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Gökyüzü

Şerafettin beş yaşındaki kuzeni Didem’le birlikte 

televizyon izliyordu. Televizyonda sucuk reklamı var-

dı. Reklamda oynayan o komik adam bir yandan cı-

zırdayan güzelim sucukların üstüne yumurtaları peş 

peşe kırarken, oğluna sucuğun ne güzel koktuğunu 

anlatıyordu. Anlatmasına gerek yoktu ki. Şerafettin, 

işte o güzelim kokuyu içinde duymuştu bile. Tam o 

sırada Didem’in kucağındaki kâğıdın üstüne şıp diye 

bir şey damladı. Az önce Şerafettin’in yaptığı minik 

mavi kuşun kanatları, akan suyla dağıldı. Şerafettin, 

kızın ağzından damlayan suya şaşkın şaşkın bakıp 

kuşu kurtarmak için çekip aldı. Sonra, “Me..me....” 

diye bağırdı.

Küçük kız Şerafettin’in melettiği kuşlu kâğıdı 

kaptığı sırada, Şerafettin’in babaannesi Melahat ha-

nım loş odanın kapısında belirdi.
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“Ne var kurban?” dedi, o çınçınlı sesiyle.

“Kuşumu meletiyor,” dedi kız. “Onu elimden aldı 

hala. Bana yapmıştı. Benim o.”

“Me..me..Meloş... Bunun ağzının suyu aktı,” dedi 

Şerafettin büyük bir çabayla. Babaannesine Meloş 

derdi. Konuşmaya başladığında ilk sözcüğü de Meloş 

olmuştu. On üçündeydi Şerafettin. Kekemeydi.

Meloş, eğilip kızın hâlâ salyalar akan ağzına bak-

tı. 

“Diş çıkarıyor desem olmaz, hepsi çıktı,” dedi. 

Küçük kız şorultuyla tükürükleri ağzına çekti.

“Te-te-televizyonda sucuk reklamı vardı,” dedi 

Şerafettin. “Ya-ya-yaptığım ku-kuşun kanatları gitti.”

“Canı çekmiş, yavruuummm... Ne var bunları 

gösterecek! Yürekleri pas tutmuş bunların. Nasırlaş-

mış. Çoluk çocuğu düşünmezler. Cık cık cık...” diye 

söylendi Meloş. 

Gecekondunun loş mutfağına seğirtti. İki dilim 

ekmeğin üstüne, köyden gelen pekmezi bolca sürdü. 

Getirip iki çocuğun ellerine verdi. İştahla yemeğe 

başladılar. Ardından Şerafettin, kuzeni için pembe bir 

kuş çizdi, verdi. Yeni kuşu çok beğenen kızı az ötede-

ki evlerine, halasına teslim edip sokağa çıktı. 

Arkadaşlarıyla o daracık, yokuşlu sokakta futbol 

oynadı. Neyse ki o gün iPad’li oğlan, Şerafettin’le 

alay eden Orhan yoktu. Arabalar gelince oyunu bıra-

kıp kenara çekildiler. On numaralı forvetti Şerafettin. 
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Şut çekmeleri ünlüydü. Sarı kâkülleri terden alnına 

yapışır, yüzü pancar gibi kızarırdı. Eve döndüğünde 

bunları Meloş yüzüne bakar söylerdi. Sonra sık sık 

yinelerdi:

“Ailede başka sarışın yok. Koca dayıya çekmişsin 

kuzum sen. Kurban olayım senin ela gözlerine.”

Koşmaktan yorulmuş eve döndüğünde ablası 

işten yeni dönmüştü. Şerafettin, ablasının işe başla-

madan önceki halini daha çok severdi. İncecik, çırpı 

bacaklı yine de güzel biriydi. Uzun kara kirpikleri, 

güzel kaşları minicik yuvarlak çocuksu yüzüne çok 

yakışırdı. Üç ay önce böyle kaşları incecik alınmamış-

tı. Sanki on beşinde değil de kocaman kadın gibi... 

Ayyy... Orta sonu bitirmeden ayrılmıştı. Okulu sev-

memişti, olabilir. Komşu ablanın tanıdığı kuaförde işe 

başlamıştı. “Manikürcüyüm,” diyen ablasını Meloş 

hemen düzeltirdi. “Daha olmadın. Çıraksın. Her işi 

yaptıracaklar elbet. Dikkat et! O kadınların tırnağına 

bir şey olsa seni parçalarlar alimallah. Onların her 

şeyi kıymetli.”

