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Stratis Mirivilis

1892 yılında Midilli’de doğdu. 1969 
yılında Atina’da öldü. Asıl adı Evstratios 
Stamatopoulos. Kendi kuşağındaki 
edebiyatçılar arasında ilginç kişiliğiyle 
kendini göstermiş, savaş karşıtlığıyla 
ünlenmiş bir yazardır. Savaş karşıtı 
düzyazı ve makalelerini gazete ve 
dergilerde yayımladı, Kırmızı Öyküler 
adıyla kitaplaştırdı. Bunlarla yetinmeyip 
bu amacı doğrultusunda gazete ve 
dergi yayımcılığı da yaptı. Savaşların 
kötülüğünü anlatan ve Anadolu 
Bozgunu’ndan sonra yazdığı Mezarda 
Yaşam adlı romanı, bir başyapıt olup 
çevrilerek yurdumuzda da yayımlanmış 
bulunuyor. Stratis Mirivilis, dört roman,  
üç novella, altı öykü kitabının yanı sıra, 
altı değişik türde yapıt ve bir çocuk 
romanı da yazdı.  
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Post Avcısı

Andrea akşamüstleri okuldan dönerken  barbası

nın1 kahvesine uğramaktan çok hoşlanırdı. Özellikle 

de kış akşamları. Çünkü o zaman büyük soba çıtır 

çıtır yanar, içeriye tatlı bir sıcaklık yayılırdı.

Koyu renkli, alçak tavanı ve kocaman camlarıyla 

oldukça sevimli bir denizci kahvesiydi bu. Tavanında 

sı  ra sıra çömlekler ve sarmısak örgüleri asılıydı. “As

 lan Yürek” kavgadan, gürültüden uzak, sakin ve te 

miz bir yerdi. Rengi solmuş mavi tabelası büyükbaba

sının za  manından kalmaydı. Burayı ilk o kurmuş, öl

dükten sonra da Andrea’nın barbası Atanaş Usta’ya 

kalmıştı. Dede, ardında yalnızca kahveyi değil, onun

la birlikte çoğu kaptan ve balıkçı olan müşterilerini 

de miras bırakmıştı ona.

Andrea, çantasını tezgâhın arkasındaki küçük 

1 Rumca’da amca anlamına gelen kelime.
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ma   saya bırakır, geç saatlere kadar kalırdı orada. Hat

ta kışın, gece ona dek oturur, barbasıyla dönerdi eve. 

Tez  gâhın arkasında türlü düşüncelere dalar, sobada 

ya  nan odunun çıtırtıları denizcilerin konuşmalarına 

karışır, onları dinlemekten büyük bir zevk duyardı. 

Dı  şarıda yağmur çılgınca camları döver, kahvenin 

çin  ko damında neşeyle trampet çalardı.

Andrea tavanın tam ortasından sarkan büyük gaz 

lambasının ışıltısına dalar, şarkı söylediği duygu suna 

kapılırdı kimi zaman. Müşteriler arada bir ko 

nuşmalarına ara verir, ortalığa derin bir sessizlik çö

kerdi. O vakit yalnızca limandan gelen sesler de  ğil, 

uzak kumsalları döven dalgaların uğultusu da duyu

lurdu. Engin denizin uzak köşelerinden gelen bu ses

ler karşısında tuhaf bir heyecana kapılırdı Andrea.

İşte yine başlamıştı dalgalar, basbayağı şarkı söy 

lüyorlardı. İnsanın içine işleyen acıklı bir şarkı, bir 

tür dua gibiydi.

Kim bilir, belki de denizin, azgın dalgalarla sa

vaşan denizcilerin dudaklarından dökülürken tanık 

ol  duğu dualardı bunlar. Fırtına başlar başlamaz müş

terilerin üzerine derin bir sessizlik çöktüğüne göre, 

öyle olmalıydı. O sessizlik anlarında, henüz demir 

atamadan dev dalgalara göğüs germek zorunda ka  lan 

hangi tekneyi düşünüyorlardı kim bilir.

Barbasının kahvesinde kış geceleri bir başka gü 

zeldi. Kapanış saatinde o da yerinden kalkar, barba
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sıyla garson Mitro Barba’nın ortalığı toplamasına yar

 dım ederdi. Mitro Barba oldukça yaşlıydı, ama ya  şına 

göre dinç sayılırdı. Kenarları kırış kırış, ço  cuk su ma  vi 

gözleri olan, iyi kalpli bir adamdı. Kahveye ilk açıldı

ğında, daha çocuk yaşta girmişti. “Aslan Yürek”le be

raber, o da miras olarak kalmıştı Ata naş’a.

