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1. Bölüm 

Küçük Kuş
Çocuk, 1980

Yağmur yağacak gibi.

Kendi kendine mırıldanıyorsun.

Gerçekten yağmur yağarsa ne yaparız...

Gözlerini hafifçe kısarak vilayet binasının önündeki ginko ağaç-
larına bakıyorsun. Sallanan ağaç dallarının arasından beklenmedik 
ani bir rüzgâr esecekmiş gibi. Hava boşluğunda saklanan yağmur 
damlaları, birden kendilerini bırakıp şeffaf mücevherler misali boş-
lukta parıldayacakmış gibi.

Gözlerini kocaman açıyorsun. Az önce gözlerini kıstığın za-
mana kıyasla ağaçlar şimdi bulanık görünüyor. Bir ara gözlük al-
malısın. Çerçevesi köşeli, lacivert bir gözlük kullanan küçük ağabe-
yinin tombul yüzü aklına geliyor, sonra fıskiye tarafından yükselen 
haykırış ve alkış seslerine gömülüp bulanıklaşıyor. Gözlüğünün ya-
zın ikide bir burnundan kaydığını, kışın da dışarıdan içeri girince 
camları buğulandığından hiçbir şey göremediğini söylemişti küçük 
ağabey. Gözleri daha fazla bozulamayacağına göre gözlük kullan-
masa olmaz mıydı? 

“Bak güzellikle söylüyorum derhâl eve gel.”

Siniri tepesine çıkmış küçük ağabeyinin kızgın sesinden ve 
hayalinden kurtulmak için başını sallıyorsun. Mikrofonla bağıran 
genç kadının sesi, fıskiyenin önündeki hoparlörden bangır bangır 
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duyuluyor. Ucuna oturduğun Ticaret Odasının giriş merdiveninden 
fıskiye görünmüyor. Uzaktan da olsa anma törenini görmek için bi-
nanın sağ tarafına geçmen gerek. İlla görmem gerekmez, diye dü-
şünüp olduğun yerden kadının sesine kulak kabartıyorsun. 

“Halkımız! Hayatını kaybeden sevgili vatandaşlarımızın naaş-
ları şu an Kızıl Haç Hastanesinden buraya getirilmektedir.”

Kadının önderliğinde millî marş söylenmeye başlıyor. Binlerce 
insanın sesi, binlerce metrelik bir kule gibi kat kat yükselerek kadı-
nın sesini bastırıyor. Ağır ağır yükselen, sonra zirveden dalga dalga 
hüzünle alçalan o melodiye sen de belli belirsiz eşlik ediyorsun.

Bugün Kızıl Haç Hastanesinden gelen ölülerin sayısı tam olarak 
kaçtır acaba? Sabah sorduğunda Cinsu Ağabey hızlıca cevaplamıştı. 
“Bir otuz kişi vardır.” Marşın nakaratı bir kez daha belli belirsiz 
bir kule gibi yükselip alçalırken otuz tabut birer birer kamyondan 
indirilecek. Sabah ağabeylerinle birlikte Ticaret Odasından fıskiye-
nin önüne kadar taşıdığınız yirmi sekiz tabutun yanına konulacak.

Ticaret Odasında bulunan seksen üç tabuttan yirmi altısının 
toplu anma töreni henüz yapılmadı ama dün gece iki ailenin gelip 
cenazelerini teşhis etmesi ve bunların aceleyle tabuta konmasıyla 
sayı yirmi sekize çıktı. Kayıt defterine, ölenlerin isimleri ve tabut 
numaralarını yazdıktan sonra listeyi, köşeli parantezle Toplu Anma 
Töreni 3 ismiyle kaydettin. Çünkü Cinsu Ağabey bir sonraki töreni 
yaparken aynı tabutun tekrar törene çıkarılmaması için kayıtların 
iyi tutulmasını tembihlemişti. En azından bu kez sen de anma töre-
nine katılmak istedin ama o, sana Ticaret Odasında kalmanı söyledi.

“Arada yeni birilerinin gelip gelmeyeceğini bilemeyiz ki. Bu-
raya göz kulak ol.”

Birlikte çalıştığın ağabey ve ablaların hepsi törene gitti. Bir-
kaç geceyi tabutların önünde sabahlayarak geçiren ölü yakınları, 
sol göğüslerine siyah kurdele takıp içine kum veya çaput doldu-
rulmuş korkuluklar gibi ağır ağır tabutların peşinden çıktı. Sen en 
son kalan Insuk Abla’ya, yalnız kalabileceğini, çabucak gidip gel-
mesini söylediğinde o, çarpık dişi hafifçe görünecek şekilde güldü. 
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Çarpık dişi yüzünden bir şeyi yadırgadığı ya da mahcubiyet hisset-
tiğinde bile gülümserken ifadesinde hep bir muziplik hissedilirdi. 

