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“Eee, şimdi biz siamo o non siamo1,” diye kurumlandı büyük 
amcam Vili, ikimiz en sonunda o yaz akşamüzeri geç bir 

vakitte Surrey’deki geniş arazisini tepeden gören bahçede otur-
duğumuzda. 

“Şuna bir bak,” diyerek uçsuz bucaksız yeşilliği işaret etti. 
“Müthiş değil mi?” diye sordu sanki İngiltere kırsalında akşamü-
zeri yürüyüşüne çıkma fikrini keşfetmişçesine. “Gün batmadan 
hemen önce ve çaydan dakikalar sonra mutlaka gelir: bir bolluk, 
hatta neredeyse bir huzur hissi. Anlarsın ya – hayatta ne istediy-
sem elde ettim. Seksenlerindeki bir adam için hiç fena sayılmaz.” 
Yüzünde kibirli bir kişisel tatminin izleri belirdi. 

Onunla İskenderiye’den, kaybedilen zamandan ve kayıp dün-
yalardan, en nihayetinde gelecek olan sondan, Mösyö Costa’dan 
ve Montefeltro ile Aldo Kohn’dan, Lotte ve Flora Teyze’den ve 
artık çok uzak olan o hayatlardan konuşmaya çalıştım. Sözümü 
yarıda kesip elini kötü bir kokuyu dağıtmaya çalışıyormuş gibi 
küçümseyici bir tavırla salladı. “Bunlar hep zırva. Ben şimdide 
yaşıyorum,” dedi nostaljim karşısında neredeyse sinirlenerek. 
“Siamo o non siamo?” diye sordu gerinmek üzere ayağa kalkıp 
akşamın ilk baykuşuna işaret ederek. 

Kimin ne olduğu ya da olmadığı hiçbir zaman tam anlamıyla 
bariz değildi, fakat şimdi tek kelime dahi İtalyanca konuşama-
yanlar da dahil olmak üzere ailedeki herkes için bu dolambaçlı 
ifade, hâlâ bugün bile Büyük Savaş esnasında kendini bir İtal-
yan siperinden çekip çıkardıktan sonra tüfeğini iki eliyle sımsıkı 
1 İt. Var mıyız, yok muyuz?, ç.n. 
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kavrayarak sıra sıra ağaçların arasına saklanan, kurşunları tüken-
mese Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu tek başına tepe-
leyebilecek o çalımlı, gözü pek kibirli-askeri çağrıştırmakta. Bu 
ifade, her gün itilip kakılması gereken hanımevlatlarıyla çevrili 
bir talim çavuşunun buyurgan özgüvenini ifade ediyordu. “Ye-
terince erkek miyiz, değil miyiz?” diyor gibiydi. “Devam ediyor 
muyuz, etmiyor muyuz?” “Yaptığımız işin hakkını veriyor mu-
yuz, vermiyor muyuz?” Bu onun korktuğunu belli etmeme, ye-
nilgiyi umursamama, dört bir yana dağılmış parçaları toplayıp 
zafer diye ilan etme yöntemiydi. Kaderin cilveleriyle böyle böyle 
çarpışıyor ve daha fazlasına dayanmaya devam edebiliyordu, en 
talihsiz tasarılarının beklenmedik göz alıcılığına varıncaya kadar 
her şey için kendine böyle böyle pay çıkarabiliyordu. Olsa olsa 
sokak çocuklarının girişkenliği diye nitelendirilebilecek davra-
nışları cesaret diye yanlış yorumladığı gibi, abartılı bir şansı da 
öngörüyle karıştırıyordu. Yürekliydi. Bunu biliyor ve bununla 
caka satıyordu. 