Şerafettin kızın her tırnağı ayrı renk boyanmış 

parmaklarını çok komik bulduğunu söyleyecekken 

çaldı kapı. Zırrr... Güm güm, güm.... Sesler Meloş’u, 

ablasını, Şerafettin’i telaşlandırdı. 

“Hayrola! Bu da ne?” diye kapıya koştu Meloş. 

Elinde bir kâğıtla kapıda bekleyen adama hepsi şaş-

kın şaşkın baktılar.
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“Şerafettin Güntan burada mı?” dedi şapkalı 

adam. “Ona bir kargo var.”

Şerafettin, kargonun kendisine geldiğini söyle-

meye uğraşırken babaannesi aldı zarfı. Ablası paketi 

kapıp açtı. Ve çığlık çığlığa, “Kazanmışsın! Kazanmış-

sın! Onun haberi,” diye bağırdı.

Şapkalı adama imza verip kapıyı kapatınca Şera-

fettin, “Ya..ya...” diye sevinçle bağırmaya başladı. 

Yıl ortasında okuluna gelip bir sınav yapmışlardı. 

Kentin, ülkenin, en gözde özel okuluna, hatta dün-

yada birkaç şubesi bulunan Gökyüzü Koleji’ne burs 

kazanmıştı işte. Aslında kolej yuvadan başlıyordu. 

Şerafettin lise için açılan sınavı kazanmıştı. Hiç bek-

lemediği bir sonuçtu. Sınavı unutmuştu bile. Herke-

sin girmeye can attığı, kurslara gidip kazanamadığı 

kolejin sınavını birincilikle burslu olarak Şerafettin 

kazanmıştı. 

“Yaşşşa! Benim aslan kardeşim! Üç bin kişi katıl-

mış sınava,” diye bağırıyordu ablası. 

Birkaç “ya”dan sonra, bağırmaktan vazgeçen 

Şerafettin kilimin üstünde iki üç kez takla attı. Sonra 

ablasına sarıldı, birlikte zıpladılar. Hatta Şerafettin 

kızın o tuhaf uzun rengârenk tırnaklı parmaklarını 

bile öptü. Meloş’la sarmaş dolaş oldu. Babaannesini 

kucaklayıp havaya kaldırmaya kalktı. Birlikte yere 

yuvarlandılar. 
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“Tövbe tövbe...” diye cıkladı Meloş doğrulurken. 

Gözleri pırıl pırıl:

“Bir tanem. Akıllı oğlum benim. Hayatın kurtul-

du,” dedi.

Şerafettin ablasının cep telefonunu kapıp önce 

annesini aradı. Kapalıydı. Sonra babasını. Yine kapalı. 

“Yarın ararsın,” dedi Meloş. “Ya kontörleri bit-

miştir ya da patronları kapattırmıştır. Baban zaten iki 

gün sonra gelecek.”

Kutlama görkemli oldu. Bu kadarını beklemi-

yordu Şerafettin. Ah! Şu Meloş, şu ablası yok mu? 

Mahalleye çıkıp bas bas bağıran, kazandığını cümle 

âleme ilan eden ablasıydı. Komşular, dayısı, yenge-

si, hala ve enişte, minik Didem, hatta mahalledeki 

arkadaşları toplandılar. O minnacık en sevdiği oğlan 

Serhat baş oldu. Şerafettin’i havaya atıp ya ya çekti-

ler. Şerafettin, yere kapaklanırken gördü Orhan’ı. Dut 

ağacının arkasına gizlenmiş izliyordu. Neyse ki canı 

yanmamıştı Şerafettin’in. Elinin tozunu silkelerken 

şöyle havalı bir bakışla onu gördüğünü belli etti. 

Sonra rokaların hafif yelle dans ettiği, güllerin, me-

nekşelerin koku salıp sevinçle selamlaştığı bahçedeki 

çay partisine katıldı. 

Akşam yemeği için sadece Didem davet edildi. 

Meloş, sen melek misin, nesin! Ablasının bakkala bir 

koşu gidip aldığı bir kangal sucuk pişerken televiz-

yondakinden daha güzel kokuyordu. Meloş yumurta-
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ları üstüne kırarken Şerafettin, Didem’in ağzının suyu 

akıyor mu diye dönüp dönüp baktı. Keyifle kıkırdadı.

“Ben de onun kadar yiycem,” dedi Didem.

Meloş sadece bir dilim yedi. Ablası, Didem, Şe-

rafettin sucuğu bitirdiler. Meloş gülümseyerek izledi. 

Ama ya sonrası? Ah, o karabasana dönen gece. 

