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11

O gün, Kızıl Meydan’a döşeli iri taşlar yağmurun al-
tında ıslanmıştı.

Onlarca karga Vasili Katedrali’nin kubbelerinde di-
van kurmuştu.

Aralarında kuşkusuz âşıklar, hilebazlar, budalalar, gü-
rültücüler, gevezeler, ahmaklar, iyi ve kötü huylular vardı.

Fakat neden toplanmışlardı böyle?
Güneşin ısıtmadığı bir kasım günü. 
Nereden gelmişlerdi?
Hangi vadiden? Hangi tarladan? Hangi yıkıntıdan? 

Hangi çöplükten? Hangi ağaç kovuğundan?
Biri, üç sokak ötedeki bir köpeğin leşini ditmekten geli-

yordu; bir diğeri, GUM’un1 arkasındaki lokantanın çöplü-
ğünde eşinmekten... Bir başkasının gagasında, bir silah 
tüccarının, siyah limuzinden yeni inmiş ve küçük, biçimli 
kalçalarını oynatarak GUM’a doğru yürüyen metresinin 
narin boynundan hünerli bir pikeyle kaptığı yeşil, yakut bir 
taş parıldıyordu.

Hangi mühim mesele için kurmuşlardı bu divanı?

1. Sovyetler Birliği döneminde, devlet tarafından kurulup işletilen alışveriş
merkezlerininenbüyüğü.Halenalışverişmerkeziolarakkullanılanbubinanın
uzuncephesiKızılMeydan’abakar.

KARGALARIN ÇIĞLIKLARI
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Neyi konuşmak için?
Kendilerine dair miydi mesele, yoksa insanlara dair mi?
Şehrin çöplüklerinden yahut ne zaman kuluçkaya ya-

tacaklarından bahsedecek gibi durmuyorlardı fakat.
Bir haber almışlardı da sanki, mühim bir hadiseye 

hazırlanıyorlardı, gelmesi önlenemez bir felakete... 
Kanatlarını gövdelerine toplayıp, daha neler görecek 

bu yaşlı gözlerimiz, dercesine aşağılara, meydana, mey-
danda kımıldanan kalabalığa baktılar. O kalabalığın ara-
sında da kuşkusuz, kendileri gibi âşıklar, hilebazlar, buda-
lalar, gürültücüler, gevezeler, ahmaklar, iyi ve kötü huylular 
vardı. İçlerinden budala olanı mı düşünüyordu kargalıkla 
insanlık arasındaki farkı, yoksa akıllı olan mı?

Kızıl Meydan’a döşeli iri taşlar yağmurun altında ıs-
lanmıştı. 

Pazardı, akşam saatleriydi, hava pusluydu, güneş bir 
bulutun arkasında kalmıştı. Dört bir yandan akıyordu in-
sanlar; kimi Manej’den,1 kimi GUM’un arkasındaki sokak-
lardan, kimi Vasili Katedrali tarafından giriyordu meydana.

Moskovalı bir dede, torununu omzuna oturtmuş do-
laştırıyordu; bak, diyordu, bak, burası Rusya’nın kalbi oğ-
lum; bunlar müzeler, katedraller, dükkânlar, bunlar Krem
lin’in duvarları, kuleleri, saatleri... Oğlan, peki bu ne, diye 
işaret etti, üzerinde “Lenin” yazan mermer bir binayı; haa, 
o mu, dedi adam, Lenin diye birinin mezarı. Kim o, diye 
sordu çocuk; doğrusu ben de bilmiyorum kim olduğunu ar-
tık, dedi adam, söylediğine kendisi de şaşırarak; kimine 
göre katil, kimine göre kahraman; ama boş ver bunları, gel, 
biz dolaşalım şöyle...