1917 yılında Caporetto Muharebesi’nde İtalyanların uğradı-
ğı utanç verici bozguna aldırış etmeyen Vili Amca, İtalyan or-
dusundaki hizmetleriyle biteviye gururlanmaya devam ederek 
Konstantinopolis’teki İtalyan Cizvit okullarında edindiği Floran-
salılara özgü o şen şakraklığıyla da böbürlendi. Yüzyılın sonlarına 
doğru Türkiye’de dünyaya gelmiş çoğu genç Yahudi erkek gibi, 
Vili de Osmanlı kültürüyle alakalı her şeyi hor görüyor ve Batı’ya 
karşı bir açlık duyarak Türkiye’deki çoğu Yahudi’nin yöntemiyle 
en nihayetinde “İtalyan” olmayı bekliyordu: İspanya’dan kaçan 
Yahudilerin on altıncı yüz yılda yerleştiği Pisa’ya yakın bir liman 
şehri olan Leghorn ile aile bağları olduğunu iddia ederek. İşine 
geldiği üzere Pardo-Roques gibi bir İspanyol soyadına sahip uzak 
bir İtalyan akraba ortaya çıkarılıverdi – Vili’nin kendisi de yarı 
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Pardo-Roques idi – ve bunun üzerine Türkiye’de yaşayan tüm 
“kuzenler” anında İtalyan oldular. Elbette ki hepsi katı ulusalcı 
ve monarşi yanlısıydılar. 

Vili Amca, İtalyan ordusunun asla cesur olmadığını söyleyen 
İskenderiyeli bir Yunan’ı derhal düelloya davet etmişti, özellikle 
de tüm o İtalyan madalya ve ıvır zıvırın Vili’nin hâlâ Türk bir 
hayta ve üstüne üstlük bir de Yahudi olduğu gerçeğini değiştir-
mediğini hatırlatmasının ardından. Bu durum, Vili Amca’yı biri-
leri Yahudiliğine dil uzattığı için değil de –bunu yapan ilk kendisi 
olurdu– pek çok Yahudinin şaibeli yollarla İtalyan olduklarının 
kendisine hatırlatılmasından nefret ettiği için zıvanadan çıkar-
mıştı. Şahitlerinin onlar için seçtiği silahlar öylesine köhneydi ki 
düellocuların ikisi de bunları nasıl kullanacaklarını bilmiyordu. 
Yaralanan olmadı, özürler dilendi, hatta içlerinden biri kıkırdadı 
bile ve dostane bir hava yaratmak için Vili denize bakan sessiz bir 
restorana gidilmesini önerdi, Haziran ayının o berrak İskenderi-
ye gününde yıllardır yemediği kadar kallavi bir öğle yemeği yedi. 
Sıra hesabın ödenmesine geldiğinde hem Yunan hem de İtalyan 
ödemeyi yapmak için ısrar ettiler ve Vili Amca en nihayetinde 
son çare olarak büyü yapmaya başvuran bir sihirbaz gibi o seçkin 
küçük ifadesini, “Şimdi ben sözümün eri miyim, değil miyim?” 
anlamına gelecek şekilde kullanmasa bu çekişme her iki adamın 
da onurları ve aldıkları keyfi öne sürmeleriyle sonsuza dek de-
vam ederdi. Bu ikilinin daha inayetli olan Yunan tarafı durumu 
kabullenmek zorunda kaldı. 

Vili Amca bir kökeni olduğuna dair o kavranması güç ancak 
kati duyguyu nasıl uyandıracağını biliyordu –bu öylesine kadim 
ve ayrıcalıklı bir kökendi ki doğum yeri, milliyet ya da din gibi 
ikinci sınıf farklılıkların tümünün üzerindeydi. Ve köken ima-
sıyla birlikte servet iması da geliyordu –ki buna neredeyse her 
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zaman servetinin aile arasında kil saksılar dışında hiçbir yerde 
esamesi okunmayan yabancı topraklar gibi başka başka yerle-
re bağlı olduğuna dair üstü kapalı ifadeler eşlik ediyordu. Ama 
kökeni ona itibar kazandırıyordu. Ve onun için en önemli olan 
da buydu, çünkü o ve ailedeki diğer tüm erkekler bu şekilde ser-
vet yapmış, ödünç almış, kaybetmiş ve evlilik yoluyla edinmişti: 
İtibarla. 