“Öyleyse, törenin sadece başını izleyip hemen gelirim.”

Tek başına kalınca Ticaret Odasının giriş merdivenlerine kaykı-
larak oturdun. Siyah karton ciltli kayıt defterini dizlerinin üzerine 
koydun. Açık gök mavisi eşofmanın ince olduğundan beton mer-
divenin soğukluğunu hissettin. Eşofmanın üzerine geçirdiğin asker 
ceketinin düğmelerini ilikleyip kollarını sıkıca bağladın.

Ağaç hatmilerle üç bin ri, muhteşem nehir ve dağlar
Marş söylerken birden susuyorsun. “Muhteşem nehirler ve dağ-

lar” nakaratını tekrarlarken Hanca dersinde ezberlediğin muhteşem 
anlamına gelen ryo ideogramı aklına geliyor. Artık doğru yazmak 
konusunda kendine güvenemediğin, bilhassa karışık bir ideogram. 
Çiçeklerin muhteşem olduğu nehirler ve dağlar mı yoksa çiçek gibi 
muhteşem olan nehirler ve dağlar mı? Yazları avlunun kenarında 
açan ve boyunu aşan gülhatmi çiçekleri zihninde bu ideogramla bir-
leşiyor. Beyaz kumaştan bir fincan altlığını andıran çiçekleri taşı-
yan uzun ve düz dallar. Hayalinde doğru düzgün canlandırmak is-
tediğinden gözlerini kapatıyorsun. Kirpiklerini hafifçe araladığında 
vilayet binasının önündeki ginko ağaçları hâlâ rüzgârda sallanıyor. 
Henüz rüzgârın arasından bir yağmur damlası bile düşmedi.

Millî marş bittiği hâlde tabutlar düzenlenemedi herhâlde. Ka-
labalığın uğultusu arasından birinin feryatları belli belirsiz duyu-
luyor. Zaman kazanmak için olsa gerek, mikrofonu tutan kadın bu 
sefer de Arirang’ı söyleyelim diyor.

Beni bırakıp giden sevgili
On ri bile gidemeden ayağını incitir
Ağlama sesleri artarken kadın konuşuyor.

“Önce, merhumlar için saygı duruşunda bulunalım.”

Binlerce kişinin uğultusu hep birden kesildiği an etrafa bas-
kın bir sessizlik çöküyor ve şaşırıyorsun. Hep beraber saygı duru-
şunda bulunmaktansa kayıt defterini koltuğunun altına alıp Ticaret 
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Odasının yarıya kadar açık giriş kapısına yönelerek basamakları 
çıkıyorsun. Eşofmanının cebinden bir maske çıkarıp takıyorsun.

Mum yaksak da nafile.

Kokuya dayanmaya çalışarak oditoryuma giriyorsun. Hava ka-
palı olduğundan odanın içi alacakaranlık. Kapı tarafına anma tö-
reni yapılmış tabutlar dizilmiş, henüz aileleri bulunamadığından 
tabuta konulmamış otuz iki cansız beden ise geniş pencerenin al-
tında üzerlerinde beyaz bir örtüyle uzanmakta. Boş meşrubat şişe-
lerinin ağızlarındaki mumlar, ölülerin yüzlerinin hizasında sessiz 
sedasız yanıyor. 

Oditoryumun arkalarına doğru ilerliyorsun. Köşede bir yere ya-
tırılmış yedi cansız bedene bakıyorsun. Bunlar, baştan ayağa tama-
men beyaz bir kumaşla sarılmış; genç bir kız veya bir çocuk ara-
yan kişilere kısa bir süre için sadece yüzleri gösteriliyor. Çünkü 
çok korkunç hâldeler.

