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Küçük vapur bir süredir bütün hayatını sıkıcı ve 
sıradan bulmaya başlamıştı. 

Adı Defterdar’dı. İstanbul’un bütün dünyada 
“Altın Boynuz” olarak bilinen doğal limanı Ha-
liç’in sularında çalışan bir vapurdu. Defterdar, 
kendisine verilen görevleri canla başla yerine geti-
rerek, tam yirmi yıl Haliç Hattı’nda yolcu taşıdı. 
Tüm bu zaman boyunca hiçbir kazaya bulaşma-
dan, hiçbir seferini aksatmadan, saat gibi, tıkır tı-
kır çalıştı. Yediden yetmişe herkesin gözbebeği 
oldu. Galata Kulesi ve Topkapı Sarayı gibi, o da 
İstanbul’un simgelerinden biriydi. Ancak, sanı-
rım, biraz küçük bir simgeydi. Daha doğrusu, o 
kendini böyle hissediyordu: Kendine, “küçük su-
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hop hop ediyordu. Bu yüzden ellerini çabuk tu-
tuyor, bir an önce denize açılmak için sabırsızla-
nıyorlardı. 

Diğer yanda, Haliç Hattı’nın bütün iskelele-
rindeki emektar kaptan ve memurlar hummalı bir 
hazırlık içindeydi. Balat İskelesi, bu iskeleler ara-
sında en canlı olanıydı. Hareket amirliğinde tari-
feler kontrol ediliyor, sefere çıkacak kaptanların 
listesi düzenleniyordu. Çay ocağında semaverler 
puf puf buharlarını salıyor, gişelerde jetonlar tıkır 
tıkır sayılıyordu. Kaptanlar, son kez aynanın kar-
şısında üniformalarına çekidüzen verip dümenin 
başına geçiyordu. Vapurlar, motorlarını çalıştırıp 
büyük bir keyifle güç artırdıkça iki yanlarından 
köpüklü sular fışkırtıyordu. Dost ve bildik yolcu-
larını taşımak için sabırsızlanıyor, yerlerinde du-
ramıyorlardı. Çımacılar, günün ilk vapurunu bağ-
lı olduğu yerden çözmek için elleri halatlarda; 
işlerine yetişme telaşındaki her günkü yolcular, 
yolculuk yaparken en sevdikleri yerleri kapmak 
için elleri iskele kapılarında, bekliyorlardı. 

Herkes, her şey hazırdı. Biri dışında... 
Defterdar, herkesten ve her şeyden çok sıkıl-

mıştı. Tam yirmi yıldır çalıştığı Haliç, bir süreden 
beri onun için demir kapaklarla örtülmüş, güneş 

ların işe yaramaz vapuru” diyordu. Bu nedenle de 
epeydir yüzü hiç gülmüyordu. 

Ta ki, sabırsızlıkla beklediği haberi aldığı o 
güne kadar... 

İnsanın içini ısıtan, ışıl ışıl bir haziran sabahı... 
Gelgelelim, Haliç’te durum biraz farklıydı. 

Yeni doğan güneş, tepelerin ardından aşarak ışın-
larını henüz Haliç’in sularına düşürmediği için, 
deniz koyu mavi uykusuna devam ediyordu. Ka-
ranlık suların içinde birer rüya yaratığını andıran 
balıklar, oradan oraya uyuşuk uyuşuk geziniyor-
du. Kuş uykusundaki yeşilbaş ördeklerin ve kara-
batakların da şöyle bir silkinip kanatlarını açma-
ya, şöyle kocaman gerinip esnemeye hiç niyetleri 
yoktu.

Yine de, bütün bunların aksine, suyun yüze-
yinde neşeli bir canlılık vardı. Balıkçı tekneleri 
Boğaziçi’ne, Adalar’a ve Marmara Denizi’nin dal-
galarına kavuşmak için sabırsızlanıyor, bir sağa bir 
sola yatarak bir ağızdan şarkılar söylüyorlardı. 
Teknelerinin heyecanını gördükçe, bunu bereket-
li bir sabaha yoran balıkçıların yüreği sevinçten 
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yecanlandırmıyordu artık küçük vapuru: Her gün 
aynı balık sürüleri, aynı batık gemiler ve aynı ka-
yıp hazine sandıkları... Kıyı boyunca su yüzeyin-
de açılıp kapanarak yüzen denizanalarının, iskele 
ayaklarına, dubalara tutunan midyelerin sayısını 
bile söyleyebilirdi, merak eden olursa. Küçük va-
pur, su dolu bir leğen içinde oradan oraya sürük-
lenen oyuncak gemi gibi hissediyordu kendini: 
mutsuz, çaresiz ve gücenik... 

