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GUDRUN MEBS



GUDRUN MEBS
1944 yılında Bad Mergentheim’da doğdu, Frankfurt’ta 
büyüdü. 17 yaşındayken oyunculuk eğitimi almaya 
başladı, ardından bir tiyatro grubuyla tüm dünyayı 
dolaştı. 1965-1974 arasında televizyon filmi yapımcılığı 
alanında çalıştı. 1980’den beri çocuklar için yazıyor. 
Radyo oyunları ve kitapları çeşitli ödüllere değer 
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bulundu (Alman Gençlik Kitabı Ödülü 1984, Avusturya 
ve İsviçre Çocuk Kitabı Ödülleri, vb). Yazar yaşamını 
Münih ve İtalya arasında gidip gelerek sürdürüyor.
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Sevindirmek

“Annane!” diye sesleniyor Frieder, anne-
annesinin eteğini çekiştirerek. “Ben seni 
sevindirmek istiyorum, hemen şimdi!”

“Düş yakamdan sümüklü velet!” diye 
homurdanıyor anneannesi, elindeki sula-
ma kabını sallayarak. “Rahat bırak beni! 
İşim var, görmüyor musun?”

Anneannesi bahçede, çiçekleri sulu-
yor. Laleleri ve nergisleri. Frieder onun çiçekleri çok 
sevdiğini biliyor. Yorulmak nedir bilmeden yabani otları 
yoluyor anneannesi, yorulmak nedir bilmeden çiçeklere 
su veriyor. Frieder ise öylece duruyor, canı sıkılıyor.
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“Annane!” diye seslenerek anneannesinin çevresinde 
hoplayıp zıplıyor. “Ama ben seni sevindirmek istiyorum 
annane!”

“Beni sevindirmek istiyorsan işimi yapmama izin 
ver,” diyor anneannesi ve çok dikkatle, çok özenle üç 
kırmızı laleyi suluyor.

Frieder öfkeleniyor. Anneannesi sadece laleleri görü-
yor, Frieder’i görmüyor.

“Annane!” diye bağırarak onun önüne geçiyor. “Ama 
annane, sen çiçekleri benden daha mı çok seviyorsun?”

“Saçmalama!” diyor anneannesi, Frieder’i kenara itip 
sulamaya devam ederek. Yorulmak nedir bilmeden.

Frieder derin derin iç çekiyor ve tekrar deniyor: “An-
nane! Hadi söyle artık, seni nasıl sevindireyim annane?”

“Yolumdan çekilip uslu durarak,” diyor anneannesi. 
“Beni dinlemiyor musun sen?” Elindeki sulama kabını 
sallayınca üç damla su Frieder’in üstüne sıçrıyor. Belki 
dört damla.

“Ama annane!” diye yaygarayı koparıyor Frieder. Öf-
keyle başını ovuşturuyor.

Anneannesi onu suladı! Olacak iş değil! Frieder lale 
değil ki!

“Olacağı buydu,” diyor anneannesi kayıtsızca. “Anne-
anne sözü dinlemeyen böyle ıslanır işte!”

En iyisi uzaklaşmak. Frieder bahçenin en arka köşe-
sine gidiyor. Yere çömeliyor. Yüzünden düşen bin parça. 
O sadece anneannesini sevindirmek istiyordu, hem de 
çok sevindirmek. Oysa anneannesi onu suladı. Frieder 
başını ovuşturuyor öfkeyle. Kurumuş ya da hiç ıslan-
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mamıştı belki. Frieder iç çekiyor ve bir karar veriyor: 
Her şeye rağmen anneannesini sevindirecek! Daha şim-
diden çok eğlenceli! Fakat nasıl yapmalı? Anneannesi 
ona yolundan çekilip uslu durmasını söylemişti. Frieder 
yolundan çekilmiş oldu zaten, çünkü anneannesi onu 
kenara itti. Hem Frieder uslu zaten. Her zaman uslu. Bu 
sevinilecek bir şey değil. Birini sevindirmek için sürpriz 
yapmak gerekir. Anneannesinin çok şaşıracağı, çok sevi-
neceği bir şey. Frieder’in aklına bir fikir geliyor. Harika 
bir fikir, anneannesini sevindirecek bir sürpriz. Nasıl da 
şaşıracak!