İçlerinden en kötüsü en dipteki kız. İlk gördüğünde onlu yaş-
larının sonunda ya da yirmili yaşlarının başında minyon bir kızdı 
ama cesedi çürüdüğünden bedeni artık yetişkin bir erkeğe benziyor. 
Kızını veya kız kardeşini arayanlar için örtüyü her açışında kar-
şılaştığın çürüme hızına şaşırıyorsun. Kızın alnından itibaren sol 
gözünde, elmacık kemikleri ve çenesinde, açıkta kalan çıplak sol 
göğsü ve böğründe sayısız bıçak darbesi var. Başının sağ tarafı cop 
darbesi almış gibi hafifçe oyulmuş, kafatası görünüyor. Önce göze 
çarpan bu yaralar çürüdü. Ardından belden yukarısındaki morluk-
lar çürüdü. Şeffaf ojeli ayak parmaklarında yara yoktu ve temizdi-
ler ama zaman geçtikçe zencefil yumruları gibi kalınlaşıp karardı-
lar. Baldırlarını tamamen kapatan puantiyeli pilili etek, kızın şişmiş 
dizlerini artık örtemiyor.

Giriş kapısına dönüyorsun. Sehpanın altındaki kutudan yeni 
bir mum çıkarıp köşede yatanlara yöneliyorsun. Cesetlerin ba-
şında sessiz sedasız yanan uzun mumun alevine yeni mumun fiti-
lini eğiyorsun. Elindeki mumu yakınca diğerini üfleyerek söndü-
rüyorsun ve elini yakmamaya dikkat ederek eskisini çıkarıp yeni 
mumu yerleştiriyorsun. 
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Bir elinle hâlâ sıcak olan mumu tutan sen, eğiliyorsun. Bur-
nunun direğini sızlatan ceset kokusuna katlanarak mumun alevine 
bakıyorsun. Kokuyu giderdiği söylenen yarı şeffaf mum alevi ha-
fifçe titriyor. Turuncu iç alev gözünü alırcasına sıcacık parlıyor. Fi-
tili çevreleyen mavimsi alevin tam ortasında titreyen ufak bir kalp 
ya da elma çekirdeği şekline bakıyorsun.

Kokuya daha fazla dayanamadığından doğruluyorsun. Karan-
lık salonda etrafına bir göz attığında, ölülerin başucunda bulunan 
titreyen mum alevleri sakin birer göz bebeği gibi sana bakıyorlar. 
Birden aklına bir soru takılıyor:

Beden ölünce ruh nereye gider ki? Bedenin yanında ne kadar 
kalır acaba?

Değiştirilecek başka mum olup olmadığına dikkatlice bakarak 
girişe doğru yürüyorsun.

Yaşayanlar ölülere bakarken ruh da onların yanında kendi yü-
züne bakmaz mı acaba?

Oditoryumdan çıkmadan hemen önce dönüp arkana bakıyor-
sun. Hiçbir yerde ruh yok. Yalnızca sessizce yatan insanlar ve kor-
kunç ceset kokusu.

İlk zamanlarda bu cesetler Ticaret Odasında değil, vilayet bina-
sındaki Sosyal Hizmetler Merkezinin koridorunda yatıyordu. Üze-
rinde geniş yakalı, Supia Kız Lisesi yazlık forması olan bir ablanın, 
kendiyle yaşıt görünen sivil kıyafetli başka bir ablayla kanlı yüzleri 
ıslak havluyla silmelerini ve bükülmüş kolları zorla açarak cesedin 
göğsüne yerleştirmek için çabalamalarını bomboş gözlerle izledin.

“Neden geldin?”

Formalı abla, başını kaldırıp maskesini çenesine kadar indire-
rek sana sordu. Gözleri hafif pörtlek. Sevimli ve iki kulak topla-
dığı saçlarının altında kıvırcık bebek saçları oldukça gür. Terden 
ıslanan saçları, alnına ve şakaklarına yapışmış.

“Arkadaşımı aramak için.”
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Kan kokusu yüzünden burnunu kapadığın elini indirerek cevapladın.

“Burada mı buluşacaktınız?”

“Hayır, şu insanların arasında...”

“O zaman kontrol et.”

Koridorda duvarın dibinde yatan yirmiden fazla cesede ve yüz-
lerine tek tek baktın. Teşhis etmek için iyice bakman lazımdı ama 
uzun süre bakmaya dayanamadığından sık sık gözlerini kırpıştırdın.

“Yok mu?”

Açık yeşil gömleğinin kollarını dirseklerine kadar kıvıran abla 
doğrularak sordu. Forma giyen abla ile yaşıt olduğunu sanmıştın 
ama maskeyi indirdiğinde gördüğün yüz sanki yirmili yaşlardaydı. 
Kanı çekilmiş gibi solgun cildi ve ince boynuyla biraz çelimsiz gö-
rünüyordu. Sadece bakışları canlıydı. Sesi de toktu.

“Yok.”

“Connam Üniversite Hastanesi ve Kızıl Haç Hastanesi mor-
guna gidip baktın mı?”

“Evet.”

