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Benim adım, Mavi.
“Hayal” olmasını isterdim oysa. Soranlara, “Mavi 

Hayal” diyorum. Acayip, çılgın hayaller kurarım 
çoğunlukla. Çok eğlenirim, çook  !

Bugün güneş sanki yaz gelmiş gibi ısıtıyor, parıl parıl 
parlayıp, ağzı kulaklarında gülümsüyor. Gökyüzünde 
pamuk şekeri gibi bulutlar var. Hem bugün ben, okuldan 
sonra eve gitmiyorum, yaşasın ! Servisten inince, tek 
ayağımın üstünde zıplayarak yürüyorum. Sevinçten kendi 
uydurduğum şarkıyı söylemeye başlıyorum.

Durup gökyüzüne bakıyor, o pamuk gibi bulutlara 
ulaşmak istiyorum. Ellerimi yukarıya kaldırınca 
yükselmeye başladım bile. Ama kendimi durduruyorum. 
Çünkü, sütannem beni merak eder. 

Özgür Ev

Uç bakalım, uç bakalım, havalara uç bakalım
    Paltonu çıkar, kollarını aç, bulutlara git bakalım...
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Bahçeye girip apartman kapısına yöneliyorum. 
Sütannemlerin sokağındaki apartmanlar hep bahçe içinde. 
Bahçelerde en çok erik ağacı var. Baharda öyle güzel 
açıyorlar ki... En güzel erik, Nermin Teyze’nin bahçesinde 
oluyor; yemyeşil, kütür kütür.

Apartmana girince, merdivenleri üçer beşer çıkmaya 
başladım. Bütün apartmanı saran nefis kurabiye kokusuna 
doğru sevinçle yükseliyorum. Evet, o kokunun geldiği ev, 
sütannemin eviii ! Ayaklarım yerden kesildi, bir an önce 
kapıya ulaşmak için havalanıyorum.

Aa, daire kapısına gelmişim bile ! Evde bebek var 
diye, usulca kapıyı tıklatıyorum; sütannem açıyor.

“Hoş geldin, Maviş kızım !”
Sütanneme sarılıp öpmeden, “Mmm,” diye ellerimi 

uzatıp mutfağa yöneliyorum. “Kurabiye kokusuuu !”
“Şimdi olmaz ! Yemek yiyemezsin sonra. Akşamüstü 

Hale gelince yersiniz,” diyor sütannem.
“Bir tanecik, sıcak sıcak, lütfeeen !” diye 

şımarıyorum. Masanın üstündeki, kurabiye dolu cam 
kâseye, akvaryumdaki balıkları seyreden kedi gibi 
bakıyorum. Ağzım sulanıyor.   

Sütannem kıyamıyor bana. “Tamam, al bakalım, ama 
dikkat et, yanma !” derken, kıvırcık saçlarımı okşuyor. 
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bir başka köşesinde uyuyor. Kimi sırtüstü yatıp kollarını, 
ayaklarını iki yana açıyor, ööy-le uzanıyor; kimi salyangoz 
gibi kıvrılıyor. Sütannem onları okşamama izin de veriyor. 
Kucağıma bile alıyorum, sarılıyorum, harika ! Annem 
hayatta izin vermez. Yok mikrop kaparmışım, yok 
tüylerini yutarmışım, mışım, mışım... 

İçlerinde en sevdiğim, köpek Buduri. Bembeyaz, 
kıvırcık tüylü. Bir gün okuldan dönerken bulmuştum onu, 
minicikti, korkudan titriyordu. Onun arkadaşı Zifir, bu 
sokaktaki köpeklerin en siyahı. Sütannem, “Zifir gibi bu,” 
demişti, biz de Zifir koyduk adını. Zifir, çok siyah, yani 
kapkara demekmiş. 

Nane ve Huysuz Limon adında iki de kedimiz var. 
Nane, siyah-beyaz, zayıf bir kedi. Sık sık hastalandığı için, 
“Nane molla bu,” dedik. Adı, Nane kaldı. Huysuz Limon 
da, herkese hırlayan bir sarman kedi; kocaman kaplan 
gibi.

Ben sabahçıyım; kuzenim Hale öğlenci, benden bir 
sınıf büyük. Onlara gittiğimde, Hale gelene kadar 
ödevlerimi bitiriyorum. Sonra da rahat rahat oynuyoruz. 
Annem işten çıkınca beni alıyor. Eve dönerken arabada 
uyuyakalıyorum hep. 

En çok da arabada uyurken acayip düşler

Büyük cam kâseden bir tane alıyorum hemen. 
Of, of, dünyada bundan daha güzel bir kurabiye 

olamaz ! Sütannemin pembe yanağına bir öpücük 
konduruyorum. 

“Mmmm, eline sağlık sütannem.”
“Afiyet olsun,” deyip gülüyor. “Deli kız,” diye 

söyleniyor.
Pembe Abla, çarşamba ve pazar günleri bize 

gelmiyor. Ben de her çarşamba, okuldan çıkınca 
sütannemlere gidiyorum; çok hoşuma gidiyor. Bu evde 
herkes özgür, ne “dağıttın” diyen var, ne durmadan 
kurallar sıralayan. Karar verdim, büyüyünce sütannem 
gibi olu-cam ben. 

Hale’nin dolabındaki çekmecelerden birini, sütannem 
bana verdi. Annem de içine yedek giysiler koydu. 

Okuldan gelince giysilerimi değiştirip kendimi 
balkona atıyorum.

Burada çok eğleniyorum. Kedilerimiz, istedikleri 
zaman balkona tırmanıyorlar. Kuşlara, ıslatılmış ekmek 
kırıntıları veriyor sütannem. Sonra kedilere, köpeklere, 
yemek artıklarından bir ziyafet hazırlayıp bahçeye 
indiriyoruz. 

Yemeklerini yedikten sonra her biri bahçenin
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görüyorum. Kimi zaman komik, kimi zaman heyecanlı  
ya da korkulu düşler... Bazen, kahkahalarla uyanıyorum, 
bazen de heyecandan ya da korkudan altıma kaçırıyorum. 
O kadar yani !

Annem beni almaya geldiğinde, sütannemle oturup biraz 
laflıyorlar. Sütannem ısrar ediyor çünkü. 

“Gel biraz konuşalım Lale Abla, akşama kadar evden 
çıkmadım, çok sıkıldım. Hem, çocuklar biraz daha oynar,” 
diyor. Annem de kalıyor.

Sütannem, aslında amcamın hanımı, yani yengem. 
Ben bebekken, o hâlâ Hale’ye süt veriyormuş. Sütü çok 
bolmuş. Acıktım diye bana da vermiş bir gün. Nasılsa 
sütüm çok demiş, beni de bir güzel doyurmuş. Onun için 
“sütanne” diyorum ona. Hem, “yenge” yerine “sütanne” 
demek hoşuma gidiyor. İki tane annem var şimdi. Biri 
sütlü, biri normal. 

Sütannemin yeni bir bebeği oldu. Adı Ilgın. Nermin 
Teyze’yle konuşurken duydum, sütü gene çok bolmuş. O 
kadar bol, o kadar bolmuş ki, duş alırken sütleri şarıl şarıl 
yerlere akıyormuş ! O kadar yaniii !


