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Bugün okula gitmedim. Yani gittim ama sadece sınıf 
öğretmeninden izin istemek istemek için. Babamın “aile-
vi nedenler”den ötürü bana izin vermesini rica etmek 
için yazdığı yazıyı götürdüm. Öğretmen bunların ne tür-
den ailevi nedenler olduğunu sordu. Babamın çalışma 
hizmetine çağrıldığını söyledim, o zaman başka zorluk 
çıkartmadı.

Hemen yola çıktım ama eve değil, doğruca babamın 
dükkânına gittim. Babam beni orada bekleyeceklerini 
söylemişti. Bir de acele etmemi, belki bana ihtiyaçları 
olacağını eklemişti. Aslında bugün benim için okuldan 
izin istemesinin de nedeni buydu. Ya da neden, belki de 
“yuvasından koparılmadan” önce “bu son gününde beni 
yanında görmek” istemesiydi: Çünkü bunlar babamın 
sözleriydi, gerçi, evet, başka bir zamanda söylenmişlerdi. 
Eğer yanlış hatırlamıyorsam, sabah telefonda konuşur-
larken bunları anneme söylemişti. Günlerden perşem-
beydi ve perşembeleriyle cumartesi öğle sonralarımın 
üzerinde aslında annem söz sahibiydi. Buna rağmen ba-
bam anneme, “Gyurka’yı bugün sana bırakmam müm-
kün değil,” diye haber vermiş ve nedenini de böyle açık-
lamıştı. Ya da belki de böyle değildi. Bu sabah, gece veri-
len bombardıman alarmları yüzünden çok yorgundum, 
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belki de doğru anımsamıyorum. Bunları söylediğinden 
eminim ama. Anneme değilse bile bir başkasına.

Sonra annemle de biraz konuştuk, ne hakkındaydı, 
şimdi anımsamıyorum. Sanırım annem bana biraz kızdı 
da çünkü babam yanımda olduğu için onunla biraz kaba 
konuşmak zorunda kaldım: Sonuçta bugün babama göre 
hareket etmek zorundaydım. Artık yola çıkmaya hazır-
lanırken üvey annem de benimle mahrem bir konuşma 
yaptı, koridorda, yalnızken. Bu kederli günümüzde “uy-
gun bir davranış göstereceğimi umduğunu” söyledi. Bu
na ne karşılık vereceğimi bilemedim ve hiçbir şey söyle-
medim. Ama belki de suskunluğumu yanlış değerlendir-
di çünkü hemen ardından bu uyarıyla beni kırmak iste-
mediği, uyarının gereksizliğini kendisinin de bildiği anla-
mına gelen bir şeyler söyledi. Çünkü on beş yaşında bü-
yük bir oğlan olarak karşılaştığımız kader darbesinin 
ağırlığını kendi başıma değerlendirebileceğimden kuşku 
duymuyordu, ifadesi böyleydi. Başımı salladım. Anladı-
ğıma göre daha fazlasına gerek de yoktu. Bir de elleriyle 
bana doğru belki de beni kucaklamak istediğinden kork-
mama neden olan bir hareket yaptı. Ama kucaklamadı, 
sadece uzun, sarsıntılı bir solukla içini çekti. Gözlerinin 
de nemlendiğini gördüm. Hoş bir durum değildi. Artık 
kalmama gerek yoktu, gidebilirdim.

Okuldan dükkânımıza kadar yürüdüm. Berrak, ılık 
bir sabahtı – ilkbahar daha yeni başlıyordu. Paltomun 
düğmelerini açmak istedim, ama sonra fikrimi değiştir-
dim: Karşıdan gelen hafif rüzgâr yakamı kaldırabilir ve 
sarı yıldızı örtebilirdi, bu talimatlara aykırıydı. Bazı ko-
nularda şimdiden daha dikkatli davranmak zorunday-
dım. Odun depomuz bu yakınlarda bir ara sokaktaydı. 
Dik bir merdivenle aşağıdaki loş ışığa ulaşılıyordu. Ba-
bam ve üvey annemle büroda karşılaştım: Merdivenin 
altındaki büro bir akvaryum gibi aydınlatılmış cam bir 
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kafese benziyordu. Diğer açık depomuzda muhasebeci 
ve yönetici olarak çalıştığı yıllardan beri tanıdığım Bay 
Süto da –bu arada depoyu bizden satın almıştı, en azın-
dan biz böyle söylüyorduk– yanlarındaydı. Bay Süto ırk-
sal açıdan bütün beklenen özelliklere sahip olduğu için 
sarı yıldız takmıyordu. Bildiğim kadarıyla bütün bu 
olanlar aslında bizim mülkümüzle ilgilenebilmesi için ve 
bu arada gelirlerimizden tümüyle vazgeçmek zorunda 
kalmayalım diye yapılan ticari bir hileydi.