Frieder anneannesine bakıyor. Anneannesi yağmur 
suyu varilinin yanında. Varil çiçek tarhından epey uzak-
ta. Frieder hınzırca gülüyor ve koşmaya başlıyor. Yıldı-
rım hızıyla, çiçek tarhına doğru. Ve hemen çiçekleri top-
lamaya koyuluyor. Yıldırım hızıyla. Laleleri ve nergisleri. 
Kocaman bir demet yapacak, çiçekleri çok seven anne-
annesi için. Frieder çiçekleri toplamıyor, yoluyor artık. 
En hızlı böyle çünkü… Demet o kadar büyük oluyor ki 
Frieder tutmakta güçlük çekiyor. “Kocaman bir sevinç 
demeti,” diye geçiriyor içinden ve anneannesinin olduğu 
tarafa bakıyor… Anneannesi hâlâ orada, su dolduruyor 
ama şimdi, şimdi geliyor… Neyse ki demet hazır. Çiçek-
lerin hepsi toplandı, hepsi. Çiçek tarhı bomboş, kabak 
gibi... Frieder kocaman sevinç demetini iki eliyle tutup 
havaya kaldırarak anneannesine sesleniyor: “Annane, 
bak, bir sürprizim var! Senin için!”

“Ne!” diye kükreyen anneannesi, elindeki su dolu kabı 
yere düşürüyor. Gözlerini ovuşturarak kalakalıyor…
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“Nasıl şaşırdın değil mi annane!” diye bağıran Frie-
der, anneannesine koşuyor. Çiçek demetini, kocaman 
demeti sıkıca tutarak.

“Olamaz!” diye inliyor anneannesi.
“Ama oldu!” diye neşeyle karşılık veriyor Frieder. 

“Hepsi senin için. Sevindin mi?” Çiçek demetini annean-
nesinin kollarının arasına bırakarak çevresinde hopla-
yıp zıplıyor. Anneannesi demeti göğsüne bastırmış, göz-
lerini kocaman açmış, bomboş çiçek tarhına bakıyor… 
Frieder o anda anlıyor: Anneannesi sevinmiyor. Azıcık 
bile. Frieder bunu görebiliyor.

Anneannesi homurdanarak veryansın etmeye başlı-
yor: “Aklını mı kaçırdın sen? Bütün çiçekleri yolmuşsun! 
Ben de onları sulayacaktım şimdi!”

Frieder yutkunuyor. “Artık sulamana gerek kalmadı 
annane,” diyor usulca.

“Ben yaşlı bir kadınım ama kör değilim! Seni çiçek 
yolucu haylaz, seni uslanmaz! Doğrusu merak ediyo-
rum, ne düşündün de yaptın bunu?” Öfkeyle çiçeklere 
bakıyor, öfkeyle Frieder’e bakıyor. Frieder yutkunuyor, 
bakışları yerde, burnunu çekerek fısıldıyor: “Bunları 
yeniden dikeriz, olmaz mı annane?”

“Ne!” diye kükrüyor anneannesi çiçek demetini sal-
layarak. Frieder ne yaptığını o anda anlıyor. Bu çiçekler 
açmayacak artık. “Yenilerini dikeriz, olmaz mı annane?” 
diye yutkunuyor Frieder. Burnundan üç damla sümük 
akıyor.

“Önümüzdeki yıl ancak,” diyor anneannesi öfkeyle. 
Frieder’in başı daha da öne eğiliyor. Önümüzdeki yıla 
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çok var. Sonsuza dek sürer. O zamana kadar anneanne-
sinin çiçek tarhları bomboş kalacak, kabak gibi. Hiçbir 
çiçek açmayacak orada…

Frieder anneannesine koşuyor, yüzünü önlüğüne 
bastırıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor: “Ben sadece seni 
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sevindirmek istemiştim annane!” Öyle çok ağlıyor ki 
anneannesinin önlüğü ıslanıyor.

“Ama yanlış bir yol seçmişsin,” diyor anneannesi, 
içini çekerek. “Olan olmuş artık!” Ağlamaya devam eden 
Frieder’in elinden tutup onu yağmur suyu varilinin yanı-
na götürüyor. Çiçek demetini varilin içine yerleştiriyor.

“Baksana,” diyor, “ne güzel süslendi. Varil sevinmiş 
oldu böylece. Hey, burnunu temizle hadi!”

Frieder burnunu çekiyor ve temizliyor. Frieder bakı-
yor ve şaşırıyor. Yağmur suyu varili nasıl da güzel olmuş! 
Dev bir vazoya benziyor. İçinde bir sürü çiçek. Kırmızı, 
sarı ve beyaz. Hepsi varilin kenarlarından başlarını sal-
lıyorlar. Harika görünüyor!

Anneannesi ile Frieder bir süre orada durup yağmur 
suyu variline bakıyorlar. Süslü varile. Frieder sıkılana 
kadar. “Annane,” diyor Frieder anneannesinin eteğini 
çekiştirerek. “Hey annane, bir daha asla seni sevindir-
mek için bir şey yapmayacağım, tamam mı? Şimdi gidip 
oyun oynayacağım ve uslu olacağım.”

“Umarım,” diyor anneannesi ve gülümseyerek Frie-
der’in yanağına bir öpücük konduruyor. Poposuna da 
bir şaplak.