Oysa, Defterdar hiç de zannettiği kadar yal-
nız değildi. Başta kardeşi Kâğıthane olmak üzere, 
Sütlüce, Aynalıkavak, Küçüksu, Asmalı, Kumla 
ve diğer vapurlar onunla çalışmaktan büyük keyif 
alıyorlardı. Defterdar, hepsinin gözünde dostlu-
ğun ve işbirliğinin önemini bilen, sorumlulukla-
rını yerine getiren, güçlü ve dakik bir iş arkada-
şıydı. Kaptanlar, çımacılar, tersane işçileri ondan 
hep övgüyle söz ediyordu. Çalışkanlığı, fedakârlı-
ğı ve cesareti, Şehir Hatları için gurur kaynağıydı. 
İstanbul’da kime sorulsa, herkes Defterdar’ın ne 
kadar hızlı ve çalışkan bir vapur olduğuna kalıbı-
nı basabilirdi. 

İyi de, Defterdar’ı bu kadar mutsuz eden ney-
di ? 

O sabah da Defterdar’ın emektar kaptanı Ali 

almayan, iç karartıcı bir akvaryumdan farksızdı. 
Gözlerini nereye çevirse kıyıdan başlayıp basa-
mak basamak yukarılara tırmanan binalar çıkı-
yordu karşısına. Üstüne üstüne geliyorlar, her an 
suya yuvarlanacak gibi duruyorlardı. Küçük va-
pur, Haliç’in iki kıyısında yükselen evleri ve dük-
kânları ezbere biliyordu. Eski bir tütün fabrika-
sıyken onarılıp üniversite binasına çevrilen ve 
böylece bir süre ilgisini çekmeyi başaran yapı da, 
artık her şey gibiydi: alışıldık, renksiz ve neredey-
se minicik... 

Yaşadığı hayata o kadar alışmıştı ki, etrafın-
daki herkese, her şeye duyarsızlaşmıştı. Hep aynı 
sularda yüzüyor, sanki hep aynı dalgaların doku-
nuşunu hissediyordu gövdesinde. Her gün aynı 
iskeleleri sıra sıra geziyor, her gün aynı saatlerde 
aynı yolcu seferini yapıyordu. Her sabah selamla-
şıp, “Günaydın !” dediği, her birinin adını tek tek 
bildiği kuş dostlarını birbirinden ayırt edemiyor-
du artık. Yelkovanlar, yalıçapkınları, mayna kuş-
ları, sutavukları, karabataklar, sakalar, ispinozlar, 
fluryalar, kargalar ve farklı farklı ötüşleriyle diğer 
bütün kuşların sesi ona hep aynı geliyordu: cik cik 
cik !

Suyun üstündekiler kadar altındakiler de he-
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bileceğini biliyordu. Bu yüzden çok dikkatliydi. 
Dümene bütün gücüyle asılmasa, o sırada Kadı-
köy seferini yapan Moda vapurunun önüne çık-
maları an meselesiydi. Bunu atlattık derken, de-
nizin ortasında küçük bir peri evi gibi duran Kız 
Kulesi’ne çarpmaktan da son anda kurtuldular. 
En sonunda Üsküdar İskelesi’ne vardıklarında, 
Ali Kaptan büyük bir oh çekti. Defterdar, o sa-
bah onu çok yormuştu.

Üsküdar’dan Haliç’e dönüş seferindeyse, Ali 
Kaptan’ı büyük bir şaşkınlık bekliyordu. Küçük 
vapur bu defa da sürekli soluna, gemici diliyle is-
kele tarafına yöneliyordu. Kaptan, işindeki bütün 
deneyimine ve yılların kazandırdığı sezgisine rağ-
men hayretler içindeydi. Kendisi ne yaparsa yap-
sın, küçük vapur rotasından sapıyor, Haliç’e yön-
lenmiyor, Marmara Denizi tarafına çekiyordu. 
Yolculuk yine tehlikelerle doluydu. Defterdar’ın 
geçtiği yerlerde küçük takalardan, balıkçı tekne-
lerinden bağırtılar duyuldu. Şileplerden, mavna-
lardan yükselen uyarı düdükleri, Boğaz’ın girişin-
de çınladı durdu. Dümeni zorlukla idare eden Ali 
Kaptan, yolculuk boyunca Defterdar’ın güç ve 
pervane göstergelerini, pusulayı defalarca kontrol 
ettiği halde bir türlü işin içinden çıkamadı. Ar-

Kaptan bu sorunun cevaplarını düşünerek, ne-
şesiz motor gurultularına kulak kesildi. Denizde 
ağarttığı sakallarını kaşıyarak, Defterdar’ın Haliç 
Tersanesi’nden törenle suya indirilişini düşündü: 
‘Yıl bin dokuz yüz seksen beş ! Hey gidi, nasıl da 
gıcır gıcırdı !’ Sonra kendi kendine güldü. ‘Ee, sen 
önce kendi derdine yan, Ali Kaptan !’ 