“Arkadaşının anne babası nerede ki sen arıyorsun?”

“Sadece babası hayatta, o da Decon’da çalışıyor. Arkadaşım ve 
ablası da bizim kiracımız, evimizin bir odasında kalıyorlar.”

“Bugün de şehirler arası arama yapılamıyor, değil mi?”

“Olmuyor, birkaç kere denedim ama.”

“Peki ya arkadaşının ablası?”

“Ablası pazardan beri dönmediğinden ikimiz onu aramaya çık-
mıştık. Ama askerler ateş açtığında mahalleliler şu ön tarafta arka-
daşımın vurulduğunu görmüş.”

Formalı abla yüzünü kaldırmadan araya girdi.

“Yaralanıp hastaneye kaldırılmış olmasın?”

Kafanı sallayarak cevap verdin.
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“Öyle olsaydı bir şekilde telefon ederdi. Bizim endişelenece-
ğimizi tahmin ederdi.”

Açık yeşil gömlekli abla, “O zaman birkaç gün daha buraya ge-
lip bak. Artık bütün cesetler buraya geliyormuş. Çok fazla vurulan 
olduğundan hastane morgunda yer yokmuş,” dedi.

Süngüyle kesilmiş boğazından küçük dili kıpkırmızı dışarıya 
sarkmış genç adamın yüzünü, formalı abla ıslak havluyla sildi. Gen-
cin hafif aralık gözlerini eliyle bastırarak kapattıktan sonra havluyu 
kovadaki suda durulayarak iyice sıktı. Kanlı su kovanın dışına sıç-
radı. Açık yeşil gömlekli abla kovayı kaldırıp doğrularak şöyle dedi:

“Zamanın varsa bugünlük bize yardım eder misin? Yardım ede-
cek kimse yok. Zor bir şey değil... Bu parça kumaşları keserek şu-
radakilerin üzerine örtsen yeter. Senin gibi biri ailesini aramaya ge-
lirse birer birer açıp gösterirsin. Yüzleri tanınmayacak kadar yaralı 
olduğundan ancak kıyafetlerine ve bedenlerine bakarak kimin kim 
olduğu teşhis edilebilir.”

O günden itibaren o kızlarla bir ekip oldun. Insuk Abla tahmin 
ettiğin gibi Supia Kız Lisesi üçüncü sınıf öğrencisiydi. Açık ye-
şil gömleğinin kollarını katlayan abla ise Çunğcanğ Caddesi’ndeki 
terzide çalışıyordu ama dükkân sahibi karı koca, üniversite öğren-
cisi oğullarını alıp Yonğam’daki akrabalarının evine sığındığı için 
yapacak bir şeyi kalmamıştı. İnsanların kan kaybından öldüklerine 
dair sokak anonsunu duyan kızlar kan vermeye Connam Üniversi-
tesi Hastanesine gitmişler ve halk seferberliğinin başladığını, vali-
likte yardıma ihtiyaç olduğunu duyup apar topar cesetlerin sorum-
luluğunu üstlenmişler.

Boy sırasına göre sıralara oturtulan sınıfta her zaman en önde 
oturan çocuktun. Ortaokul üçüncü sınıf olduğun mart ayından iti-
baren ergenlik başlayınca sesinde biraz çatallaşma oldu ve boyun 
da biraz uzadı ama hâlâ yaşını göstermiyorsun. Acil durum oda-
sından gelen Cinsu Ağabey, seni ilk gördüğünde şaşkınlıkla sordu.

“Sen orta bir değil misin? Burada işler zor, evine git.”
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Normalden iri gözleri ve uzun kirpikleriyle bir kız gibi güzel 
görünen, Seul’de üniversitede okurken eğitime ara verildiği için 
Goanğcu’ya geldiği söylenen Cinsu Ağabey’e “Hayır, orta üçüm. 
Benim için zor değil,” dedin.