Onu bir şekilde eskisinden daha farklı selamlıyordum 
artık çünkü şimdi bir anlamda bizden daha üstün bir ko-
numdaydı, babam ve üvey annem de ona karşı da ha dik-
katliydiler. Buna karşın o sanki hiçbir şey olmamış gibi ba
bama hâlâ “müdür bey”, üvey anneme de “sayın hanıme
fendi” diye hitap etmeye büyük önem veriyor ve elini 
öpmeyi de asla ihmal etmiyordu. Beni de alıştığımız şaka-
cı ses tonuyla selamlıyordu. Sarı yıldızımı hiç fark etmez 
gibiydi. Sonra ben olduğum yerde, yani ka pının yanında 
kaldım, onlar da konuşmalarına ben içeriye girdiğimde 
kestikleri yerden devam ettiler. Görünüşe bakılırsa konu-
yu bölmüştüm. Önce konuştuklarından hiçbir şey anla-
madım. Hatta bir an için gözlerimi yumdum çünkü gü-
neş ışığından sonra içeriye girmek gözlerimi karartmıştı. 
Bu arada babam bir şeyler söylüyordu, ben gözlerimi aç-
tığımdaysa Bay Süto konuşmaktaydı. İnce bir bıyık bırak-
mıştı ve geniş, beyaz öndişlerinin arasında küçük bir boş-
luk vardı. Esmer, yuvarlak yüzünde dolaşan portakal rengi 
gün ışığı benekleri patlayan yaralara benziyordu. Bir son-
raki cümleyi yine babam söylemişti, belli bir “mal”dan ve 
Bay Süto onu şimdiden yanına alırsa “daha iyi” olacağın-
dan söz ediyorlardı. Bay Süto buna karşı çıkmadı, bunun 
üzerine babam yazıhanenin çekmecesinden saman kâğı
dı na sarılmış ve iple bağlanmış küçük bir paket çıkarttı. 
Ancak o zaman söz konusu edilenin nasıl bir mal olduğu-
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nu anladım; çünkü paketi görür görmez basık biçiminden 
anladım: İçindeki mücevher kutusuydu. Bu kutuda en 
değerli mücevherlerimiz ve buna benzer diğer şeyler bu-
lunurdu. Evet, hatta kutuyu tanımayayım diye benim yü-
zümden özellikle “mal” diye söz ettiklerini düşündüm. 
Kutu hemen Bay Süto’nun evrak çantasında gözden kay-
boldu. Ama sonra aralarında küçük bir tartışma çıktı: Bay 
Süto dolmakalemini çıkartmıştı ve ısrarla babama “mal”ı 
aldığını belirten bir belge vermek istiyordu. Babamın 
“bunlar çocukça”, “Bizim aramızda böyle bir şeye gerek 
yok” demesine rağmen Bay Süto uzun zaman ısrar etti. 
Bana bunları duymak Bay Süto’nun hoşuna gidiyormuş 
gibi geldi. Sonra da şunları söyledi: “Bana güvendiğinizi 
biliyorum müdür bey ama pratik hayatta her şeyin bir 
kuralı vardır.” Hatta üvey annemden yardım istedi: “Öyle 
değil mi, hanımefendi?” Ama üvey annemin dudakların-
da sadece yorgun bir gülümseme vardı ve bu durumun 
gereğince halledilmesini tümüyle beylere bırakmak iste-
diğine benzer bir şeyler söyledi.

