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Ali Deniz’e...
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Sibel’in bir huyu vardı. Oradan oraya dallanıp 
budaklanırdı hayalleri. Bir bakardın Sibel evde.  
Sonra yok. Nerede mi? Düşünceleriyle alıp başını 
gitmiş Sibel, sokakta oynuyor. Sokakta oynasa iyi, 
çevredeki kuşlarla, ağaçlarla konuşuyor, onlara hal 
hatır soruyor, düşleriyle gerçekler bazen birbirine 
karışıveriyor...
 Bunda ne var ki? Herkes hayal kurar. 
 Ama her zaman kurar mı? Ya da bu kadar çok 
kurar mı? Sonra da, olanı olmayanla karıştırır mı? 
Bunun üzerine masallar anlatır mı? Diyelim ki anlattı, 
sonra döner buna inanır mı?

S
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 Sibel biraz böyle bir kızdı işte. Öğretmeni onun 
ilerde iyi bir yazar olacağını düşünüyordu. Ama 
Sibel bunu fazlasıyla sıkıcı buluyordu. Ne o öyle 
masa başında, bilgisayar önünde ya da kalem kâğıtla 
saatlerce boğuş dur! 
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 Sibel’in başka hayalleri vardı. O uçmak  
istiyordu, uçmak! 
 Ama pilotlar gibi değil. Bedeniyle uçan biri  
olmak istiyordu Sibel. 
 “Kuşlar gibi mi?” diye sordu kardeşleri,  
o sabah tam evden çıkarlarken.
 “Hem öyle, hem de öyle değil,” dedi Sibel.
Çiçek kokularının şehrin yorgunluğuyla birlikte  
evlere dolduğu günlerdendi. Ah bahar! 25 Nisan’dı  
ve günlerden salıydı. Üstelik, okullar da tatil!
 Sibel o sabah sevinçle kalktı yatağından. İkiz 
kardeşlerini uyandırdı. 
 “Haydi, Mehmet! Haydi, Zara!”
 Babalarının işe gitmeden önce onlar için 
hazırladığı kahvaltıyı afiyetle yediler –çay, beyaz  
peynir, ekmek. Bir de, gürültülü bir sohbet.
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 “Şişşşşşşt!”
dedi bir ara Sibel 
kardeşlerine. “Biraz 
yavaş olun bakalım.” 
Annelerinin biraz 
daha uyumasını 
istiyordu. Hiç değilse 
o sabah! O gün aynı zamanda arife günüydü 
çünkü ve annelerinin yapacağı çok iş vardı. Ertesi 
gün Şeker Bayramı başlıyordu. Gerçekten yapılacak 
ne çok iş vardı ortalıkta! Yalnızca annesi için değil, 
Sibel için de.
 Geçen Şeker Bayramı’nda kapılarına gelen 
çocuklara şeker vermek Sibel’e düşmüştü. İşin aslı, 
Sibel şeker vermeyi çok sevmişti gelip geçen 
çocuklara, çünkü bütün şekerlerin içine önceden birer 
dilek yazmıştı. Kapıya gelen her çocuğa da, niyet 
çektirir gibi çektirmişti şekerleri. 

13

 Şekerleri alan çocuklardan 
birisi, “Bu çok saçma,” demişti. 
 “Niye ki?” diye sormuştu Sibel. 
 “Dilekle karın doymaz,” 
demişti çocuk. “Dilek sunacağına, 
eskiden yapıldığı gibi, bize 
para ver!”
 “Ama benim param 
yok ki!” demişti Sibel. 
 “Öyleyse sen de, dileklerin de pek işe 
yaramaz,” demişti çocuk, ağzında bonbonu 
dolaştırırken. 
 O zamandan beri düşünüp duruyordu Sibel. 
‘Para kadar değerli bir dilek, hımm...’ Bu dileği 
bulabilirdi. Bütün şekerlerin içine yazabilirdi.  
 Bir dilek! Buna niyet edebilirdi!
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İyi de, ne? Ne, ne, ne?..

Aklı dilekteydi dilekte olmasına da, bir yandan 
ikizleri oyalamaya çalışıyordu Sibel. Ama ne kadar 
engellemeye çalışsa da, Mehmet ve Zara’nın şamatası 
annelerini uyandırmaya yetti. 
 “Off, bugün çok kalabalıktır, ama Salı Pazarı’na 
gitmemiz şart!” dedi anneleri içerden. Yarı uykuluydu 
sesi. “Hem bayramlıklar için, hem de şeker için 
uğramamız lazım Salı Pazarı’na.” 
 “Sen merak etme,” dedi Sibel. “Biz yardım 
ederiz sana, anne!”


