
kulda anne demek yasak! 
Öğretmenim diyeceksin, ta-
mam mı?

“Tamam anne. Yani örtmenim…”
“Öğretmenler odasına gelmek 

de yok, anlaştık mı?”
“Anlaştık anne. Yani örtmenim…”
“Kimse bilmeyecek annen oldu-

ğumu… Ağzından kaçırman yasak. 
Öyle şımarıklık, dinlememezlik, her 
lafa karışmak da yok. Duydun mu?”

“Duydum anne. Yani örtmenim…”
“Eğer söylersen ben öğretmenin 

kızıyım diye, hemen başka sınıfa yol-
larım seni haaa! Ona göre…”

“Söylemem anne. Off… Yani ört-
menim.”

  ***
Ancak bu ağır şartları gönüllü 

kabul ederek onun öğrencisi olmayı 
başarabildim. Onun… Yani anne-
min…

İlkokula başlayacaktım o yıl. 
Hoş bir tesadüf, öğretmen olan an-
nem de birinci sınıfları okutacaktı... 
Zaten onunla sepet gibi sürüklen-

mekteydim gittiği her okula. Önce 
ben, sonra kardeşim… Çalışan bir 
annenin çocuklarıydık. Ve gurbettey-
dik. Kimimiz kimsemiz yoktu bizleri 
bırakabileceği. Bu yüzden de iyice 
bir ezber ettik daha küçücükken önce 
bakıcı teyzelerin yüzlerini, onlar yarı 
yolda bırakınca bizi; okulun yolları-
nı, koridorlarını, bahçelerini, öğret-
men odalarını… Ama artık öğrenci 
olmanın vaktiydi… Siyah önlüğüm, 
beyaz yakam, koskocaman bir fiyonk 
atılabilecek kadar uzun olmasına dik-
kat edilerek tuhafiyeden özel olarak 
kestirilmiş üç parmak eninde beyaz 
saten saç kurdelemle ne güzeldim! 
Omuzlarıma kadar inen örüklerime 
bir çift kelebek konmuş gibi…

Ve beklenen gün gelip çattı. 
Okullu oldum! Evden beraber çık-
tığım annem, okul kapısında tuhaf 
bir değişime uğrayarak -tıpkı tele-
fon kulübesindeki Süperman gibi!-  
“örtmenim”e dönüşmüştü o sabah. 
Ve artık her sabah… Evdeki o ka-
dından eser kalmamıştı. Soğan doğ-
rarken gözleri yaşaran, kardeşimin 
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bezlerini leğen başında iki büklüm 
yıkayan, ortalığı silen, süpüren, toz 
alan kadına ne olmuştu böyle? Hari-
ka tayyörlerin içinde, ayağında yük-
sek ökçeler, yüzünde makyaj, elinde 
beyaz tebeşir, kara tahtanın başında 
bambaşka birisi olup çıkmıştı benim 
biricik annem… İlgisini ve sevgisini 
ikiye değil, otuz ikiye bölüyordu öğ-
lene kadar. Payıma düşenle yetinmek 
zorundaydım. Başlarda zorlansam 
da bu değişime ayak uydurmaktan 
başka çarem yoktu elbette…

Hoş bir oyundu aramızda yaşa-
nan… Sadece ikimiz biliyorduk bu 
sırrı. Ben hiç oyunbozanlık etme-
dim, kuralların tümüne uydum, hiç 
ağzımdan kaçırmadım zor olsa da 
“anne” sözcüğünü. Derslerde şımar-
madım, önce ben dinledim her sözü-
nü, “Oturun!” dediğinde önce ben 
oturdum sırama. Öğretmenler odası-
na gitmedim hiç. İçim içimi yese de, 
yüreğim pır pır etse de söylemedim 
sınıf arkadaşlarıma o çok sevdikleri 
özel kadının aslında benim annem 
olduğunu. Çünkü, kuralları koyan 
örtmenimdi.

