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Saat 7:30. 
Tingidi tingidi tingidi... Tingidi tingidi tingidi...
“Çiçek, haydi yavrum, uyan. Kahvalt› haz›r. Hay-

di can›m!”
Tingidi tingidi tingidi... Tingidi tingidi...

Saat 7:31. 
“Haydi k›z›m...”
Tingidi tingidi tingidi... Tingidi...

Saat 7:32.
“Çiçek dedim! Haydi dedim! Servise geç kala-

caks›n!”
Tingidi tingidi tingidi...
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Saat 7:33.
“Çiçek haydi!”
Üç dakika... Üç dakikada neler oldu?
Saatin tingildek zili üç dakika çald›.
Annem tam befl kez “haydi” dedi. 
Annem yaflam›nda en çok bu sözcü¤ü seviyor.
“Haydi...”

“Tamam anne!”
Yata¤›mdan ç›kt›m. Dooo¤ru banyoya! Dooo¤ru

banyodaki aynaya!
Hay›r! Bu sabah da büyümemiflim! Yüzümde hiç-

bir de¤ifliklik yok! Hani, abla olunca büyüyecektim!
H›?.. Poff!

“Çiçek! Son kez söylüyorum. Çabuk sofraya!
Haydiii!”

Aman›n! Haydiii’ye geçtik.
Kofl Çiçek, kofl!
Koflmam! Koflacak halim yok.
Halsiz malsiz yürüyerek mutfa¤a gittim.
Kahvalt› sofras› haz›r.
Ya ben? Ben haz›r m›y›m onca fleyi yemeye?
“Haydi k›z›m! Biliyorsun, Nihat Abi’ni kap›n›n

önünde bekletmiyorlar.”
Bir “haydi” daha!
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Annem neden bu kadar çok “haydi” diyor? Bel-
ki babam bilir, ona soray›m.

Sordum. 
Babam, gözleri kaybolana kadar güldü. Babam

gülünce çok güzel oluyor. 
“Yavrum, biz ‘haydi’ çocuklar›y›z; ondand›r ben-

ce,” dedi.
Ben anlamad›m. Babam anlatmaya bafllad›. 
O anlat›rken... ikinci süt içme flenlikleri de baflla-

m›flt› çoktan. Sanki birinci barda¤›m› bitirebildim de!
Taba¤›ma bir adet çok-hafllanm›fl yumurta, iki di-

lim ya¤l› ball› ekmek, bir parça peynir, bir büyük di-
lim kakaolu kek de konmufltu. Yemin ediyorum, bu
sayd›klar›m›n tümünü üst üste koysan›z, tavana ka-
dar gider. Annem, benim çok yemedi¤imi unuttu.

“Haydi Çiçek, yesene k›z›m.”
“‹ki ifli ayn› anda yapam›yorum, anne.”
fiimdi babam› dinliyorum.
Biz ‘haydi’ çocuklar›y›z demek, flu demekmifl:
Onlar›n zaman›nda Haydi (yaz›l›fl› Heidi’ymifl)

isimli bir çizgi film varm›fl. Da¤larda dedesiyle yafla-
yan, oradan fluraya z›play›p duran, sevimli mi sevim-
li bir k›z çocu¤unun öyküsüymüfl bu.

Sevimli mi sevimli bir k›z... 
‹yi de, annemin bana söyleyip durdu¤u “haydi”

neden bu kadar sevimsiz?
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“Haydi Çiçek, Nihat Abi’n kap›da!”
Al sana bir sevimsiz “haydi” daha...
“Haydi Çiçeeeeek! Çiçek haydiiii!”
Aman›n! Damarlar› patlayacakm›fl gibi ba¤›ran

bu kad›n da kim? 
Annem beni sevmiyor!
Ben de ç›n ç›n ç›nlayan flu iki sözcü¤ü sevmiyo-

rum: “Haydi!” ve “Çiçek”.
E, haydi’yi sevmesem olur diyelim... de... Çiçek

olmazsam ne olurum? Ne, h›? Ne?
Asl›na bakarsan›z, ad›m› seviyorum da... Hay-

di’yle birlikte söylendi¤inde, hem de ba¤›r›larak söy-
lendi¤inde... iflte o zaman... ›-›h!

Ne yapmal›?
Do¤rusunu söylemek gerekirse, akl›ma bir fley

gelmiyor... Geliyor da, nas›l olur bilmem ki?
Çiçek olmasam... Yoo, Çiçek olsam da... 
Tamam, buldum! Her gün baflka bir çiçek ol-

sam... 
Her gün baflka bir çiçek olunca... O zaman bel-

ki severler beni.
Severler mi?
‹yi güzel de... çiçekleri yeterince biliyor muyum? 
Ö¤renirim, n’olcak! Bilgisayar ne güne duruyor!
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Seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmi-
yoorr... Sevmiyor!

Kimse beni sevmiyor!
Bugün Papatya’y›m öyleyse, herkese inat. Dün

Menekfle’ydim. Yar›n Gül olmay› düflünüyorum. Her
gün baflka bir çiçek oluyorum. Can›m ne olmak is-
terse.

Papatya olmak istersem Papatya olurum. Seviyor
sevmiyor, seviyor sevmiyor... Sevmiyor!.. 

Kimse beni sevmiyor!

“Çiçeeek! Akflam yeme¤ini haz›rl›yorum. Bana yar-
d›m eder misin, can›m?”

“Çiçek yok bugün! Papatya diye seslenin bana.”
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“Papatya! Seni bekliyorum, bebe¤im.”
“Bebe¤im deme anne bana. Papatya de.”
“Papatya! Güzeller güzeli k›z›m, yan›ma gelir

misin? Seni çok özledim.”
Seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor... Seviyor! 
Ya – fla – s›n! Annem beni seviyor!
Papatya mutfa¤a koflsun, annesinin beline sar›l-

s›n, yeme¤i falan bofl verip kocaman kucaklafls›nlar;
öpüfle möpüfle, sarmafl dolafl Papatya’n›n odas›na
gitsinler, anne k›z evcilik oynas›nlar orada... Yafla-
s›n... T›pk› eski günlerdeki gibi.

fiu m›ym›r›k ses de ne?
“In-›n-›n-›ngaaa!”
“Papatya’c›¤›m, kardeflin a¤l›yor. Benim ellerim

kirli. Emzi¤ini sokuver a¤z›na.” 
Demin düfl mü gördün, Papatya? 
Seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor... Sevmiyor!..

Annem beni sevmiyor!.. Kimse beni sevmiyor!
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“Çiçek, niye gülüyorsun yavrum?”
“Akl›ma komik bir fley geldi de, ö¤retmenim.”
“Anlat da birlikte gülelim o zaman.”
“Size komik gelmeyebilir, ö¤retmenim.”
Ona nas›l anlatabilirim? Bugün benim ad›m Gül.

Onun için gülüyorum. Bunu bir ö¤retmen nas›l anla-
s›n? Misss kokulu çiçek oldum bugün. Pembe bir gül.

Güllerin dilinde pembe, sevgiyi anlat›rm›fl. Sev-
gi isterim ben de. Madem pembe bir gülüm, annem-
le babam daha çok sevsinler beni. Bu benim hakk›m.

Düfl kurma hakk›m da var. fiöyle bir düfl:
Zil çal›yor, flu bay›c› matematik dersi bitiyor, eve

gidiyorum; bir de bak›yorum, babam çoktan eve gel-
mifl, çoktan eve gelen babam, kap›dan girdi¤im an
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