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ANNE KALBİ   
 

Arkadaşım Pınar' la ben, ilkokul dördüncü sınıfta okuyorduk. Okulumuzun 
açıldığı gün öğretmenimiz, mandolin çalmak isteyen arkadaşlarımızın isim 
ve numaralarını defterine yazdıktan sonra, "Bu öğrenciler gelecek müzik 

dersimizde sınıfa mandolinleri ile gelerek belirteceğimiz gün ve saatte özel 
ders görecektir. " demişti.  

İkimiz de mandolin dersi almak için öğretmenimize isimlerimizi 
yazdırmıştık. Sevinçli ve heyecanlıydık. O kadar ki ailemize ikili bir konser 
vermeyi ve bu konserimizde mandolinle çalacağımız şarkıları bile 

tasarlamıştık. 
 

Ertesi sabah okula geldiğimde, Pınar' ı bir kenara çekilmiş düşünceli 
düşünceli otururken gördüm. Zorla  gülümseyen bir yüzle bana 
:"Günaydın," dedi. Ben de "Günaydın Pınar, bu sabah seni neşesiz 

görüyorum, yoksa bir sıkıntın mı var?" diye sordum. 
O zaman Pınar, başını önününe eğerek, 

-Sorma derdimi Filiz. Akşam anneme müzik dersi alacağım için, mandolin 
almak gerektiğini söyledim. Annem,"Yavrum bana sormadan neden böyle 
davrandın? Benim bu ay böyle bir masraf yapamayacağımı bilmeliydin." 

diyerek üzülmeye başladı. Annemin benim okul gereçlerim ve kış 
hazırlıkları için bütün paramızı harcadığını  
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dün düşünememiştim. Hem annemi üzdüğüm, hem de sevdiğim çalgıdan 

yoksun kalacağım için ağlamaya başladım. Annem: " Ağlarsan beni daha 
çok üzersin, ağlama bir çare düşünüp, sana mandolin almaya çalışacağım. 

Haydi şimdi dersine çalış," dedi. 
 
Beni beş yıldır yetim büyüten ve elinden geldiğince her istediğimi yapan 

annemi kucaklayarak öptüm. Bu sabah uyandığımda, yatak odamdan 
oturma odamıza geçtiğim zaman annemin daha kalkmamış olduğunu 

farkettim. Halbuki sabahları o benden çok önce kalkarak odamızı ısıtır ve 
kahvaltı hazırlardı. Annemin bu sabah gecikmesinin nedenini düşünürken 
gözlerim, örgü şişlerine takıldı. Akşam annemin kendisine ördüğü yün 

ceket yerine, yarısına kadar örülmüş bir çocuk eldiveni vardı. Yandaki 
yastığın üzerinde de, örgüsü tamamlanmış altı tane daha çocuk eldiveni 

duruyordu. Annem kış için ördüğü yün ceketini sökerek bu süslü püslü 
eldivenleri örmüştü.  Ama o kadar şık ve güzel eldivenler ki Filiz, onları 
kim görse kendisinin de öyle bir eldiveni olmasını ister. Zavallı annemin 

gece bu işlerle uğraşarak çok geç, belki de sabaha karşı yattığını ve bu 
nedenle uyanmadığını hemen anladım. Onu uyandırmadan kahvaltımı 

yaptım ve okula geldim.  
 

Pınar' ın bu sözleri beni çok duygulandırdı. Çünkü annesinin sabaha dek 
uyumayıp, ördüğü çocuk eldivenlerini satarak, kızının mandolin isteğini 
karşılayacağını hemen anlamıştım. 

 
"Anne kalbi bambaşkadır Pınar," dedim. "Onlar olmasa ne yaparız? Her 

derdimize onlar yetişir, yemez yedirir, giymez giydirirler. Haydi gel şimdi 
koşmaca oynayalım, hem de ısınalım." Pınar artık gülüyor, onu bir türlü 
yakalayamadığım için neşeleniyordu.  

 
Biraz sonra ders zilimiz , bizi dersliklerimize çağırırken Pınar ve ben her 

günkü neşe ve isteğimizle sıralarımıza yerleşiyorduk. 
 
Vefa Çağan (Doğan Kardeş dergisi)  

 
 

Öykü ile ilgili sorular: 
 
1. İki arkadaş okulda hangi faaliyete katılmak istediler ve ne yaptılar? 

2. Pınar’ın annesi bu isteği nasıl karşıladı? Niçin? 
3. Pınar, annesine hak verdi mi? 

4. Sabah uyanınca neyle karşılaştı? 
5. Pınarın annesini bütün gece çalışmaya iten sebep neydi? 
6. Annelerin çocukları için hissettiği duyguları anlatır mısınız? 

 
 

 

 Yukarıdaki resmi boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın.  

Galerimizde sergilensin. 
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