Sevincin kursakta kaldığı... Ablasıyla, Şerafettin’in 

ikide bir öğürerek banyoya koştuğu, geçmek bilme-

yen gece. Midelerde bir şey kalmayıp, ablası halsiz 

uyuyunca, Şerafettin karanlık pencerenin önüne di-

kilip durdu. Meloş, yüzünü avuçlayıp:

“Kaşık kadar kaldı yüzün, güzel gözlüm,” dedi. 

Sonra ekledi:

“Zalimler... Ucuz etin yahnisi. Kim bilir ne kattılar 

içine, ahhh!” dedi. 

Meloş’un bunları söyleyip iç çekmeleri nedense 

Şerafettin’i de hüzünlendirdi. İçindeki kuşlar pır pır 

ettiler çaresizlikle. Aklına hemen annesi geldi. “Kızla 

oğlanı bu hafta alacağım,” diyen, çoğunlukla alma-

yan, işi çıkan annesini düşündü. Telefonla sevincini 

bile paylaşamadığı annesi. Bulduğu küçük işlerde 

zaman zaman çalışan, bazen uzak kentlere gidip bir-

kaç gün gelmeyen, gelince de odaya kapanıp sigara 

üstüne sigara içen babasını anımsadı.
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Şerafettin küçükken annesi evi terk etmiş, sonra 

da ayrılmışlardı. Annesinin evden ayrılışı aklına ge-

lince Şerafettin’in içindeki kuşlar susardı. Gerçek mi, 

düş mü, yoksa Şerafettin’in sonradan uydurduğu bir 

şey miydi? Bilemiyordu. O günden aklında kalan tu-

haf bir sahneydi. Annesinin, “Çalışacağım,” diye ba-

ğırdığı, babasının, “Nerde çalışacan? Doktor musun, 

mühendis mi? İzin vermem,” diye kükrediği sırada, 

Şerafettin kafesteki mavi muhabbetkuşuna bakıyor-

du. Çılgınca cikliyordu kuş. Kanatları kafesin tellerine 

çarpıyordu. Şerafettin kafesin kapısını usulca açmış-

tı. Önceden de yapmıştı bunu. Bir kavga sırasında 

kuşu uçurmuş, kuşu yakalamak isterken kavga unu-

tulmuştu. Bu kez olmadı. İşe yaramadı. 

Annesi evi terk ederken gümmm diye çarpmıştı 

kapı. Şerafettin o an kaybolmuştu. Kuş açık pencere-

den akşamın alacasına karışırken, sanki yavrusu Şe-

rafettin’in kaybolduğu karanlığa, içindeki belirsizliğe 

düşüvermişti. Oysa uçan kuş anne değildi. Yavrusu 

da yoktu. Bunu biliyordu Şerafettin. Ama sanki ger-

çekmiş gibi yavru kuşu yüreğinde hissetmişti. Pır pır, 

pır… Cik cik… Sözcükleri didikliyor, gitmelerine izin 

vermiyordu. Annesini istiyordu.

“An-an-an… Git-git-meee!” diye ağlamıştı Şera-

fettin. 

Onca güvendiği Meloş’un dediği olmadı. Ne anne-

si geri döndü ne de karanlığa düşen kuş sözcüklerin 
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su gibi dudaklarından akmasına izin verdi. Kekelediği 

için gittikleri dispanserdeki doktor, “Özel doktora 

gidin, tedavi uzun sürer,” dedi. Babası işsizdi o ara. 

Bakkalın çırağı gibi kendi kendine iyileşmesini bekler-

ken Şerafettin kuş resimleri çizmeye başladı. Karanlık 

dağıldı ama kuş içeride kaldı. Sonra çoğaldılar.  

Küçükken geceleri uykusu kaçıp pencerenin önü-

ne dikildiğinde kuşlar çırpınırdı. Meloş’un orada 

nasıl hemen bitiverdiğini sorgulamazdı Şerafettin. 

Başını onun omzuna dayardı. Kuşlar sakinleşip hafif 

cikcikleri bir ninninin ezgisine dönünce, gözünden 

ılık ılık yaşlar süzülür, rahatlardı. Şimdi de aynısı 

oldu. Ama hemen geçti. 