Oyunumuzu oynarken gayet 
başarılıydık ikimizde… Annem de 
hiç farklı davranmadı kendi kızına, 
yani bana. Zaten öğrencilerini, evlat-
larıymış gibi sevdi hep… Tüm sını-
fın ona baktığı anlarda o gözlerdeki 
hayranlığı görür, o kadının aslında 
sadece kardeşimle bana ait olduğunu 
hissederek gizli gizli gurur duyardım 

annemle.
Sonra o geldi sınıfa ilk dönemin 

ortalarına doğru. Eda… Sarı saçla-
rı, su yeşili gözleri, kocaman gülüşü 
ve r’lere dönmeyen diliyle… Annem 
benim yanıma oturttu onu. Kocaman 
bir sıraya üç minik kız sığardı nasıl 
olsa... Sıra arkadaşıydık artık. Sınıf-
taki diğerleri gibi o da öğretmenine 
hayran bir minik öğrenci hâline gel-
di birkaç gün içinde. Öğretmenine… 
Yani benim anneme.

Ne özeldir ilkokul öğretmenleri 
yaşamımızda. Orta, lise, üniversite… 
Bir sürü öğretmen girmiştir hayatımı-
za. Hepsi tek tek yer almaz da zama-
na yenik düşen hafızamızda ama o 
ilk öğretmenler hiç unutulmaz, yılla-
ra direnen sevgisi ve varlığıyla… Ne 
önemlidir onların gözüne girmek… 
Onlardan alınacak bir “aferin” ne 
değerlidir; yazıyla defterinizin bir 
köşesine kırmızı kalemle yazılmış ya 
da gülümsenerek söze dökülmüş… 
Onların saçınızı okşaması, yakanızı 
düzeltmesi, size dokunması ne hari-
kadır. Derslerde size adınızla seslen-
mesi ne muhteşemdir. Önemsendiği-
nizi, sevildiğinizi hissettiren ne özel 
bir andır o… Öğretmenin dolabında 
unuttuğu bir kitabı getirmek için sizi 
seçmesi ya da yoklama listesini taşı-
yan bir öğrenci olmak ne büyük bir 
gurur kaynağıdır o yıllarda.

Annem sınıfta diğerlerine dav-
randığı gibi sevecendi ona karşı da… 
Ama Eda farklıydı anneme yani ört-
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menime karşı. Eda bir başka seviyor-
du annemi, çok seviyordu… Anne-
siymiş gibi seviyordu sanki. Gözleri-
nin içine bir başka bakıyordu. Derste 
sürekli parmak kaldırıyor, gerekli 
gereksiz konuşuyor, sorular soruyor, 
annemin ilgisini hep kendi üzerinde 
tutmak istiyordu. Ders çıkışlarında 
sarılıyor, kucağına atlıyor, defalar-
ca öpüyor, öpüyor, öpüyordu. Hafta 
içleri ışıl ışıl gözleri cuma günü bu-
lutlanıyor, tatilin gelmesi bir tek onu 
mutlu etmiyordu.

O yıllarda biri kurşun, biri kırmı-
zı iki kalemimiz olurdu çantalarımız-
da. Bazılarımız içinse kırmızı kalem 
bile lükstü. O kalemlerin iyice ufalıp 
da yazılamayacak kadar küçülmesi 
beklenirdi yenilerinin alınması için… 
Üstünü fare gibi kemirdiğimiz o ka-
lemler ne değerliydi… “Amman eş-
yana sahip çık! Amman düşüreyim 
deme!” Kaybettiğimiz zamanlar otu-
rup ağladığımızı hatırlarım. Silgileri-
mizi ortasından delerek boynumuza 
asardı annelerimiz. Sürekli kaybet-
memizden, boşa verilen paralardan, 
gecenin bir vakti açık kırtasiye ara-
maktan usanarak…Ve bazı anneler 
de yoksulluğa lanet okuyarak. Renk 
renk iplere asılmış, ucu silmekten 
kararmış yahut dişlenmiş olurdu 
çoğu… O yüzden mi silgi kokardık 
hepimiz? Ama kalemtıraşlar için 
bir çözümü yoktu henüz annelerin.
Onları boyunlarımıza asamıyorlardı 
maalesef…Annelerin yıldığı kadar 

örtmenimiz de bıkmıştı ucu sürekli 
kırılan kalemlerimizden, kaybettiği-
miz kalemtıraşlarımızdan… Bir gün 
derse kocaman, sarı renkli bir masa 
kalemtıraşıyla geldi. Artık kalemleri-
mizi, ucu kırılınca ya da kalınlaşınca 
onunla açabileceğimizi söyledi. Nasıl 
yapılacağını gösterdi. Bütün sınıf el 
çırptık neşe içinde. Bu gördüğümüz 
en kocaman kalemtıraştı!