Bay Süto sonunda dolmakalemini ortadan kaldırma-
sına rağmen bütün bu olanlar bana yine de tatsız geldi, 
ama sonra depoyla ilgili sorunlar hakkında çeşitli şeyler 
konuşmaya başladılar: Depoda bulunan odunlar ne yapı-
lacaktı? Anladığıma göre babam resmî kurumlar “işyeri-
ne muhtemelen el koymadan” hızlı hareket etmekten 
yanaydı ve Bay Süto’dan bu konularda üvey anneme de-
neyimi ve bilgisiyle destek olmasını rica etti. Bay Süto 
hemen üvey anneme dönerek açıklamada bulundu: “El-
bette, bunu söylemeye bile gerek yok hanımefendi. He-
saplar yüzünden zaten sürekli temas halinde kalacağız.” 
Sanırım artık ona devredilmiş olan işyerimizden söz edi-
yordu. Sonra nihayet vedalaşma başladı. Kederli bir yüz 
ifadesiyle uzun uzun babamın elini sıktı. “Böyle bir anda 
çok konuşmanın yerinde olmadığını,” düşünüyordu ve 
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bu yüzden babama söylemek istediği tek bir veda cümle-
si vardı: “Yakında görüşmek üzere müdür bey.” Babam 
hafif, eğri bir gülümsemeyle cevap verdi: “Öyle olacağını 
umalım Bay Süto.” Aynı anda üvey annem çantasını açtı, 
bir mendil çıkartarak doğruca gözlerine götürdü. Gırtla-
ğında tuhaf bir tıkanma vardı. Herkes suskunlaştı ve bir-
den ben de bir şeyler yapmam gerektiği duygusuna kapıl-
dığım için durum sıkıntılı bir hal aldı. Ama her şey bir-
denbire olmuştu ve yapabileceğim makul bir şey gelmedi 
aklıma. Gördüğüm kadarıyla durum Bay Süto için de sı-
kıntı vericiydi: “Ama hanımefendi,” dedi, “bunu yapmanı-
za gerek yok, gerçekten yok.” Biraz korkmuş gibiydi. Öne 
doğru eğildi ve âdeti olduğu üzere üvey annemin elini 
öpmek için dudaklarını eline değirdi. Sonra hemen kapı-
ya yöneldi; neredeyse kenara çekilecek zaman bile bula-
mayacaktım. Hatta benimle vedalaşmayı dahi unuttu. 
Dışarı çıktıktan sonra uzun süre ahşap merdivenlerdeki 
ağır adımlarının sesini duyduk.

Bir süre sustuktan sonra babam konuştu: “Eh, pekâlâ, 
bir bu kadar hafiflemiş olduk.” Bunun üzerine üvey an-
nem hâlâ buğulu olan sesiyle babama söz konusu belge-
yi Bay Süto’dan her şeye rağmen alsaydı daha iyi olup 
olmayacağını sordu. Ama babam bu tür belgelerin hiçbir 
“pratik değeri” olmaması bir yana böyle bir şeyi saklama-
nın mücevher kutusunu saklamaktan daha tehlikeli ola-
cağını söyledi. Ve üvey anneme şimdi “her şeyimizi aynı 
karta oynamamız” gerektiğini anlattı, yani şu anda zaten 
başka bir çözümümüz olmadığını göz önüne alarak Bay 
Süto’ya tam bir güven göstermeliydik. Üvey annem bu-
nun üzerine artık bir şey söylemedi, ama sonra babamın 
büyük ihtimalle haklı olduğunu ancak yine de elinde bir 
“belge” olsa kendisini daha güvende hissedeceğini anladı. 
Bununla birlikte yeterli bir açıklama getirecek durumda 
değildi. Bunun üzerine babam acele etmesi için onu 
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uyardı: İş onları bekliyordu, söylediği gibi zaman dar ol-
duğundan artık başlamaları gerekiyordu. Üvey annemin 
kendisi yokken de işlerle başa çıkabilmesi ve o çalışma 
kampındayken işyerinin körelmemesi için defterleri üvey 
anneme devretmek istiyordu. Bu arada benimle de üstün-
körü birkaç laf etti.