Köken, Vili için doğal bir şeydi, ona gerçekten sahip olması 
ya da ’mış gibi yapması ve hatta hükmü kalmamış aristokratla-
rın kaygısız zarafetiyle onu elde etmeye çalışmasıyla ilgisi yok-
tu. Onun durumunda bu yalnızca doğuştan gelen bir üstünlüğe 
sahip olduğuna dair bir kanıyla ilintiliydi. Varlıklıların etkileyici 
duruşuna, eşitleri arasında yumuşayıveren o gönülsüz gülüm-
semeye sahipti. Refah, politika ve safahat konularında soylulara 
yaraşır bir konumdaydı, zevksizlikten çok duruş bozukluğuna, 
zalimlikten çok zevksizliğe ve kötü beslenme alışkanlıklarından 
çok sofra adabından yoksunluğa katlanamazdı. Hepsinden öte, 
Yahudilerin özellikle de goyim2 gibi davranmaya çalışırken ken-
dilerini açık etmelerine neden olan ve adına “atavizmler” de-
diği şeyden nefret ederdi. Tipik Yahudi gibi görünen tüm ka-
yınları ve tanışlarıyla alay ederdi, bunun nedeni kendisinin öyle 
görünmemesi ya da Yahudilerden nefret etmesi değil de diğer 
herkesin onlardan ne denli nefret ettiğini bilmesiydi. Onlar gibi 
Yahudiler yüzünden bizim gibi Yahudilerden nefret ediyorlar. 
Kökeniyle gurur duyan itaatkar bir Yahudi tarafından hakir gö-
rüldüğünde, Vili’nin yanıtı dudaklarının arasından sanki kırk 
yıldır ağzında evirip çevirdiği bir çekirdek gibi yuvarlanıverirdi: 
“Neyle gurur duyuyorsun? En nihayetinde hepimiz öyle ya da 
böyle tacir değil miyiz?” 
2 Yahudi olmayan kimse anlamında kullanılan bir ifade, ç.n. 
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Ve tacirlik en iyi bildiği ve yaptığı şeydi. Hatta bu sayede Mı-
sır’daki İngilizlere ve sonrasında İtalyanlar adına Avrupa’dakile-
re de faşizmi pazarlamıştı. Papa’ya olduğu kadar Il Duce’ye3 de 
bağlıydı. Almanya’daki Hitler Gençliği’ne her yıl yaptığı beyanat-
lar epey alkış topluyordu ve aile arasındaki didişmelerin malum 
kaynaklarından biri halini almıştı. “Karışmayın. Ben ne yaptığı-
mı biliyorum,” derdi. Yıllar sonra, İngilizler İskenderiye’de ya-
şayan tüm yetişkin İtalyan erkekleri toplamaya başladıklarında 
Vili Amca bir anda eski çekmecelerini karıştırıp İngiltere Kon-
solosluğu’ndaki arkadaşlarına bir İtalyan Yahudi olarak İngiliz 
çıkarları için herhangi bir tehdit teşkil etmesinin mümkün ol-
madığını kanıtlayabilmek için Konstantinopolis hahamlığından 
gönderilen eski sertifikaları aramaya başladı. İtalyanlara karşı 
casusluk yapmasını istemezler miydi? İngilizler bundan iyisini 
bekleyemezlerdi. 

Öyle müthiş bir iş çıkardı ki savaştan sonra, Dr. H. M. Spin-
garn takma adıyla hayatının geri kalanını geçirdiği Surrey’de 
Georgian stili bir malikaneyle ödüllendirildi. Herbert Michael 
Spingarn, Vili’nin Konstantinopolis’te çocukken tanıştığı ve için-
de ömür boyu sürdüreceği iki tutkuyu uyandıran bir İngiliz’di: 
İngiliz olan her şeyi taklit etmeye dair Levantenlere özgü arzu ve 
Osmanlılara özgü o İngilizlerle ilgili her şeyi hakir görme hali. 
Yahudiyim diye bağıran ismini Anglo-Sakson bir isimle değiş-
tiren Vili Amca, ona şu Spingarn denen adamın da bir Yahu-
di olduğunu söylediğimde üstünü hafiften kapattığı bir utançla 
yüzünü buruşturdu. “Evet, öyle bir şeyler anımsıyorum,” dedi 
belli belirsiz. “O halde her yerdeyiz, öyle değil mi? Yüzeyi şöyle 
bir kazısan herkesin Yahudi olduğunu görürsün,” dedi Viyana 

3 İtalya’da “Ulusal Faşist Parti”nin lideri Benito Mussolini’nin iktidara geldikten 
sonra edindiği lakap, ç.n. 


