına çay ocağına gider. 
Birinci mürettebat İkinci kaptanı görünce güler. 

BİRİNCİ MÜRETTEBAT 
Ne oldu sen bizi şutladın kaptan 
da seni şutladı ha! 

İKİNCİ KAPTAN 
Allah da kaptanı şutlamış zaten. 

İKİNCİ MÜRETTEBAT 
Hayırdır reis? 
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İKİNCİ KAPTAN 
Kaptanın karısı hamileymiş. 
Kaptansa 3 aydır karısıyla 
birlikte olmadığını söylüyor.  

 
10 dakika sonra...  
 
Yolcu salonundaki diğer yolcular arasında bu haber kulaktan 
kulağa yayılır. 

YOLCU 7 
Duydunuz mu kaptanın karısı başka 
bir adamdan hamileymiş 

YOLCU 8 
Kaptan çıldırmış gemiyi kaçırmış. 

YOLCU 9 
Yukarı çıkan herkesi kovalıyormuş 

YOLCU 10  
Kamarasında silah varmış. Bir 
delilik yapıp birine zarar 
vermesinden çekiniyorlarmış. 

YOLCU 11 
Çok büyütüyorlar bu namus 
meselelerini canım. Bu kadar 
kişiyi mağdur etmeye ne hakkın 
var? Sen önce işini yap! De mi 
ama? 

YOLCU 12 
Denizciler için hep tersini 
söylerler her limanda bir aşkı 
olur diye. Bir kere de tersi 
olmuş çok mu? 

 
Bu sırada gemi Bakırköy’deki bir iskeleye yanaşır. 
Halatçılar geminin yanaşması için halatları atarlar. 
İskeledeki halatçılar gemideki halatçılarla gemi 
yanaşırken, bağırarak konuşurlar. 

İSKELEDEKİ HALATÇI 
Ne oldu, nereden çıktınız siz? 
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GEMİDEKİ HALATÇI 
Sorma bizim kaptan kafayı yedi 
getirdi gemiyi buralara 

İSKELEDEKİ HALATÇI 
N’oldu ki? 

GEMİDEKİ HALATÇI 
N’olacak! Karısı başka birine 
vurdura vurdura hamile kalmış.  

KAPTAN KÖŞKÜ – İÇ - GÜN 
 
Geminin yanaşmasıyla beraber kaptan apar topar kamarasından 
çıkar. 

YOLCU SALONU - İÇ – GÜN  
 
Kamarasından çıkan kaptan, gemiden çıkıncaya kadar 
yolcuların rahatsız edici bakışları içinde ilerler. Bir 
homurtu vardır ama kimse bir şey söylemez. Kaptan iner 
gider. Yolcuların homurtusu arkadan devam eder. 

 
-SON- 

 
 