Örtmenimizin dediği gibi yap-
tık hepimiz; Eda hariç… Gerektiği 
zamanlarda usulcacık kalkıp sıra-
mızdan, açıyorduk harika kalem 
tıraşımızla, bunu yapamayanların 
imdadına örtmenimiz koşuyordu 
hemen. Ucu iğne gibi sipsivri olmuş 
kalemlerimizle, mutluluk içinde dö-
nüyorduk yerlerimize. Ya Eda? Bas-
tıra bastıra yazıyor, kaleminin ucunu 
bilerek kırıyor, o kocaman ve harika 
kalemtıraşı kullanma bahanesiyle sü-
rekli örtmenimizin dibinde alıyordu 
soluğu, gözleriyle seviyordu annemi, 
yani örtmenimizi. Eda’ya kalem da-
yanmıyor, her gün bir yenisiyle ge-
liyordu sınıfa..Yokkk canım… Bana 
öyle geliyordu belki de. Belki de sa-
hiden kırılıyordu kaleminin ucu… 
Sahiden kırılıyor muydu???

Günün birinde Eda yamuk yu-
muk örülmüş o güzelim saman sarısı 
saçlarını çözdü, tam da zil çalarken… 
Sınıftan çıkmak üzere olan annemin 
yanına koşarak gidip: 

“Öğyetmenim… Saçlayım çö-
züldü. Bağlay mısınız lütfen” dediği-
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ni duydum.
Annem:
  “Tabii canım” diyerek saçlarını 

ördü yeniden ve eski hâlinden katbe-
kat düzgün bir şekilde. Eda, mutlu-
luk içinde baktı yeni örüklerine. 

Şaşkınlıkla izliyordum olanla-
rı… Çünkü saçlarını kendi çözmüştü, 
görmüştüm işte… Yalancıydı Eda! 
Öğlene kadar surat astım sınıfta, 
kimseyle konuşmadım, hiç parmak 
kaldırmadım sorulan sorulara. Küs-
müştüm örtmenime. Hem örtmeni-
me hem Eda’ya. Anlamışlar mıydı 
acaba? 

Eve gittiğimde anneme anlattım 
olanları. Hüngür hüngür ağladım, 
ter ter tepindim. Eda’nın kocaman 
bir yalancı olduğunu haykırdım. An-
nem, örtmenimin beni çok sevdiğini 
defalarca söyleyerek sakinleştirdi 
acılı yüreğimi. Tabii ki Eda’yı da çok 
seviyordu ama en çok beni. Çünkü 
ben onun kızıydım, hem de öğrenci-
si… Çünkü o benim annemdi, hem 
de örtmenim… Kıskançlıkla ilk kez 
tanışan ruhum, sakinleşmişti.Ta ki 
ertesi güne kadar… Çünkü Eda yine 
saçlarını çözdü, annem yine yüksün-
meden ördü, ben yine küstüm.

İstedim ki annem bir tek benim 
saçlarımı örsün… İstedim ki anne-
min o güvercin kanadına benzeyen 
elleri bir tek bana dokunsun. Çünkü 
o benim annemdi.

Ne ağlamam kâr etmişti, ne sız-

lanmam… Annem Eda’nın çözdüğü 
örüklerini sabırla örmeyi sürdürdü. 
Yine…Yine…Yine… Başka bir yol de-
nemeliydim.

Ertesi gün Eda saçlarını çözmeye 
başladığında ben de yaptım aynısını.

“Öğyetmenim, saçlayım çözül-
dü… Bağlay mısınız lütfen”, dediğin-
de hemen atıldım:

“Benim saçlarım da çözüldü öğ-
retmenim. Bağlar mısınız lütfen?..”

Annem anlayarak ve sevgiy-
le baktı bana… Önce Eda’nın sonra 
benim saçlarımda dolaştı güvercin 
kanatlar. Artık saçlarını örmesi ge-
reken iki minik öğrencisi vardı. Ben 
mutluydum. Annemi Eda’ya kaptı-
ramazdım elbette… Mücadele ede-
cektim. Ama Eda hiç mutlu değildi. 
Çünkü artık bir rakibi vardı. Aramız-
daki sözsüz savaş iyice kızışıyordu. 
Günlerce annem bilerek çözdüğü-
müz örükleri ördü kızmadan, oflayıp 
puflamadan ve hep anlayarak. Eda, 
hamlemi görmüş ve gardını almıştı. 
Vazgeçmediğimi görünce başka bir 
taktik geliştirdi annemle yakınlaşa-
cak: Ayakkabılarının bağını çözmek.