Bazen çenesi açılır, anlatmaya başlardı:

“Şu gördüğün ocak var ya Andrea, elli yıldır bir 

an olsun sönmemiştir ateşi. Tam elli yıldır burada pi

 şiririm kahveleri, pişiririz yani... Karış karış bilirim 

buraları. Ne kaptanlar geldi geçti buradan, ama hepsi 

ihtiyarladı şimdi, emektar teknelerini bırakıp köşele

rine çekildiler. Çoluk çocuk sahibi oldular, ço  cuklarını 

büyüttüler, kimi zaman şu ata yadigârı so  banın çev

resine dizilip oturdular, ama yeri geldi miy  di de, dü

men başına geçip kaptanlık yapmaktan da geri dur

madılar. Bense buraya, ‘Aslan Yürek’e gönül vermi

şim evlat. Öyle bir gönül vermek ki bu, bir çivi de ben 

olmuşum adeta. Göçme vaktim geldiğinde sen çok

tan büyümüş olacak, işleri ele alacaksın... İşte o va

kit, ocakta ateş yanar, güğümde kahve kaynarken, 

de  den gibi işleri bırakıp kızağa çekeceğim kendimi, 

dinleneceğim...”

Kahvenin en iyi yanı Mitro Barba’nın varlığıydı 

ger  çekten de. Tıpkı patronu gibi, meslek icabı olsa 

gerek, bütün müşterileri tek tek tanırdı. Alışkanlıkla

rından kişiliklerine varıncaya dek her şeyi... Ge  len 
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müşteriye şöyle bir göz atması yeterdi, gerisi ken  di li

 ğinden gelirdi. Ne içer, kahvesini nasıl ister, içkisinin 

yanında ne tür meze sever, çayına ya da adaçayına ne 

kadar şeker koyar, hepsini bilirdi... 



11

Ne Yiğitler Yuttu Bu Deniz

Andrea o akşam “Aslan Yürek”e girer girmez, 

kah   vede her zamankinden farklı, sıkıntılı bir hava 

sezdi. Dışarıda dondurucu bir soğuk vardı; ihtiyar 

denizciler sobanın çevresine oturmuş, ağızlarını şa 

pırdatarak çaylarını yudumluyorlardı. Yeşil çuhalı 

di   ğer iki masadaysa balıkçı gemisinin tayfaları otu

ruyordu. Yarısı kâğıt oynuyor, diğer yarısı da onları 

iz  liyordu. Kimsenin her zamanki gibi şakalaştığı falan 

yoktu. Barbası bile şöyle bir gözucuyla aldı selamını. 

Tezgâhın üzerine eğilmiş duran Mitro Barba’ysa bı

yıklarının arasından mırıldanmakla yetindi:

“Hoş geldin mektepli!”

Andrea kitaplarını bir köşeye bırakıp barbasına 

yaklaştı:

“Ne oluyor barba?”

Atanaş Usta kolunu oğlunun omzuna dolayarak, 

ağır ağır:
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“Gitti Kaptanikola’nın teknesi,” dedi. “Egina açık

larında kuvvetli bir fırtınaya yakalanıp battı. Ha  beri 

bu akşam geldi. Ne kaptan ne de evlatlığı Vasili kur

tulabilmiş.”

Andrea ne sesini çıkardı ne bir şey sordu.

Gözleri dolan barbası gözyaşlarını gizlemeye ça

lışıyordu. Andrea uzaklaşıp tezgâhın arkasına geçti, 

düşünceli bir halde minik masasının başına oturdu.

Eve gitme vakti gelinceye kadar da yerinden kalk

madı. Düşünmeye çalışıyor, ama kafasını toplayamı

yordu bir türlü olur olmaz bir sürü şey geliyordu ak

lına. Tam okuduğu sayfayı bitirip de çevireceği sırada 

okuduklarından hiçbir şey anlamadığını fark ediyor

du. Tekrar sayfanın başına dönüyor, ama sonunda 

yine aynı şey oluyordu.

Dışarıda zorlu bir rüzgâr vardı. Öfkeyle uğuldu

yor, bir kırbaç gibi döverek çatırdattığı camlardan ve 

çinko damdan zorla içeri girmeye çalışıyordu ade     

ta. Dalgaların sürüklediği iki cesedi görür gibi oldu  

An    d  rea. Kaptanikola koskocaman elini Andrea’nın 

omzuna atar, uzun siyah bıyıklarını titreştirerek, “Bu 

kadar okuma be Andrea, iyi değildir. Keçileri bir ka

çırdın mı, Tanrı korusun, bir daha bulamazsın evlat. 

Neme lazım, yaşlılar doğru söylemiş: Okumak başka, 

akıllı olmak başka!”

Ne yazık ki Kaptanikola “Aslan Yürek” kahvesine 

artık gelmeyecekti. Ne de, konuşurken beceriksizce 

sağa sola salladığı, güneşin altında ıstakoz gibi kızar
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mış kollarıyla miçosu... Oysa o ikisi geldiklerinde şu 

köşede otururlardı hep...

Uzaktan denizin uğultusu duyuluyordu.