Bana okulda zorluk çıkartmadan izin verip verme-
diklerini ve benzeri şeyler sordu. Sonunda oturmamı ve 
üvey annemle kendisi hesaplarla ilgili her şeyi halledene 
kadar sakin sakin beklememi söyledi.

Ancak bu çok uzun sürdü. Bir süre sabırla dayanma-
ya çalıştım ve babamı, daha doğrusu yarın bizden ayrıla-
cağını ve onu muhtemelen uzun süre görmeyeceğimi 
düşünmeye çalıştım; fakat bir süre sonra bu düşünceden 
yoruldum ve babam için yapacağım başka bir şey olmadı-
ğı için de sıkılmaya başladım. Oturup durmak da çok yo-
rucuydu ve böylece ben de sırf değişiklik olsun diye kal-
kıp musluktan su içtim. Bir şey demediler. Daha sonra bir 
kere de aşağıya, küçük işimi halletmek için odunların ara-
sına gittim. Geri döndüğümde paslı, ezik lavaboda elleri-
mi yıkadım, sonra okul çantamdan teneffüste yiyeceğim 
ekmeği çıkartarak yedim ve sonunda tekrar musluktan su 
içtim. Bir şey demediler. Tekrar yerime oturdum. Sonra 
çok uzun bir süre daha korkunç sıkıldım.

Yukarıya, sokağa çıktığımızda öğlen olmuştu. Yine 
gözlerim kamaştı, bu kez de aydınlıktan. Babam uzun 
süre –neredeyse kasten olduğu duygusuna kapıldım– her 
iki demir kilitle uğraştı. Sonra artık bir daha kullanmaya-
cağı için anahtarı üvey anneme verdi. Bunu kendisi söy-
lediği için biliyorum. Üvey annem çantasını açtı. Yine 
mendil çıkartmak için olduğundan korktum hemen. 
Ama sadece anahtarı yerleştirdi. Aceleyle yola koyulduk. 
Önce eve gittiğimizi düşündüm; ama hayır, önce alışveriş 
yapmaya gittik. Üvey annem babamın çalışma kampında 
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ihtiyaç duyacağı şeylerin ayrıntılı bir listesini çıkartmıştı. 
Bir kısmını kendisi dünden halletmişti. Geri kalanını 
şimdi almamız gerekiyordu. Böyle, onlarla birlikte yürü-
mek bir şekilde huzursuzluk vericiydi, üç kişi ve üçünde 
de sarı yıldız. Yalnız olduğumda durum beni huzursuz 
etmekten çok eğlendiriyor. Onlarla birlikteykense nere-
deyse tatsız bir duygu içinde oluyorum. Niçin, açıklaya-
mıyorum. Daha sonraları buna pek fazla dikkat etme-
dim. Bütün dükkânlar insan doluydu, bir tanesi hariç: sırt 
çantasını aldığımız dükkân. Burada müşteri olarak sadece 
biz vardık. Kolalı keten kumaşların keskin kokusu havaya 
iyice sinmişti. Giysisinin kollarını temiz tutmak için kol-
luklar takmış, takma dişleri parıldayan, solgun, yaşlı bir 
adam olan dükkân sahibi ve şişman karısı bize çok sıcak 
davrandılar. Çeşitli türden malları masanın üzerine, önü-
müze yığdılar. Dükkân sahibinin yaşlı kadına “küçüğüm” 
diye hitap ettiğini ve her şeyi koşturup kadının getirmek 
zorunda kaldığını gözledim. Ayrıca bu dükkânı biliyor-
dum, evimizden çok uzak değildi. Ama içine hiç girme-
miştim. Aslında burası başka şeyler de satan bir spor ma-
ğazasıydı. Yeni olarak da kendi üretimleri olan sarı yıldız-
lardan satmaya başlamışlardı. Çünkü şimdi doğal olarak, 
büyük bir sarı kumaş sıkıntısı çekiliyordu. (Bizim ihtiya-
cımız kadarını üvey annem zamanında edinmişti.) Eğer 
doğru görebildiysem, dükkân sahiplerinin getirdiği yeni-
lik, kumaşın bir şekilde karton üzerine yapıştırılmış ol-
masıydı. Böyle daha hoş görünüyordu elbette, evet, sonra 
yıldızların üçgenleri de evde yapılanlar gibi gülünç bir 
şekilde kesilmemişti. Ürünlerinin kendi göğüslerinde de 
parıldadığını fark ettim. Ve sanki bunları sadece müşteri-
leri özendirmek için taşıyor gibiydiler.

