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PAUL MAAR
1937 yılında, Schweinfurt’ta doğan Paul Maar, resim ve 
sanat tarihi öğrenimi gördü. Başlarda sanat eğitmenliği 
yapan Maar, bugün Alman çocuk ve gençlik edebiyatının 
en önemli isimlerindendir. Yazar, Alman Gençlik 
Edebiyatı Ödülü, Friedrich-Rückert Ödülü ve E.T.A. 
Hoffman Ödülü gibi pek çok prestijli ödülün de sahibidir.
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Max Anlatıyor

Eğer o gün babamın eczanesine o yaşlı kadın gelmeseydi 
bunca heyecanı yaşamaktan kurtulmuş olurduk. Ed-
gar’dan da.

Şimdi böyle söyleyince Edgar’dan kurtulmuş olmayı 
istediğim anlamı çıkarılabilir. Sürekli bir şeyleri ölçme-
si, tablolar hazırlaması ve listeler yapması fena halde si-
nir bozucu olmasına rağmen anlatmak istediğim elbette 
bu değil. Örneğin, babamla birlikte ne zaman çiftliğine 
ziyarete gitsek boyumu ölçer, sonra sonucu bir tabloya 
nokta olarak işaretler, en sonunda da bu noktaları kırmı-
zı bir çizgiyle birleştirir. Söylediğine göre, böylece büyü-
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memi tamı tamına izleyebiliyormuş. Bu ne işe yarayacak 
derseniz, hiçbir fikrim yok. Her yıl biraz daha boy attığı-
mı pantolonlarımdan da görebiliyorum zaten. Geçen yıl 
giydiklerim iyice kısaldı, ancak ayak bileklerime geliyor. 

Üstüne üstlük, adı Edgar olmasına rağmen, ona Edgar 
dememeliymişim. Her defasında, “Max, benim adım Bay 
Edgar!” diyerek düzeltiyor lafımı. 

Aslında Bay Edgar çok iyi biri. Babamın da en iyi ar-
kadaşı.

Eğer o tuhaf, yaşlı kadın eczaneye gelmeseydi, Bay 
Bello’yla da tanışamazdık. Gerçekten çok yazık olurdu. 
Sonuç olarak yaşlı kadının bize o sıvıyı getirmesi iyi oldu. 

Sanırım hikâyeme en baştan başlasam daha iyi olacak. 
Verena hikâyeleri sondan değil baştan başlayarak anlat-
mak gerektiğini söylüyor.

Verena Lichtblau’ya daha sonra sıra gelecek. Şimdi 
iyice geriye gitmem gerekiyor!

Her şey on ikinci doğum günüm için babamın bana 
bir köpek hediye etmesiyle başladı.

Babama bir köpeğim olmasını istediğimi söyleyince, 
“Hayatta olmaz! Eczanede köpek beslemek hiç hijyenik 
değil,” demişti. 

Anladığınız üzere babam eczacı. Löwen Sokak’taki 
Sternheim Eczanesi bizim. 

“Köpeği bir kez bile getirmem eczaneye, hep yuka-
rıda, evde tutarım,” diye cevapladım. Babam başını iki 
yana sallayarak, “Max, köpeklerin hareket etmeye ihti-
yacı vardır. Sürekli evin içinde nasıl kalır!” dedi. 
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“Bal gibi kalır!” dedim ama yine hayır anlamında ba-
şını salladı.

Yirmi yıldır hem evimizin, hem de eczanenin te-
mizlik işlerine bakan şişman Bayan Lissenkow’a bir 
köpeğimin olmasını çok istediğimi ama babamın izin 
vermediğini anlattım. “Babanla bir de ben konuşayım,” 
dedi, “belki ikna edebilirim. Eğer başarırsam sana veda 
hediyem olur. Biliyorsun, önümüzdeki hafta emekli olu-
yorum. Artık temizliğe gelmeyeceğim.”