Dört kişilik bir aile Novosibirsk’ten gelmişti; Kızıl 

1.ManejMeydanı.KızılMeydan’ıçevreleyenmeydanlardanbiri.
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Meydan’ı ilk görüşleriydi bu, yıllarca kitaplardan okuduk-
ları, televizyonlardan seyrettikleri o muhteşem meydan-
daydılar işte. Biz de bu meydana geldik, diyebilmek için, 
buldukları her köşede poz veriyorlardı fotoğraf makinesine. 
Eve döndüklerinde, ona buna göstereceklerdi zira; Lenin’in 
mezarı önünde biz, Vasili Katedrali’nin kapısında biz, di-
yeceklerdi; yaşadıklarını, var olduklarını ispat edeceklerdi 
böylece; sadece Novosibirskliler değildi böyle yapan, Peters-
burglular, Tulalılar, Volgagradlılar, Rusya’nın derinliklerin-
den yolları buraya düşen herkes çektiriyordu kendi fotoğra-
fını, varlıklarını kanıtlayabilme telaşındaydılar canhıraş... 
Az sonra bir coni de katıldı onlara. Teksaslıydı, başında 
kovboy şapkası, ayaklarında sivri uçlu çizmeleri vardı, 
bastı kamerasının düğmesine, kaydetmeye başladı insanla-
rı, kaldırım taşlarını, GUM’un kapılarını, lâm ba larını, 
pencere kenarlarını, Kazan Katedrali’nin irili ufaklı çanla-
rını, Çin Kapıları’nın önündeki hediyelik eşya tez gâhlarını, 
dilencileri, Tarih Müzesi’nin kırmızı tuğlalarını, Lenin’in 
mozolesinin siyah mermerlerini, Lenin’in adını, Lenin’i 
bekleyen askerleri, Vasili Katedrali’nin kırmızı, yeşil, mavi 
kubbelerini... Varlığının şahidiydi çünkü kamerası... Mem-
leketine dönüp de kamerasından seyrederken mey danı, 
acaba fark edecek miydi, kubbelerin üzerindeki karaltıları?

Ve sonra
on beşyirmi ihtiyar, ellerinde kızıl bayraklarla meyda-

nın ortasına doğru yürüdüler, erkeklerinin başları bereli, ka-
dınları uzun, eski entarili; zorlansalar da taşıyorlardı bay-
rakları, bayrakların ortasında orak çekiç, “Yaşasın proleter-
ya, Lenin aramızda!” yazılı pankartlar, Yeltsin’in, Putin’in, 
üzerlerine çarpı çekilmiş resimleri... İhtiyarlar yürüyorlardı 
ellerinde çiçeklerle, mozoleye doğru, peşlerine birkaç meczup 
takılmıştı. Bir an, GUM’un kapısına yakın bir yerde, silah 
tüccarının metresiyle yan yana geldiler; kadın onları görme-
di bile, dudaklarını sarkıtmış, son model cep telefonuyla ko-
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nuştuğu Andrey’inden, yakut taşını çalan kargayı yakalat-
masını istiyordu! Öyle üzülmüştü ki, ne ellerinde kızıl bay-
raklar taşıyan ihtiyarları, ne de onların peşindeki meczupla-
rı görüyordu gözü! GUM’un ışıltılı kapılarından içeri kayıp 
giderken, ardında hoş bir parfüm kokusu bıraktı yalnız.

Ve sonra
gözleri kuzgunlar tarafından oyulmuş bir darağacı 

mahkûmunun perişan hayâli ortalarda bir yerlerde belirip 
kayboldu.

Kargalar hatırlıyorlar mıydı acaba? 
Bir zaman önce bu meydanda kurulan darağaçlarını? 

Yahut ölü askerlerin kafalarından yoldukları saçlarla yu-
valarını kurduklarını? 

Ve içlerinden kargaların en yaşlısı, kanatlarını gere-
rek, Paveletskaya’ya doğru uçup mavi kubbenin bir kena-
rına, beş yüz yıllık bir karaltı gibi, beş yüzyıldır silineme-
yen bir karaltı gibi geri kondu. Haberi almıştı sanki, vakit 
gelmişti. Kara kanatlarını açıp kapadı ve başladı ötmeye. 
Ve bir an içinde hepsi birden ötmeye koyuldu. Ötmek değil, 
çığlık atmak demek daha doğru olurdu buna. 

Kargaların çığlıkları Vasili’nin kubbelerinden dalga 
dalga yayılıyordu.