Ama yaşlı kadın elinde mallarıyla gelmişti bile. Dük
kân sahibi bir soru sormasına izin vermemizi rica etmişti, 
acaba alışverişi çalışma kampını düşünerek mi yapıyor-
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duk? Evet, diyen üvey annem oldu. Yaşlı adam kederle 
başını salladı. Hatta üzerinde kahverengi lekeler belirmiş 
yaşlı ellerini havaya kaldırarak bir çaresizlik ifadesiyle 
tekrar tezgâhın üzerine bıraktı. Sonra üvey annem bir sırt 
çantasına ihtiyacımız olduğunu belirtti ve ellerinde bulu-
nup bulunmadığını sordu. İhtiyar önce tereddüt etti, son-
ra konuştu: “Sizin için var efendim.” Ve karısından istedi: 
“Küçüğüm, beyefendi için depodan bir tane getirsene!” 
Sırt çantası istediğimiz gibiydi. Ama dükkân sahibi karısı-
nı birkaç şey daha getirmesi için tekrar depoya gönderdi, 
bunların –kanısınca– gittiği yerde mutlaka babamın ya-
nında olması gerekiyordu. Bizimle genelde çok ölçülü ve 
anlayışlı konuşuyor ve “çalışma hizmeti” kavramından 
mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyordu. Bize çeşitli 
işe yarar şeyler gösterdi; kilitlenebilir, hava geçirmez bir 
tane çinko kap, dört tane iş gören bir çakı, askılı bir çanta 
ve “benzer koşullarda” kendisinden sık sık istenen başka 
şeyler. Üvey annem babam için çakıyı da aldı. Benim de 
hoşuma gitti. Alınan bütün şeyler toplandığında dükkân 
sahibi karısına buyurdu: “Hesabı çıkar!” Bunun üzerine 
yaşlı kadın siyah bir giysiye bürünmüş yumuşak bedenini 
büyük zahmetler çekerek yastıkla kaplanmış iskemleyle 
kasa arasından geçirdi. Dükkân sahibi bizi kapıya kadar 
da geçirdi. Orada, “bir başka sefer tekrar aynı şerefe sahip 
olmak” umudunda olduğunu söyledi ve samimi bir tavırla 
babama doğru eğilerek yavaşça ilave etti: “Sayın beyefen-
diyle ikimizin bildiği gibi.”

Artık her şeye rağmen nihayet eve doğru yola çık-
mıştık. Tramvay durağının da bulunduğu meydanın ya-
kınında büyük bir apartmanda oturuyoruz. Üvey anne-
min aklına ekmek tayınını kullanmayı unutmuş olduğu 
geldiğinde, oturduğumuz kata çıkmıştık. Ben geri dönüp 
fırına gitmek zorundaydım. Dükkâna ancak bir süre 
kuyrukta bekledikten sonra girebildim. İnce, sarışın, iri 
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göğüslü fırıncı kadının yanına varmak zorundaydım: O 
payımıza düşen miktarı ekmekten kesti, sonra ilerleyip 
fırıncıya tartması için ekmeği verdim. Selamıma karşılık 
vermedi, zaten onun Yahudilerden hoşlanmadığını çev-
rede herkes biliyordu. Bu nedenle ekmeğimi de biraz 
eksik verdi. Bu şekilde her tayından birazının kendisine 
kaldığını daha önceden de duymuştum. Ve bir şekilde, 
öfkeli bakışları ve becerikli el hareketi sayesinde onun 
düşünce tarzındaki mantığı anladım, yani gerçekten Ya-
hudilerden hoşlanmasının niçin mümkün olmadığını: 
Aksi takdirde onları dolandırdığı gibi tatsız bir duyguya 
kapılacaktı. Oysa böylece görüşlerine uygun davranmış 
oluyordu ve davranışını yönlendiren de görüşünün tu-
tarlılığı oluyordu, fakat bence başka bir görüşe sahip ol-
ması da mümkündü elbette.