Gerçekten de babamla konuştu. Ona çocuğunu yalnız 
büyüten biri olarak (babamı kastediyor) aşağıda, ecza-
nenin arka tarafında, karıştırıldığında buhar çıkan, 
renk değiştiren kötü kokulu sıvılarla uğraşırken, çocu-
ğun (ben oluyorum), çoğunlukla üst kattaki evde yalnız 
kaldığını anlattı.

Babam uğraştığı sıvılar nedeniyle kaygılanmaması 
gerektiğini, arkadaşı Edgar için, daha doğrusu Edgar’ın 
çayır ve tarlaları için yeni bir gübre maddesi geliştirdi-
ğini söyledi.

Bayan Lissenkow konunun sıvılar değil, oğlu Max 
olduğunu söyledi. Zaten annesi olmadığı için kendisi-
ni epeyce yalnız hissettiğini, bu durumda bir hayvan, 
özellikle de bir köpek beslemesinin yalnızlığına çare 
olacağını belirtti. 

Gerçi kendimi hiç mi hiç yalnız hissetmiyordum ama 
Bayan Lissenkow’un söylediklerine karşı çıkmadım, ter-
sine, elimden geldiğince öyle hissediyormuşum gibi bir 
yüz ifadesi takınmaya çalıştım.

Bayan Lissenkow babamın en hassas noktasına do-
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kunmuştu, hemen anladım. Ne zaman annemden söz 
açılsa ve kendisinin babalık görevlerini tam olarak yeri-
ne getirmediği anlamına gelebilecek bir şeyler söylense, 
babam üzüntüden mahvolur.

Babamla annem dört yıl önce boşandı. Beş yıl önce 
Avustralya’ya tatile gitmiştik. Annem orada Yeni Zelan-
dalı bir timsah avcısıyla tanışıp bizi terk etti. Babam 
bana üzülmememiz gerektiğini, annemin macerayı sev-
diğini, eczanede oturmaktan bıktığını söyledi. Dürüst 
olmak gerekirse annemin hayatı boyunca ilaç satmak 
istememesini anlıyorum. Aslında babamın da eczacılığa 
bayıldığı söylenemez. Ona kalsa, eczanenin arkasındaki 
odada hapları çeşitli renklere boyamayı, türlü çeşitli 
renklerde meyveli şekerler üretmeyi veya resimler yapıp 
vitrine, vitamin tabletleriyle burun spreylerinin arasına 
süs olarak yerleştirmeyi yeğler.

Annem macerayı hep sevmiştir. Büyük olasılıkla bu 
özelliğini dedemden, yani babasından aldı. Dedemi hiç 
görmedim. Kendini metal bir varil içinde Niagara Şela-
lesi’nden aşağıya yuvarlayınca ölmüş. Aslında aşağıya 
düştüğünde yaşıyormuş, ama hava ansızın bozunca me-
tal varile yıldırım isabet etmiş. 

Babamla evlenmeden önce annem sık sık ava gider, 
yaban domuzu vururmuş. Babama göre avlanmak kor-
kunç bir şey; hayvanları sevdiği için avlanmaya karşı.

Babamın hatırına avlanmaktan vazgeçen annem, 
bahçemizde teneke kutulara nişan alarak atış talimi 
yapıyordu. Ama komşular sesten rahatsız oldukları için 
bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı. En sonunda ec-
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zanenin bodrumunda, babamın çizdiği hedef tahtasına 
havalı tabancayla atış yapmaya başladı. Bazen yanlışlık-
la babamın hazırlayıp raflara dizdiği şişeler isabet alı-
yordu. Gerçi annem hemen cam kırıklarını süpürüyor, 
eczacı kâğıdına sarıp atıyordu ama Bayan Lissenkow her 
defasında suç delillerini bulup babama yetiştiriyordu: 
“Karınız bu kez de öksürük şurubu şişesini vurmuş.” 

Babam hep annemin tarafını tutar, “Ziyanı yok, olur 
böyle şeyler. Yeni bir karışım yaparım. Onun rengi pek 
iyi olmamıştı zaten, fazla yeşildi,” gibi sözler söylerdi.

