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En Sevdiğim Gün

Bugün günlerden cumartesi. Yani en sevdiğim 
gün. Diğerlerinden farklı, rahat bir gün. Okul 
yok, ertesi gün de okul yok... Diyelim hafta so-
nu ödevin var, pazara bırakabilirsin. Koskoca 
bir günü hiçbir şey yapmamaya ya da gezmeye 
ayırabilirsin.

Genelde cumartesilerim güzel geçer, o yüz-
den bugünün de güzel bir gün olacağını düşün-
müştüm. Ama kahvaltıda annem bütün hayalle-
rimi yıktı. Pervin Teyze’ye gidecekmişiz. Gitmek 
istemediğimi söyledim, ciddiye almadı.

“Pervin Teyze’ye gideceğimize, hiçbir şey 
yapmayalım, daha iyi,” dedim anneme.

Gerçekten böyle düşünüyorum. Hiçbir şey 
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yapmamayı severim. Mesela, yatağıma uzanıp 
dakikalarca durabilirim. Hayal falan da kurma-
dan üstelik. Herkes bir şeylerin hayalini kurdu-
ğunu söylüyor ya, galiba bende bir sorun var: 
Hayal kuramıyorum. Birden başka şeylere ka-
yıyor aklım. Ya da mesela, zihnimde kendimi 
canlandırırken başka birine dönüşüveriyorum. 
Bazen tuhaf yaratıklara dönüştüğüm bile olu-
yor.

Şimdi de yataktayım, öylece duvarları izli-
yorum. Aklımdan bir sürü şey geçiyor ama hiç-
biri hayal değil. Böyle zamanlarda, gün içinde 
olabilecek olayları düşünürüm genellikle. Baya-
ğı yaşar gibi olurum, birileriyle konuşurum. Aca-
ba böyle bir şey mi hayal kurmak ?

Yeniden düşlere dalıp şansımı deneyeceğim 
şimdi.

Mesela, kedi bıyıklı, kuyruklu, küçücük bir 
kız olduğumu hayal etsem mi ? Evet evet, bunu 
sevdim. Kedi bıyıklarım varmış da, onları her 
gün sabunla temizliyormuşum...

Gözlerimi kapattım.
Önce banyodaki leğeni alıyorum.
Yok yok, banyodakini değil, o çok çirkin. 

Benim leğenim kırmızılı turunculu olmalı. Tu-
runcu, en sevdiğim renk.
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Leğeni suyla dolduruyorum. Sonra bir sa-
bun alıp suya bırakıyorum. Sabunum masma-
vi. Su yavaş yavaş köpüklenmeye başlıyor. İçine 
girip birkaç kulaç atıyorum ama bıyıklarım ıs-
lanmasın diye, kafamı sokmuyorum.

Pervin Teyze’ye gitmemek için anneme bir 
şeyler uydurmalıyım. Ödevim olduğunu mu 
söylesem ? Ama ya, yardım edeyim derse ? Hiç 
ödev yapacak havamda değilim. Sadece hayal 
kurma denemesi yapmak istiyorum. Ali barışa-
cak mı benimle acaba ? Bu seferki küslük fazla 
uzun sürdü, bir şey de diyemiyorum.

Eyvah, hayalimi unuttum !
Sonra su iyice köpürünce, kollarımı çırpıp 

havalanıyorum. Yatağımın köşesine konuyo-
rum. Her yanım kuruyunca da ellerimi suya 
sokup güzelce ıslatıyorum. Sonra sıra geliyor en 
güzeline: Bıyıklarımı temizleyeceğim ! Ellerimi 
bıyıklarıma götürüyorum ama bir bakıyorum, 
yüzümde bıyık falan yok. Bir tavuğa dönüşmü-
şüm !

Tavuklar, dünyadaki en güzel şey. Bayılıyo-
rum onlara. Keşke bir sürü tavuğum olsa. Kırmı-
zı gıdıkları sallanıyor ya yürürken, çok tatlı gö-
rünüyorlar.

“Aslııı, giyindin mi tatlım ?”
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Oh, kurtuldum ! Kim bilir daha ne saçma 
şeyler gelecekti aklıma.

“Hayır anne ! Giyecek bir şey bulamadım.”
Annem odama giriyor. “Aa, n’oldu canım ? 

Neden hâlâ pijamalısın ?”
“Mavi pantolonumu giymek istiyorum ama 

çok kirli. Onsuz dışarı çıkamam.”
“Aslı’cığım, daha demin konuşmadık mı ? 

Pervin Teyze’n seni çok özlemiş. Bahane uydur-
ma, gitmezsek çok ayıp olur.”

Bu sıralar hep bu sözü duyuyorum: Ayıp 
olur. Hayatımda en sık, ayıp oluyor.

“Anne lütfen, gitmek istemiyorum. Önemli 
bir işim var, gidersek bitiremem.”

“Neymiş işin ? Dönünce yardım ederim, bir-
likte yetiştiririz.”

“Tek başıma yapmalıyım, yardım edilecek 
bir iş değil.”

“Peki Aslı’cığım, anlaşılan fikrini değiştirme-
mişsin. Israr etmiyorum. Ama beni çok üzdü-
ğünü bil. Pervin Teyze’ne ne diyeceğim şimdi 
ben ?”

“Hasta olduğumu söyle. Gerçekten de biraz 
ateşim var galiba.”

“Bakayım.”
Ateşim yok. Keşke olsaydı. Yalan söylemeyi 
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beceremiyorum, yine beceremedim. Bu seferki 
de çok acemiceydi.

“Evde kalıp ne yapacaksın, sıkılmaz mısın ?”
“Dedim ya anne, önemli bir işim var.”
“Peki, tamam. Biraz oturup kalkarım. Baban 

da geç gelecek bugün, biliyorsun. Yalnız başına 
idare edebilecek misin ?”

“Ederim anne, odamdan çıkmam, söz.”
“İyi öyleyse. Bir şey olursa ararsın. Dolapta 

sandviç vardı. Acıkırsan ye, tamam mı canım ? 
Erken dönerim, merak etme.”

Annem uzanıp yanağımdan öpüyor.
Oley ! Pervin Teyze’ye gitmekten kurtulabi-

leceğimi hiç düşünmemiştim.
Pervin Teyze’yi sevmiyor değilim. Sorun bu 

değil. Evlerinde yapacak hiçbir şey yok, sorun 
orada. Önüme birkaç dergi koyuyor her seferin-
de, ama her zaman okuma havamda olmuyo-
rum ki. Hiçbir şey yapmamayı severim derken 
kastettiğim böylesi değildi. Sıkılmadan hiçbir 
şey yapmamayı seviyorum ben. Sıkılmak çok sı-
kıcı.

Neyse, hayal denemelerime kaldığım yerden 
devam edebilirim artık.

En son bir tavuğa dönüşmüştüm. Ama yok, 
başa sarıp bıyık kısmından alsam daha iyi.