 “Öğyetmenim, ayakkabılayımın 
bağı çözüldü… Bağlay mısınız lüt-
fen?”

Yine anladı annem… Hiç yük-
sünmedi, Eda’yı kucaklayıp sıranın 
üstüne oturttu. Eğilip bilerek çöz-
düğü bağcıkları bağlayıp iki tavşan 
kulağı çıkarttı onlardan. Eda’nın yü-
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zünde mutluluktan yapılmış koca-
man bir gülümseme… Eyvahhhh!!! 
O benim annemdi bir kere, Eda’nın 
değil!.. Kimseye kaptıramazdım onu. 
Hemen eğilip çözdüm bağcıklarını 
siyah rugan pabuçlarımın.

“Öğretmenim benimkiler de çö-
züldü…Bağlar mısınız lütfen???”

Zavallı annem ikimizin arasın-
da kalmıştı. İki minik kadın, kıyası-
ya mücadele ediyorlardı onun için… 
İkimizi de kırmak istemiyor, ikimizi 
de çok seviyor, çaresizlik içinde ne 
yapması gerektiğini bir türlü kestire-
miyordu.

Annem her şeyi baştan hesapla-
mıştı aslında. Yaramaz olabilirdim, 
şımarıklık yapabilirdim, derste çok 
konuşabilirdim, hep ben konuşmak 
isteyebilirdim, herkese onun kızı ol-
duğumu söyleyebilir, zırt pırt öğret-
menler odasına gelebilirdim. Bun-
ların hepsini görmüş ve gerekli ted-
birleri almıştı. Ama atladığı bir şey 
vardı: Onu kıskanabileceğim…

Ne çok bozmak istedim şu oyu-
nu... İçim içimi yiyordu söylemek 
için. En çok da Eda’ya… Aslında sa-
dece Eda’ya… “Örtmenim ya… İşte 
o benim annem aslında, iz var akıl-
lımmm…” Ama yapmadım, yapama-
dım. Oyunbozanları kimse sevmezdi 
çünkü.

O yıl öyle çok geceyi surat asa-
rak, ağlayarak, huysuzluk yaparak, 
evde annemin en çok Eda’yı sevdi-

ğini düşünerek geçirdim ki… Eda 
kabusumdu benim. Annemin onu 
daha çok sevebilir olması acıtıyordu 
yüreğimi. Annem bir tek beni sevsin 
istiyordum. Aslında ben öğretmenini 
değil; annesini paylaşmak istemeyen 
bir küçük kız çocuğuydum. Yaşam, 
sevdiklerimi paylaşabilme erdemini 
henüz öğretmemişti bana. Annemle 
örtmenim birbirine karışmıştı işte. 
Hangisini daha çok sevdiğimi, han-
gisini kıskandığımı, hangisini insan-
lardan sakınmam gerektiğini ben de 
karıştırmıştım. Başlarda gayet güzel 
giden, yüreğimi heyecanla çarptıran 
bu gizemli oyun, yerini korkunç acı-
lara bırakmıştı. Annem, ne çok dil 
döktü bana; beni sınıfına aldığına bin 
pişman. Ne çok anlattı çok ama çoo-
ok sevdiğini beni. Olsundu işte! An-
nem Eda’nın kalemlerini açmasındı, 
annem Eda’nın saçlarını örmesindi, 
annem Eda’nın bağcıklarını bağlama-
sındı. Lanet olsundu şu kahverengi 
saçlara! Lanet olsundu şu kahverengi 
gözlere! Eğer saçlarım sarı, gözlerim 
yeşil olsaydı annem daha mı çok se-
verdi beni?.. Annem en çok Eda’yı 
seviyordu işte! Biliyorum ki… Şu ya-
şamda sevgisinden şüphe duyulama-
yacak tek varlığın, annemin, Eda’yı 
benden daha çok sevdiğinin kararını 
vermiştim çoktan. Evdeki minik er-
kek kardeş acıtmadı hiç kalbimi… Ne 
tuhaftır ki onun da saman sarısı saç-
ları, yeşile çalan gözleri vardı. Benim-
se tek rakibim: Eda… Hiçbir zaman 

299

TÜRK 
D İ L İ



sevemedim doğal sarışınları. Hem 
doğal, hem sarışın, hem yeşil gözlü-
leri. Bir suçları yoktu elbette; Eda’ya 
benzemek dışında…Hep Eda’yı ha-
tırladım onlara her baktığımda. Ve 
Eda kadar acıtmadı canımı hiçbiri ya-
şamım boyunca.