Ne yapalım, buna rağmen annem bizi terk etti.
Beş yıl önce Avustralya tatilinden dönerken uçakta 



babam beni teselli edip, “Bundan sonra sana hem anne-
lik hem babalık yapacağım,” demişti. 

Eve döndüğümüzde biraz hayal kırıklığı yaşadığımı 
söylemeliyim. Çünkü ben babamın anne olduğu zaman 
kadın gibi giyineceğini düşünmüştüm; peruk takaca-
ğını, etek ve külotlu çorap giyeceğini. Babamın bu kı-
lıkta nasıl görüneceğini çok merak ediyordum. Artık 
babamın aynı zamanda annelik yapacağını söylerken 
ne demek istediğini biliyorum. Ama o zamanlar daha 
küçüktüm.

Dört yıl önce, ki o zaman sekiz ya-
şındaydım, annem bir kart gönder-

di. Çok sevindiğimi anımsıyorum 
çünkü zarfın üzerinde iki adet 
Avustralya pulu vardı; buralar-
da pek rastlanmaz o pullara. İki 
Avustralya pulunu sınıfta beş 
Amerikan puluyla değiş tokuş et-
tim, pulları Robert Steinheuer’e 
verdim. Bundan sonra Robert’in 

beni artık aptalca şeyler yaparak 
kızdırmayacağını, rahat bırakaca-
ğını umuyordum. Ne yazık ki bu 
beklentim sadece bir haftalığına 
karşılandı. Robert sonra aynı kötü 
tavırları sürdürdü.

Annemin karta ne yazdığını 
unuttum. Sanırım yeni kocasıy-
la Tazmanya ya da Tunus’a ta-
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şındığını yazıyordu; en azından T ile başlayan bir yerdi, 
bundan eminim. Ayrıca kaplan ya da aslan avladıklarını 
da yazmıştı. 

Köpek konusuna dönecek olursam, Bayan Lissenkow 
doğru yerden yakalayıp doğru şeyler söylemişti, babam 
bir köpek sahiplenmemi kabul etti.

On ikinci doğum günümde, bir çarşamba günü, ba-
bamla dört köpek çiftliği dolaştık. Babam evimiz küçük 
olduğu için sahipleneceğim köpeğin fazla büyük olma-
ması gerektiğini söyledi. Tel tüylü sosis, kaniş, teriyer ve 
schnauzer cinsi köpeklere baktık. Ama hiçbiri hoşuma 
gitmedi. Bence insan sahipleneceği köpeğe ilk görüşte 
“İşte bu!” diyebilmeli. Baktığımız köpeklerin hiçbirine 
böyle özel bir şey hissetmedim. 

Böylece o gün köpek sahiplenmeden eve dönüp Bayan 
Lissenkow’la birlikte babamın yaptığı ve en az yedi deği-
şik renkle süslediği doğum günü pastamı yedik.
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Sternheim ve
Bay Edgar

Bay Edgar ve Max’ın babası Sternheim arkadaştı. Okul-
dan tanışıyorlardı.

Bay Edgar matematikte sınıf birincisiydi ve geomet-
ri ödevlerinde her zaman Sternheim’a yardım ederdi. 
Renk karışımları yapmakta usta olan Sternheim ise 
resimde sınıfın en iyilerindendi, o da resim dersinde 
Edgar’a yardımcı olurdu. 

Bay Edgar ya matematikçi ya da fizikçi olmak istiyor-
du. Sternheim’ın hayali de resimleri dünyanın bütün 
müzelerinde sergilenen ünlü bir ressam olmaktı. 

Bay Edgar çiftçi, Sternheim ise eczacı oldu. 



Babaları yüzünden. Bay Edgar’ın babası, “Matema-
tikçi mi olacaksın?” demişti. “Ne yapmak niyetindesin? 
Çiftliğimiz ne olacak? Senin büyük deden çiftçiydi, de-
den çiftçiydi, ben çiftçiyim, sen de çiftçi olacaksın, o 
kadar!” diyerek son sözü söylemişti.