Tam yirmi yıldır dümen salladığı küçük va-
pur, hiç olmadığı kadar cansız ve keyifsizdi şimdi. 
Yerinden kıpırdamak bile istemiyordu sanki. Ali 
Kaptan, müdürün kesin emrine rağmen sadık yol 
arkadaşını Haliç Tersanesi’nde bakıma çekme-
ye karar verdi. Şöyle tepeden tırnağa bir onarım 
Defterdar’a iyi gelecekti. Hat müdürüne duyur-
madan bunun bir yolunu bulmalıydı ama. Aldığı 
kararla neşesi tekrar yerine gelen deneyimli kap-
tan, motora tam güç verip Defterdar’ı günün ilk 
seferine çıkardı. 

Günün ikinci seferinde, Üsküdar’a doğru yol 
alırlarken, Defterdar’ın, o âna kadar hiç görmedi-
ği birtakım tuhaflıklar yaptığını fark etti. Defter-
dar, her zamanki rotalarının sürekli sağına, gemi-
ci diliyle sancak tarafına yöneliyordu. Deneyimli 
kaptan, İstanbul Boğazı’nın yoğun deniz trafiğin-
de bu tür kuralsızlıkların büyük tehlikeye yol aça-
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Hatları’nın en göz alıcı vapurları ve gerçek kahra-
manlarıydı. Her gün koca dalgalarla, geçit vermez 
sislerle mücadele ederek binlerce yolcuyu evleri-
ne, işlerine ulaştırıyorlardı. Boğaziçi’nde herkes 
onlara yol vermek zorundaydı. İskelede bekleyen 
yolcuların gözü, onların yaklaşmasıyla kocaman 
açılırdı. Çünkü onlarla yolculuk etmek bir ayrıca-
lıktı. Bir yakadan diğerine geçmek için vapurlara 
ihtiyacı olmayan martılar bile onları bekler; yu-
nuslar, burun buruna yüzmek için birbirleriyle kı-
yasıya yarışırdı. 

Aralarında bazı şanssızlar da vardı elbette. 
Mesela, Suadiye adlı iki bin yüz kişilik vapur, de-
nize indirildiği günden emekliye ayrıldığı güne 
kadar defalarca büyük kaza ve yangın atlatmıştı. 
Çoğu İstanbullu bu yüzden, onun şanssızlık ge-
tirdiğine inanıyor, ondan uzak durmaya çalışıyor-
du. Oysa, işin aslının böyle olmadığını biliyordu 
Defterdar. Suadiye biraz yaşlı ve dalgın bir vapur-
du, hepsi bu. Faydalı bir vapur olmaya, sefer saat-
lerine zamanında yetişmeye çalışıyordu ama elin-
den gelen bu kadardı işte. 

Defterdar, Suadiye hakkında anlatılan “uğur-
suz vapur”, “lanetli gemi” hikâyelerini düşünüp, 
kendi kendine güldü. Tersanede Suadiye’nin, ta-

dından, sabahki kararını hatırlayarak, soluğu ter-
sanede aldı. 

Öğleden sonra, Haliç Tersanesi’nin büyük 
havuzunun önündeydiler. Defterdar, Ali Kaptan’ 
la tersane şefinin hararetli el hareketleriyle konuş-
masını ilgisizce izledi bir süre. Sonra, büyük ha-
vuzun içindeki devasa gemiye baktı. Bu, Boğaz’ın 
en haşmetli vapurlarından biri olan Fenerbah-
çe’ydi. Defterdar, önünde metrelerce yükselen 
vapuru hayranlıkla izliyordu: Bütün heybetiyle 
kocaman bir buzdağını andıran Fenerbahçe, Pa-
şabahçe ve Dolmabahçe gibi üç katlı bir vapur-
du ve üçü birden “İstanbul Boğazı’nın Bahçeleri” 
diye anılırdı. Onlar gibi, İnkılap, Moda ve adı-
nı cesur bir üniversite öğrencisinden alan Turan 
Emeksiz de bembeyaz gövdeleriyle Boğaz’ın ma-
vi sularında yüzen vapurlardı. Boyutları ve yolcu 
kapasiteleri hemen hemen aynı olan bu büyük 
vapurlar yan yana geldiklerinde, bembeyaz bir sı-
radağını andırırdı. Defterdar, ne zaman bu büyük 
vapurlardan birini görse, onların yanı sıra yüzdü-
ğünü düşlerdi. Onlar kadar güçlü ve heybetli ol-
duğunu, onlarla beraber dalgaları yara yara engin 
denizlere açıldığını hayal ederdi. 

Fenerbahçe ve Turan Emeksiz gibiler, Şehir 