Geceleri, annemin öğrettiği 
duaya yeni cümleler eklemiştim: 
“Allah’ım, uyandığımda saçlarım 
sarı, gözlerim yeşil olsun, r’leri söy-
leyemeyeyim, annem beni daha çok 
sevsin. Amin…” Her sabah büyük bir 
umut ve heyecanla koştuğum ayna-
nın önünden, üzüntü ve hayal kırık-
lığıyla ayrıldım.

Böyle kaç koca gün ve gece geçir-
dim bilmiyorum. Bir gün sınıfa müfet-
tiş geldi. Birdenbire işte, aniden, öyle 
“pat!” diye. Sorduğu soruya bir ben 
kaldırdım parmağımı… Hem de ne 
kaldırmak? Taaa gökyüzüne kadar… 
Parmağımın bir buluta değdiğini san-
dım. Müfettiş tahtaya kaldırdı beni. 
Başka sorular da sordu. Bildiğim-
deyse yanıma gelip başımı okşadı,” 
“Aferin sana.” dedi. Sonra da anneme 
dönüp: “Kimin kızıdır?” diye sordu. 
Annem, usulcacık “Benim” diye fısıl-
dadı yanındaki müfettişe… Gizli oyu-
numuzu bilmeyen müfettiş yüksek 
sesle: “Demek sizin kızınız hocanım? 
Maşallah, maşallah!”

Tam da o anda sınıfa bir bomba 
düştü işte… Herkes şaşkın şaşkın, 
birbirine dönüp “AAAAA… Öğret-

menin  kızıymışşşşş!!!” diyordu. Bü-
tün gözler üstümdeydi. Ben, bir tek 
Eda’nın gözlerini aradım. Gözlerimiz 
buluştuğunda onunkilerde hüzün 
sessizliği, benimkilerde zafer çığlığı 
vardı. Ohhh… Canıma değsindi işte! 
Kazanmıştım nihayet… O benim an-
nemdi, Eda’nın değil! O bana aitti, 
Eda’ya değil! O benim hem öğretme-
nimdi hem de annem. Oh olsundu 
Eda’ya işte!.. O gün kazandığım zafe-
ri, kocaman bir utanç olarak taşıdım 
hep içimde çok ama çok sonraları…

Yıllar geçtikçe sırlarımız arttı 
annemle. Özellikle babadan sakla-
nan masum sırlar… Fazladan alınan 
bir kazağın söylenmemesi, pahalı bir 
ayakkabıya “Pek de uygundu canım!” 
denmesi; sözlüden alınmış bir zayıf, 
düzeltileceğine dair söz verilirse eğer, 
babadan saklanabilirdi mesela, arka-
daşlarla gidilen bir sinema, “kütüp-
hane” olarak değişebilirdi. Hoşlanılan 
bir genç, sadece anneye anlatılabilirdi. 
Büyüme sancılarını, sevdaya  düşme-
yi, ayrılık acısını, kadın olma yolların-
da berelenen yüreği sadece bir kadın 
anlayabilirdi çünkü…

Annelerle kızların arasındaki o 
sihri anlayacak kadar büyüğüm ar-
tık. Anneler, kız doğurduklarında 
aslında kendilerini doğururlarmış 
bir daha… Aynı sancıları çeker, aynı 
yollardan geçer, aynı acıları yudum-
larlarmış. Belki de sadece bu yüzden 
isterdim bir kızım olmasını… Bizim 
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de aramızda kimsenin bilmediği sır-
lar, sadece bir bakışla anlatılan sitem-
ler, serzenişler, duygular olurdu…

Ah annemin yaralarımda, incin-
mişliklerimde, kırgınlıklarımda dola-
şan, dolaşıp yumuşatan, yumuşatıp 
iyileştiren o güvercin kanadı elleri…

Ben o elleri kitap tutarken çok 
sevdim. Yıllar var ki hiç yorulmadı 
bundan. O ellerin tuttuğu kitaplardır 
minik yüreğimi Kaf Dağı’na uçuran, 
kollarım Zümrüdü Anka’nın boynu-
na dolanmış Tepegöz’le buluşturan, 
cam pabuçlar ayağımda sihirli saray-
lara konduran.