“O kadar!”ın anlamı şuydu: Tartışma bitmiştir, itiraz 
yok!

Böylece Bay Edgar çiftçi oldu. 
Ancak hiç kimse Bay Edgar’ın çok başarılı bir çiftçi 

olduğunu ve bu işten servet kazandığını iddia edemez. 
Kendisine meslektaşlarının çoğu gibi bir dizel Mercedes 
bile alamamıştı. Şehirde yaşayan arkadaşı Sternheim’ı 
ziyarete traktör ya da mopedle geliyordu.

Belki de Bay Edgar tarlalarını sürmeye veya gübrele-
meye çok az zaman ayırdığı için para kazanamıyordu. 
Onun yerine ahır kapısının hemen yanına on dört çelik 
çiviyle astığı büyük bir listeye rakam girmeyi yeğliyordu.
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Örnek vermek gerekirse, her sabah domuzunun iki 
burun deliği arasındaki mesafeyi ölçüyor, elde ettiği so-
nucu hayvanın kilosuyla kıyaslıyordu. Böylece on sekiz 
ay sonra iki burun deliği arasındaki mesafenin hayvanın 
aldığı kilo oranında büyüdüğünü matematiksel olarak 
kanıtlayabilmişti. 

Sternheim da çocukluk hayallerinden vazgeçmek zo-
runda kalmıştı. Eczacı olan büyük dedesi, Sternheim 
Eczanesi’ni kurup adını duyurmuştu. Sonra eczaneyi 
dedesi devraldı. Dede Sternheim yeni ilaç, çözelti ve 
güzellik ürünleri geliştirme konusunda son derece par-
lak bir mucitti. Hatta ikinci belediye başkanını, kendi 



buluşu olan bir karışımla alkol bağımlılığından kurtar-
dığı için yerel gazete onun hakkında Löwen Sokak’ın Bü
yücüsü diye bir haber yapmıştı.

Sternheim ressam olmak için güzel sanatlar fakülte-
sine gitmek istediğini söyleyince babası başını iki yana 
sallayarak şöyle demişti: “Dedem eczacıydı, babam da 
öyle. Okulda tarih dersinde her zaman en iyi bendim, 
özellikle Alman Ortaçağı uzmanlık alanımdı. Çocuk-
ken mutlaka tarihçi olmak istiyordum. Ama o zaman 
Sternheim Eczanesi ne olurdu? Bazen insanın çocukluk 
hayallerini unutması gerekiyor. Anladın mı?”

Sternheim anlamıştı. Böylece Bay Edgar çiftçi, Stern-
heim da eczacı oldu. 
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Sternheim ile Bay Edgar’ın bir ortak noktaları daha 
vardı: Sternheim adından, Bay Edgar da soyadından 
memnun değildi. 

Bay Edgar’ın soyadı “Horkunç” idi. Ne zaman kendi-
sini takdim ederken “Horkunç” diye soyadını söylese, 
insanlar “Korkunç mu? Neymiş korkunç olan?” diye 
soruyordu. 

Başka bir yol deneyip “İsmim Horkunç,” diye vurgu-
layarak söylemesi de kâr etmiyordu, çünkü bu defa da 
“Çok mu korkunç? İsminiz o kadar korkunç mu?” diyor-
lardı.

Bu nedenle Bay Edgar soyadını bir kenara bırakmaya 
karar vermişti. “Bana Bay Edgar deyin,” diyordu.

Max’ın babası ise, okulda herkesin dalga geçtiği “Pe-
pin” adını değil Sternheim olan soyadını kullanmayı 
tercih ediyordu. Babası bu alışılmadık ismi, Ortaçağ’da 
hüküm sürmüş Frenk Kralı III. Pepin’i çok takdir ettiği 
için oğluna vermişti. 

Sternheim adından çok çektiği için kendi oğluna ba-
sit, kısa bir isim koydu: Max. 