Karadut ağacının ardından tanyeri ağarmaya 

başlamıştı. Görkemli, ağacı pembeye boyayan renk 

cümbüşü insanın içini sevince boğuyor, göğe yük-

seltiyordu sanki. İçindeki kuşlar sevinçle kanat çır-

pıyordu. Kafasında mı, yüreğinde mi olduğunu bile-

miyordu ama içindeki kuşların rengârenk olduğunu 

düşlemek çok hoşuna gidiyordu. Ama renkleriyle 

birlikte çıkardıkları sesler, ezgilerinin notaları ayrıy-

dı. Bunu, Koca dayının armağanı saza merak salıp 

notaları öğrendikten sonra keşfetmişti galiba. Belki 

daha da önce. Kim bilir? Yani renkleri, ezgileri hep 

vardı da Şerafettin yeni farkına varıyordu. Örneğin 

biri karaydı. Kalın do sesi çıkarırdı. Umutsuz oldu-

ğunda, korktuğunda bu kuşun sesi baskındı. Do, re 
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kuşunun ezgileri insana hüzün verirdi. Rengi griydi. 

Mi, sol mor bir kuştu. Çok kızdığı bir gün anlamıştı 

bunu. Mavi kuş en sevdiğiydi. Kendini dingin, huzur-

lu hissettiğinde o kuş şarkı söylerdi. Belki zamanla 

hepsinin ezgileri, yüzlerinin rengi, şekli daha da 

belirginleşirdi. Bayılmalarının, susmalarının, neşeli 

olmalarının rengini, ezgisini Şerafettin o zaman daha 

iyi düşleyebilirdi. 

Koleji bitirince o kuşlar birlik olup Şerafettin’i 

uçuracaktı. Kim bilir nerelere giderdi? Belki de gök-

yüzünü fetheden kocaman bir kuş olurdu Şerafettin. 

Ama nasıl bir kuş? Kartal mı, ne renk, çıkardığı ezgi 

nasıl? Yoksa teklemeden konuşan biri mi? Baba sesli 

mi? Kim bilir?

Yorgun kollarını Meloş’a doladı. Sevgiyle sıkıladı 

cılız kollarını onun boynunda.

“Ge-ge-geçti,” dedi. “Ço-ço-ço-çok mutluyum 

babaanne. Ok-ok-okulu kazandım ya... Ge-ge-ge-

gerisi boş.” 

Yaz tatili hem hızlı, güzel hem uzun ve bunaltı-

cı geçti. Sokağa çıkışlar havalıydı. Çevresini hemen 

arkadaşları sarıyordu. Zaten zekâsı, adil oluşu nede-

niyle mahalle arkadaşlarının lideri gibi bir şeydi. Ke-

kelemesi Orhan dışında kimsenin umurunda değildi.  

“Artık bizimle oynamazsın sanmıştım,” dedi Ali.

“Ta-ta-ta-ta...” diye tekledi Şerafettin.
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“Tamam, takıldın, boş ver,” dedi Ali.

“Yok oğlum. Buradan taşınacaklar galiba, onu 

söylüyor,” dedi Erinç. “Gökyüzü Koleji neresi, burası 

neresi! Hem o kolejde okuyan buralarda oturur mu?”

“Ta-ta-tanımamışsınız beni,” dedi Şerafettin. 

“Saç-saç-saç...”

“Saçını kestirme lan! Böyle çok yakışıyor,” dedi 

Hasan. Elini saçsız kafasından geçirmek isterken 

gözüne soktu. Sakarlığı ile ünlüydü. “Ay! Zorla an-

neannem kazıttı işte. Güya gürleşirmiş. İsteyen vardı 

sanki! Güneş yakıyor.” 

“Saç-saçmalamayın!” diye bağırdı Şerafettin. 

“Sa-saçımı neden kestireyim? Ne-neden taşınalım? 

Ço-çok komiksiniz.”

Güldüler. Şerafettin de güldü.

Tam o sırada nereden çıktı o Orhan? Sinsi sinsi 

onları dinliyordu besbelli.

“Nereden taşınacaklar be!” dedi. “Paraları mı var? 

Bir bilgisayar bile alamazlar. Koskoca kolejde alay 

ederler onunla. Hem kekeme. Kesin alay ederler.”

Arkadaşlarının hepsi diklendi. Ali yumruk salla-

yacak oldu. O kısa boylu, şirin Serhat:

“Arkadaş kıskanıyor galiba. Üstüne gitmeyelim,” 

dedi. “Sen de girmiştin sınava. Sondan birinci olmuş-

sundur kesin. Eh! Birincilik birinciliktir.”

“Siz kendinize bakın,” dedi oğlan. Ayağıyla top-

rağı tekmeledi. “Babam Play Station aldı. Oh, canıma 

değsin.”
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Şerafettin, derece ile girdiği yeni okulunda
kendini bambaşka bir çevrede bulur. Bir yandan

yeni çevresine uyum sağlamaya diğer yandan da
okulda uğradığı zorbalıklarla baş etmeye çalışır.

Sözcükler, kuşlar ve notalar…
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