Ben o elleri ateşimi yoklarken 
çok sevdim. O ellerin kaynattığı has-
ta çorbalarıdır en şifalısı, o ellerin 
soyduğudur meyvelerin en faydalısı, 
o ellerin dokunuşlarıdır en huzur ve-
ricisi. O ellerin olduğu bir evde has-
talanmak bile ne güzeldir. Hem okul-
dan kaytarmak da cabası…

Ben o elleri notalara eşlik eder-
ken çok sevdim. En asil nağmeler se-
sinde can bulurken, ellerindeki usul 
usul dalgalanışlar, hep huzur verdi 
ruhuma.

Ben o elleri yüreğimdeki yanık-
lara merhem sürerken çok sevdim. 
Kınamadan, kızmadan, ayıplama-
dan; usulcacık, hiç acıtmadan ve hep 
anlamaya çalışarak…

Ama ben o elleri, en çok öğret-
menken sevdim. Yeşil sümükleri 
keskin bir hat çizerek aşağıya inen, 

tam ağzının içine girecekken “fıııırk” 
diye çekip hep aynı hizada tutmayı 
bir şekilde başaran; soğan ve tezek 
kokan, ellerinin üstü tıpkı bir yol 
gibi çatlamış, kirden pastan karar-
mış; yeteri kadar temiz olmadıkları, 
yeteri kadar güzel kokmadıkları için 
başkalarınca yeteri kadar sevilmemiş 
o köy çocuklarına sevgiyle dokunur-
ken sevdim. Ya tozdan ya terden te-
pelerine yapışmış uzamış saçlarını 
veya berbere uzun bir süre para ver-
memek için usturaya vurdurulmuş, 
yara izleri görünen o keloş kafalarını 
okşarken sevdim. Soğuk kış günle-
rinde ablalarından, ağabeylerinden 
kalmış, kendilerine gelene kadar 
bütün kardeşlerin sırtlarını sırayla 
ısıtmış, giyile giyile rengi artık boz-
laşmış, bedeni bollanmış, etek uçları 
sökülüp sarkmış sözde kabanlarının, 
şans eseri kopmadan kalmış birkaç 
düğmesini bulup da iliklemeye çalı-
şırken sevdim. Öğrencilerine abeceyi 
öğretirkenki kararlılığını, marş söyle-
tirkenki coşkusunu, onların kaderini 
değiştirmeye çabalarkenki çırpınışla-
rını sevdim. Ben o elleri en çok ama 
en çok öğretmenken sevdim…

Eda’ya gelince… Yazın tayini-
miz çıktı, ayrıldık o diyardan, yine 
düştük gurbet yollarına. Kalsaydık 
ne olurdu, hiç öğrenemeyeceğim. 
Ama ben Eda’yı da taşıdım yüreğim-
de… Hem de yıllarca utanarak ve her 
yere…
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Şimdi… Yaşım kırkı buldu, ha-
rika çocuklarım oldu, annem altmış 
beşe dayandı. Onun ellerine ve sev-
gisine duyduğum ihtiyaç, hiç ama 
hiç bitmedi.

***
Annem korurdu beni, tüm an-

nelerin evlatlarını korudukları gibi. 
Keskin acıları, hakkımda söylenmiş 
kem sözleri, üzüleceğimi bildiklerini 
uzak tutardı civarımdan; ruhumun 
ucundan, bucağından… Ya anlaya-
cak yaşa gelmemi beklerdi, ya da sa-
kinleşip doğru düşünmemi.

Nasıl anlayabilirdim ki annenin 
seni dünyaya getirirken öldüğünü?

Ah Eda, ah… Bilsem ki yaşı-
yorsun, bilsem ki okuyacaksın bu 
yazdıklarımı… Diyeceğim ki sana: 
“Haydi çöz saçlarını… Tıpkı o gün-
lerdeki gibi. Örtmenimiz güvercin 
kanadı elleriyle örsün yine yumu-
şacık, senin yüzünde mutluluktan 
yapılmış kocaman bir gülümseme…
İstersen kaleminin ucunu kır, bağcık-
larını çöz…Söz sana. Hiç kızmayaca-
ğım bu sefer… Hiç surat asmayacak, 
odama kapanıp ağlamayacak, kendi-
mi yerden yere atmayacağım. Anne-
sizliği doğarken öğrenen o kimsesiz 
yüreğinden, annesini çok seven bir 
anne olarak en çok ben öpeceğim…
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