Etraf ne kadar gürültülü olursa olsun, onun se  

sini daima ayırt edebilirdi Andrea. Engin deniz ko 

nuştukça coşar, Andrea heyecanla kulak kesilirdi 

söylediklerine. Dalgalar uzaklardan, çok uzaklardan 

gelen sesleri taşır, bir annenin beşikteki yavrusuna 

söylediği mutluluk dolu ninnileri anımsatan, bü  yülü 

sözler fısıldarlardı kulağına. Ama bu gece denizin 

uğul   tusu çok daha derinden geliyor, tıpkı bir ağıt gibi 

yürek paralıyordu.

Yürek paralayan, ama bir o kadar da güzel bir 

ağıttı bu...

Vakit geç olmuştu; barbaoğul eve gitmek için 

yo   la koyuldular, yolda kimsenin ağzını bıçak açmadı. 

Anası her zamanki gibi sofrayı sermiş, onları bek  

liyordu. Küçük kardeşleri, Annula’yla Labis’i, bü     yük

lerin eve dönmesini beklerken uykusuz kalmasınlar 

diye yemeklerini erkenden yedirip yatırmıştı. Ma  ri na 

Ana ocaktaki ateşi canlandırmıştı, alevler mi   nik ye 

mek odasını tatlı tatlı aydınlatıyordu.

Yemekten sonra Atanaş Usta olan biteni bir çırpı

da anlattı karısına:

“Kaptanikola da, Vasili de gitti sonunda...”

Karısı korkulu gözlerle bakıyordu. Ağzından “A!” 

diye kısacık bir ses çıktı yalnızca, şaşırmış, ben zi 

sapsarı kesilmişti. Köşesine oturup olanları anlatan 
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kocasını dinledi hiç sesini çıkarmadan. Sonra kahve 

ya  pıp getirdi, sigarasını yaksın diye minik bir kor par

çası uzattı kocasına.

“Ah gitti işte, ailenin koca direği gitti. Ah Kap

tanikola ah, göçüverdi işte... Zavallı evlatlığını da gö

türdü üstelik. Huzur içinde yatsınlar, Aziz Nikola tüm 

denizcileri korusun,” dedi kadın. Sonra da ye  re, ate

şin önüne çöktü, dalgın gözlerini ocaktaki ate  şe dik

ti sessizce. Gözleri yaşla dolmuştu. Andrea yatma ya 

hazırlanırken, iki damla yaşın anasının yanakların

dan aşağıya doğru yavaşça süzüldüğünü gör dü.

Yanına gidip boynuna sarıldı anasının. Göz yaş 

larını daha fazla tutamayan kadıncağız, hıçkıra hıçkı

ra ağlamaya başladı. Karısının bu halini gören Ata  naş 

Usta da duygulanmıştı, arada bir kuru kuru ök  sürerek 

boğazına düğümlenen hıçkırığı bastırmaya çalışıyor

du.

Karısının yalnızca Kaptanikola’ya ağlamadığını 

her ikisi de biliyordu. Hem denizin küçük sahil ka 

sabalarından koparıp aldığı yiğit denizcilere hem de 

kendi ailesinden boğulup gidenlere ağlıyordu Ma  rina 

Ana. Adları Andon ve Diyamandi olan kardeşlerine... 

Genç yaşta boğulup gitmişti ikisi de. Biri, Af  rika’nın 

İtalya’ya ait kıyılarında avlanan bir sünger teknesin

de dalgıçlık yaparken vurgun yemişti. Ötekiyse, bir 

gece, Attika sahillerinden bir kurşun atımı ötede ba

tan küçük bir gemide gitmişti.

Yalnızca kardeşleri mi, “Yaşlı Tavus” adıyla anı  lan 
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barbasına ne demeliydi ya? Hidralı kaptan da Ka  

radeniz’de boğulup gitmiş, başında mum yakacak bir 

ceset bile bırakmamıştı ardında. Toplanan ka  dınlar, 

evinde, adamcağızın hayattayken giydiği fe  si yatak 

odasının ortasına koyup onun başında oku  muşlardı 

dualarını.

Kocadan sonra evinin direği iki delikanlı da bı 

rakıp gidince, anası üzüntüden erimişti adeta. Ölü

mü  ne yakın Marina’yı yanına çağırıp ant içirmiş, 

“Seni hayır dualarımla Aziz Nikola’ya emanet ediyo

rum canım kızım. Ama beni bekleyen barbanın ve 

kardeşlerinin yanına gitmeden önce bir dileğim var 

senden... Söz ver bana...” diye girmişti lafa.

“Söyle anacığım, söyle nedir dileğin?” diye kar 

şılık vermişti Marina, ölmek üzere olan kadının yü 

züne doğru eğilerek.

“Sen sen ol, sakın bir denizciye varma yavrum.”

“Denizciye varmam anacığım.”

“Ve günün birinde bir oğlun olursa, sakın ha, 

ge  milerde çalışmasına izin verme, verirsen sütümü 

helal etmem, bilmiş ol...”

“Vermem anacığım.” 

Kızcağız da ne yapsın, anasına verdiği sözü tut

muş, adanın karaya en bağlı insanına, Atanaş Us  ta’ya 

varmıştı.
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