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"İyi insan, iyi adam, iyi baba Veli Türkmen'e..."





Bu roman Afrodit’in beyaz güvercinlerinin çektiği araba-
sından, gökyüzünden, çok uzaklardan çok uzaklara yazıldı.
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1. BÖLÜM

“Ah beni vursalar bir kuş yerine.”

-Sezai Karakoç



9

 “Temmuz - 1990”  Kâğıthane/İstanbul

Bahçe kapısının dışında tanıdık bir ses yankılandı. Çırak 
her zaman olduğu gibi içeri girmeye üşendiğinden başını eve 
doğru uzatmış var gücüyle bağırıyordu.

“Elmas Abla telefonun var.”

“Elmas Abla telefoonnnn.”

Elmas telaşla elinde havlu, kapıya çıktı.

“Ne var Engin? Altı yanmış kaz gibi ne diye bağırıyorsun 
evladım?”

“Duymuyorsun ki. Abla telefonun varmış. Almanya’dan. 
Az sonra yine arayacaklarmış. Çabuk gelecekmişsin. Bakkal, 
bağlantı kesilirse karışmam, dedi. ”

“Almanya mı?”

İçinden bir kez daha tekrar etti. O tekrar ederken yıllar bir-
biri ardına gözünün önünden sonsuz bir süratle geçiverdi.

 “Almanya?”

“Tamam, tamam. Hemen geliyorum.”

Elmas, örtüsünü alelacele kafasına geçirip olabildiğince 
hızlı çıktı. Evden bakkala giden yol uzadıkça uzadı. Bitmek 
bilmedi. Karmakarışık bir dolambacın içinde döndü durdu; 
sonra gitti ve bahçe kapısı boyunca dolanmaya başladı. Dolan-
dıkça ruhu sıkıldı, sıkıldıkça adımları yavaşladı. Ayakları artık 
gitmez oldu. Bakkalın kapısına vardığında neredeyse kendin-
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den geçmiş hâldeydi. ‘Dön Elmas,’ dedi kendi kendine, ‘Dön. 
Bunca yıl sonra diyeceği ne olabilirdi ki? Aralarına ördükleri o 
duvar, hangi cümleyle yıkılabilirdi?’

Kararını verdi. Ne sesini duymak ne de yüzü görmek isti-
yordu. ‘Yüzünü ölü yıkayıcılar görsün.’ dedi kendi kendine. 
Yıllar önce arkasından okuduğu bedduayı yinelemişti. Demek 
ki zamanın eskitemediği şeyler de vardı. Hayal kırıklığına uğ-
ramış; kırgın, küs bir kalbin yarası hep böyle tazecik kanıyor-
du.

Tam geri dönecekken bakkal var gücüyle seslendi.

“Elmas Hanım, Elmas Hanım karşıdaki bekliyor. Ses de 
çok net maşallah. Koş koş her an kesilebilir, belli olmaz.”

Ne diyeceğini bilemedi. "Ben bu telefonu istemiyorum," 
demek için çok geçti. Çaresiz, bakkal dükkânından içeri girdi.

Bakkal, dünyanın en önemli işini yapıyormuşçasına tahta 
sandalyesine kurulmuştu. Çevirmeli telefonun ahizesini El-
mas’a doğru uzattı.

Karşıdan sürekli, insanın kulağını delen tiz bir “Alo!” sesi 
geliyordu.

“Alo, alo kimse yok mu? Alooo? Alooo?”

Gözlerinin içinden; her biri birbirinden kara, karmakarışık 
bulutlar geçen Elmas’ın yüzüne bakakalan bakkal, ahizeyi te-
lefondan koparıp atmak istercesine Elmas’a doğru iyice uzattı.

“Elmas Hanım konuşsana? Ne diye bekliyorsun anlamıyo-
rum ki? Hat kesilsin diye mi? Böylesini de ilk defa görüyorum. 
Konuşsana hanım, hadi başka müşteriler de bekliyor.”

Elmas güç bela cılız ve cansız bir sesle “Alo.” diyebildi. 

“Alo abla? Abla orada mısın?”



“Zaman geçtiği her yeri yakarak ve yıkarak geçiyor.
Bir şey bırakmıyor geride. Geçmişin büyüsü nereden geliyor 
dersin Sefa? Artık elimizde değil diye mi? Uçup gitti diye mi?

Suskun kuşbaz, benden sana son bir cümle. Beni çok sev. Beni çok 
sev ki hatırlasın seni kalbim. Hep hatırlasın. Lütfen kalbimin seni 

unutmasına izin verme...”

Güzel Kuşlar Mektebi’nde aslında herkes hem öğrenci hem öğretmen hem 
dersini alan hem derdini anlatan ve hepsi de çok tanıdık; içimizden.

H. Meriç Doruk’un kelimelerle olan özel ilişkisini novellasının satırlarında 
gezinirken hissedecek ve çok seveceksiniz.

Güldü. Ben içinde havalanan kuşları o gün o gülüşte gördüm.
“Çok güzelmiş mektebin,” dedi. ‘Güzel Kuşlar Mektebi’ olsun mu adı?”

“Olsun,” dedim. “İçinde sen ol da ne olursa olsun!”
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