Neden çığlık çığlığaydılar?
Hissetmiş gibi bir felaketi, 
Almış gibi kan kokusunu, 
Bir yerlerde bir bombanın patladığını, bir şeylerin dar-

madağın olduğunu, başların gövdelerinden ayrıldığını, dün-
yanın yüzüne bir sebepten dağılmış birkaç fani insancığın 
daha zamanının dolduğunu hissetmiş gibi...

Bu hayatta sebebini bilmediğimiz ne çok şey...
İşte kargaların çığlıkları gibi...
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“Ağırdır, kaldıramazsın, bir kişi daha gelsin,” dediler, 
kulak vermedi. 

“Evelallah, kaldırırım,” dedi. 
Kaldıramaz mı? Demirin ağırlığını ilk tartışı mı sanki? 

Kaldıramaz mı? Yıllardan beri her gün dokunduğu, sardığı, 
kucakladığı bu soğuk demir değil mi sanki? Dünyanın nere-
sine gidersen git, demir, her yerde aynı demir değil mi? İn-
san, her yerde aynı insan değil mi? Tanımıyorlar onu daha, 
konuşuyorlar. Banazılı Mustafa’yı bilmiyorlar... 

“Ya Allah!” dedi, yüklendi. Kolları, göğsü şişti bir bir, 
sonra boynu, boynundaki damarları, alnı, şakakları... Fır-
tınaya tutulmuş bir yelkenlinin keteni gibi gerildikçe ge-
rildi, titredi, titredi, titredi ve nihayet olduğu yere çakı-
lıverdi; bütün gün birbirine kaynakladığı demir profiller, 
olanca ağırlığıyla oturdu bacaklarının üzerine, arkasına 
bastığı ayakkabıları topuklarından kayıverdi.

Etraftan koştular, demirleri kaldırdılar, çekip çıkar-
dılar onu sıkıştığı köşeden. 

“Allah’ın zalımı!” diye mırıldandı, “Olmadı!”
Sırtından, koltuk altlarından boşanan ter değil; en-

dişe...
“Usta, iyi misin?”

BANAZI DİYE BİR YER
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Banazılı Mustafa bu. “Yok, bir şey yok,” diyen, dedi-
ğine kendi dahi inanmayan; hafifçe inleyen; suratında acı 
bir tebessüm, çakşımış bacaklarının üzerinde durmaya 
çalışan, şirketin doktorunu, “Birazdan geçer,” demekle 
kandıramayacağını bilen.

“Evde istirahat. Akşama şişer. Merhemi sür, hapı yut, 
ayakta durma. Bir hafta sonra, düzelirsen işbaşı. Ama bi-
raz zor...”

Doktorun dili alışmış; ev dediği, koğuş. Koğuşta isti-
rahat. Arabayla kampa bıraktılar; ortalık tenhaydı. Ça-
maşır suyu kokusu insanın genzini yakıyordu. Barakalar-
da kızlar temizliği bitirmiş, gitmeye hazırlanıyordu; biri 
koridorda gömleğini eteğinin beline sokuyor, öbürü bir 
yandan saçını fırçalarken diğer yandan Mustafa’ya bakı-
yor, bu saatte bunun burada ne işi var, diye soruyordu 
gözleri. Onların arasından topallayarak, topalladığına 
utanarak, bakışları yerde geçti Mustafa. Asker koğuşunu 
kalacağı son koğuş zannetmişti, değilmiş meğer. Gün gele-
cek, şantiye koğuşu da görecekmiş. Çocukluğundan beri 
hep koğuş, hep koğuş. Önce yetimhane koğuşu, sonra asker 
koğuşu. Şimdi ise şantiye koğuşu. Ama buna da şükür, ya 
mapushane koğuşu, hastane koğuşu olsaydı bu! Buna da 
şükür... Ranzanın üst katındaki yatağına çıkmayı denedi; 
olmadı. Yozgatlının alttaki yatağına bıraktı kendini. Ba-
cağım şiş, yukarı çıkamadım, derim ona. İnsan evlâdıysa 
bir şey demez. 