Doğruydu. Senin işin zor değildi. Soncu Abla ile Insuk Abla kap-
lama kontrplak ve köpük plakalara muşamba yayıp üzerlerine ceset-
leri yatırmışlardı. Cesetlerin yüzlerini ve boyunlarını ıslak havluyla 
silip dağınık saçlarını ince bir tarakla toparladıktan sonra kokuyu 
önlemek için bedenlerini naylonla sarmışlardı. O arada sen ölüle-
rin cinsiyetlerini ve tahmini yaşlarını, giydikleri elbise ve ayakka-
bıların türüne göre kaydedip numaralandırıyordun. Not kâğıtlarına 
aynı numaraları yazarak göğüslerine iğneyle iliştirip beyaz örtüyü 
yüzlerini örtecek şekilde serdikten sonra ablalarla birlikte duvar ta-
rafına iterek koyuyordun. Vilayet binasındaki en meşgul kişi gibi 
görünen Cinsu Ağabey, gün içinde defalarca koşar adımlarla ya-
nına geliyor, senin deftere kaydettiğin kişisel bilgileri giriş kapı-
sına yapıştırmak için büyük kâğıtlara yazıyordu. O kâğıtları gören 
ya da bilgileri duyan ailelere beyaz örtüleri açıp ölü bedenleri gös-
teriyordun. Kimlikleri teşhis edilince geri çekilip ailelerin feryat fi-
gan ağlamalarının kesilmesini bekliyordun. Ölü yakınları, çok za-
rar vermeden üstünkörü yatırılmış cesetlerin burun ve kulaklarını 
pamukla tıkayıp kıyafetlerini de temizleriyle değiştiriyordu. Böyle 
basitçe kefenlenip tabuta konan kişilerin Ticaret Odasına taşınma-
sının deftere kaydedilmesine kadarı senin işindi.

Bu aşamada senin anlamadığın olay, tabuta konduktan sonra 
yapılan kısa anma töreninde ölü yakınlarının millî marşı söyleme-
siydi. Tabutların üzerine Kore bayrağının serilip sıkıca bağlanması 
da sana tuhaf geliyordu. Askerlerin öldürdüğü insanlar için neden 
millî marş okunur ki? Neden tabutları Kore bayrağıyla sarılır ki? 
Sanki bu insanları öldüren devletin kendisi değilmiş gibi.

Çekinerek sorduğunda Insuk Abla, büyük gözlerini daha da 
açarak cevapladı.

“Otoriteyi sağlamak için generaller isyan çıkarttı. Sen de gördün 
ya hani. Askerler güpegündüz insanları dövüp bıçakladılar, bu da 
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yetmezmiş gibi üzerlerine ateş ettiler. Öyle yapın diye onlar emir 
verdi. O insanlara nasıl devlet diyebiliriz?”

Tamamen farklı bir sorunun cevabını almış gibi kafan karıştı. 
Özellikle o gün öğleden sonra epey bir ceset teşhis edildi ve kori-
dorun her bir köşesinde aynı anda cesetler tabuta kondu. Hıçkırık-
lar arasında, dile pelesenk olmuş gibi millî marş söylenirken, bir 
dizeyle diğerinin üst üste gelmesiyle oluşan ince ahenksizliğe ne-
fesini tutarak kulak verdin. Sanki böyle yaparsan devlet denilen şe-
yin ne olduğunu anlayabilecekmişsin gibi.

Ertesi sabah, ağır kokmaya başlayan bedenlerden birkaçını ab-
lalarla Sosyal Hizmetler Merkezinin arka bahçesine indirdiniz. 
Çünkü yeni getirilen ölüleri yatıracak daha fazla alan yoktu. Her 
zamanki gibi koşar adım acil durum odasından gelen Cinsu Ağa-
bey şaşırarak sordu.

“Yağmur yağarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz?”

Ölüler yüzünden adım atacak yer kalmayan koridora şaşkın 
bir ifadeyle bakan Cinsu Ağabey’e, Soncu Abla maskesini çıkara-
rak cevap verdi:

“Burası çok dar olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok. Ak-
şam yine cesetler geleceği için ne yapabiliriz? Ticaret Odasının du-
rumu nasıl? Orada boş alan yok mu?”

Daha bir saat geçmeden Cinsu Ağabey’in gönderdiği dört kişi 
çıkageldi. Savunma nöbetinde omuzlarına tüfek asmış ve ateş açan 
çevik kuvvettekilerin giderken bıraktıkları miğferleri takmışlardı. 
Dördü arka bahçe ve koridordaki cesetleri kamyona yüklerken sen ve 
ablaların malzemeleri toparladınız. Hareket eden kamyonun peşin-
den yavaşça Ticaret Odasına doğru yürüdünüz. Öğleden önce hava 
yumuşak ve ılıktı. Tam büyümemiş ginko ağacının altından geçer-
ken alnına kadar uzanan alçak bir dalı anlamsızca tutup bıraktın. 

Önden yürüyen Insuk Abla, Ticaret Odasına girdi. Peşinden 
girdiğinde Insuk, siyahımsı kan bulaşmış pamuk eldivenlerini sı-
kıca tutmuş oditoryumu tamamen dolduran tabutlara bakıyordu. 