Karnım iyice acıktığı için fırından eve dönmek için 
acele ettim ve yolda sadece Annamaria ile birkaç laf et-
mek için durdum. Ben merdivenlerden çıkmak üzerey-
ken o hoplaya zıplaya aşağıya iniyordu. Üst katımızda 
oturan Steiner’lerde kalıyordu. Steiner’lerle her zaman 
ihtiyar Fleischmann’larda görüşürdük, son zamanlarda 
her akşam. Eskiden komşularımıza özel bir ilgi göster-
mezdik, ama şimdi aynı cinsten olduğumuz anlaşılmıştı 
ve bu da akşamları ortak görüşlere ilişkin küçük bir dü-
şünce alışverişini gerekli kılıyordu. Bu arada Annamaria 
ile ben başka şeylerden de konuşuyorduk ve böylece 
Steiner’lerin aslında onun sadece amcası ve halası oldu-
ğunu öğrendim: Annesi ve babası ayrı yaşıyorlardı ve o 
zamana kadar Annamaria hakkında bir görüş birliğine 
varamadıkları için her ikisinin de yanında kalmayacağı-
na, burada yaşamasının daha iyi olacağına karar vermiş-
lerdi. Aynı nedenle önce bir yatılı okulda kalmış; ayrıca, 
ben de eskiden yatılı okuldaydım. O da aşağı yukarı on 
dört yaşında. Uzun bir boynu var. Sarı yıldızının hemen 
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altında göğüsleri yuvarlaklaşmaya başlıyor. Onun da he-
men fırına gitmesi gerekiyordu. Öğleden sonra kendisi 
ve iki kız kardeşle birlikte dört kişilik Rommé oyununa 
katılmak isteyip istemediğini bilmek istiyordu. Kız kar-
deşler bir kat üstte oturuyorlardı. Annamaria onlarla ar-
kadaştı, oysa ben pek iyi tanımıyordum, sadece koridor-
da ve sığınakta görüyordum onları. Küçüğü ancak on bir 
ya da on iki yaşında gösteriyordu. Annamaria’dan öğren-
diğim kadarıyla büyüğü kendisiyle aynı yaştaydı. Bazen, 
odamızın avluya bakan tarafındaysam onu karşı taraftaki 
koridorda evden ayrılırken ya da eve dönerken görüyor-
dum. Birkaç kez onunla giriş kapısında da karşılaştım. 
Kendi kendime, onu biraz daha yakından tanıyabileceği-
mi düşünerek oyuna katılmayı kabul ettim. Ama aynı 
anda aklıma babam geldi ve kıza, bugün değil, dedim; 
çünkü babam hizmete çağrıldı. O zaman o da babamla 
ilgili durumu daha önce evde amcasından öğrenmiş ol-
duğunu hemen hatırladı. İğneleyici bir şekilde, “Elbette!” 
dedi. Bir süre sustuk. Sonra sordu: “Ya yarın?” Ama ben 
ona, “Ertesi gün olmasını tercih ederim,” dedim. Ve he-
men ardından ilave ettim: “Belki.”

Eve döndüğümde babamı ve üvey annemi masanın 
başında buldum. Üvey annem bir yandan benim taba-
ğımla ilgilenirken aç olup olmadığımı sordu. “Dehşetli,” 
dedim, öylesine birden, gerçekten de durum bu olduğu 
için herhangi bir şey düşünmeden. O da benim tabağımı 
tepeleme doldurdu, kendi tabağınaysa neredeyse hiçbir 
şey almadı. Ama bunu fark eden ben değil babam oldu ve 
niçin öyle yaptığını sordu. Üvey annem, şu anda midem 
fazla bir şey kaldıracak durumda değil, gibisinden bir şey-
ler söyledi ve ben hatamı hemen anladım. Babam onun 
bu tutumunu hoş karşılamadı. Onun gücüne ve istikrarı-
na en fazla ihtiyaç duyulan şöyle bir anda güçten düşme-
mesi gerektiğini söyledi. Üvey annem cevap vermedi, 
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