Gözlerini açtığında akşam olmuş, işçiler kampa ge-
tirilmiş, yemekhane kuyruğuna tesbih taneleri gibi dizil-
mişti çoktan. Mustafa artık şişmiş bacağını sürüyerek, 
kuyruğun bitmesine yakın geçti yemekhane barakasına. 
Hali yoktu, demir tepsisindeki yemeğini çarçabuk yiyip 
döndü yatağına, yumdu gözlerini. Sabaha kadar bacağı-
nın sancısından birçok defalar uyandı. Koğuşa giren çı-
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kanlar oldu, yatanlar, kalkanlar, tütün saranlar, konuşan-
lar, sövenler, telefon edenler, pencereden bakanlar, horla-
yanlar. Bir ara uykusunda Yozgatlıyla konuştu sanki, ku-
sura kalma, yukarı çıkamadım mı, dedi, ne dedi... Yoksa, 
Yozgatlıları birbirine mi karıştırdı? Askerdeyken Yozgat-
lı bir komutanı vardı. “Mustafa!” “Emredin komutanım!” 
“Rafları bugün bitirecek misin evlâdım?” “Dün bitirdim 
komutanım.” “Pehlivanım, nasıl bitirdin bu kadar çabuk?” 
“Gece de çalıştım komutanım.” “Nerelisin sen evlâdım?” 
“Malatyalıyım komutanım.” “Malatya’nın neresinden ev
lâ dım?” “Banazı komutanım.” “Banazı’nın neyi meşhur 
ev lâdım?” “Turnaları meşhur komutanım. Banazı’da su 
kıyılarında turna katarları gezer komutanım.” “Hiç olur 
mu, Banazı’nın üzümü meşhurdur evlâdım.” “Yok komu-
tanım. O, Şehriban’ın Banazı’sı. Benimkinin turnası meş-
hur.” “İki Banazı yok ki evlâdım!” “Var, var ama kimseler 
bilmez komutanım.” 

“Mustafa, uyan! Ne komutanı, ne turnası oğlum?” 
Sıçrayarak uyandı. Yatağında yattığı Yozgatlıydı onu 

dürten, komutanı değil. “Yat, yat ama kâbus görme!” 
dedi, “Ben maç seyretmeye gidiyorum.” “Kâbus görme-
dim,” dedi Mustafa, “hatırladım sadece.” “Neyi hatırladın 
oğlum?” diye sordu Yozgatlı gülerek. 

O gidince, neyi hatırladım, diye bu defa kendi ken-
dine sordu Mustafa. Banazı’da turna olduğunu mu? Ba
nazı’da turna mı görmüştü sanki? Görmemişti. Hayatın-
da ilk turnayı çocukken, hayvanat bahçesinde görmüştü. 
Hayran olmuştu. İnce uzun boynu, başında renkli, süslü 
bir hotozu vardı. Ürkek ürkek, yan yan bakıyordu kendi-
sini seyredenlere. Korkutmayın, kaçırmayın beni, ben na-
rinim, diyordu sanki. Günlerce gözünün önünden gitme-
mişti. Sonradan türkülerde duymuştu adını: 
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Mustafa’nınbacağıhasta.



20

Üç telli, dört telli, beş telli turnam
Sen gelmez isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam

O akşam işçilerin kimi televizyon odasında kâğıt, 
tavla oynamaya, kimisi de oynayanları ve Galatasaray
Trabzonspor maçını seyretmeye, bu arada biriki lâf et-
meye koyuldu. Dağıstanlı Aslan’ın demlediği çay, bar-
daklara dolup dolup boşaldı.

“Mustafa Usta’nın bacağı sakatlanmış,” dedi Yozgatlı.
“Hangi Mustafa’nın?”
“Banazılı Mustafa’nın. Üçüncü koğuştakinin.”
“Nasıl sakatlanmış?”
“Demir düşmüş bacağına.”
“Ne halde peki?”
“Kötü. Bacağı şişmiş. Şimdi de sayıklayıp duruyor 

garip.”

Mustafa’nındüşü.
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