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MuhteşeM yöneticileriMiz bize düşManı bulMa ve yok etMe eMrini 
verMişlerdi. en azından bu çok açıktı, araMızdaki en aklı kıtlar için 

bile! Sığır için yulaf neySe oydu! bu taM aSker işiydi!

aMa öyleySe Senin ne işin vardı 
orada? kahraManlık Mı taSlıyordun? 

… dikkat çekMek için Mi? 
hayır, hiç SanMıyoruM!

bırak da konuşayıM!

Seni 
dinliyoruM.

o zaMan çeneni kapa! hizMeti-
ni yaptığın zaMan açarSın!

hizMetiM Mi?

aSkerlik!
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SaçMa şeyler SöyleMeyi bırak! 
orduyu SevMezSin ve şiMdi bana ancak 
aSkerlik hizMeti yaptıktan Sonra Mı 
konuşabileceğiMi SöylüyorSun! bu 

hiç tutarlı değil!

Sana açıklayacağıM.

aSker olduğunu düşündüğüM zaMan! Senden 
utanıyoruM!

beni üzüyorSun, küçük!

Sana anlatacağıM.

bütün bu deMir yığınıyla 
tencereler, faydalı şeyler, oyuncaklar, küçük 

trenler, çaMaşır Makineleri yapılabilirdi, 
ne derSin?
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30 ocak 1933’te, 18 yaşlarıMdaydıM; ııı. reich’ın* şanSölyeSi adolf 
hitler’in iktidara Geldiği ve hayatın değişMeye başladığı yıldı.

devlet adaMları araSında Geçen GörüşMeler Sürüyordu… Güç GöSterilerinin 
ve 40 Milyonluk franSa’dan daha dar bir toprakta 70 Milyon alMan’ı barın-

dırMakta zorlanan bir ülkenin GenişleMe hakkı iddia edişinin başlanGıcıydı. 
bu, “dranG nach oSten” idi, yani doğu’ya yürüyüş.

karışıklığın ve Gizli çatışMaların beşiği olan polonya, çekoSlovakya, MacariStan, 
roManya ve ukrayna Gibi boktan ülkeler neden ilhak edilMeSinlerdi ki? bulGariStan 

kendini unutturdu. batı’ya Gelince, oraya ayak baSMak düşünüleMezdi. alManlar, 
büyük britanya ve franSa’yı kolay kolay ele GeçireMezlerdi. işte adolf 

hitler’in iktidara Geldiği döneMde Manzara buydu.

*üçüncü reich: naSyonal SoSyaliSt alManya’nın diğer adı. (ç. n.)
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bir Gün teneffüSte okul Müdürü, 1914-18 yıllarında 
SavaşMış bir lorraine’li, avluya bir MaSa Getirtti ve 

bize küçük bir Söylev çekMek için üzerine çıktı. işte franSa’nın konuk edeceği 
Genç yahudi alManlar. SayıSız 

Sıkıntıya Maruz kaldıklarından 
ülkelerinden kaçıyorlar. bunlar 
Sizin yeni arkadaşlarınız! onlara 

iyi davranın!

bunlardan biriyle, WaSSerMann’la doSt olduM. dalGa GeçMek için ona WaterMan diyor-
duk, dolMakaleMleriMizin Mürekkep MarkaSı. Sünnet olup olMadığını ona aSla SorMadık. 

Savaştan Sonra onu aradıM ancak ne ondan ne de diğerlerinden haber alabildiM. 

hiç şüpheSiz bir 
kapıcının ihbarı üzerine franSız poliSi 
tarafından nazilere teSliM edilMiştir…

… ve franSız 
deMiryolları 

tarafından bedava 
nakledilMişlerdir!

fazla hızlı
 ilerliyorSun! barış 

içinde yaşadığıMız bir-
kaç SeneMiz daha vardı.
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üSt Sırada Sondan 
bir önceki beniM.

belediye bandoSunda 
klarnetçiydiM. ayrıca biraz 

akordeon tınGırdatıp az 
buçuk da Mandolin 

çalabiliyorduM.

anneM koyu dindardı ve “poSta’nın hanıMı” idi. eSkiden ayakkabıcı olan babaM, nedendir bilinMez, 
yaşadığıMız drôMe bölGeSinin bu küçük köyünde poStacılık yapMaya başlaMıştı. ben tek çocuktuM. 

beniM korSikalı ihtiyarın kıtaya ilk ayak baSışı heMen Savaş önceSiydi. 1915 yılına 
kadar evlenMek ve bir çocuk yapMakta hiç GecikMeMişti… yani beni! birçok kez 

yaralanMış ve Gazdan zehirlenMiş… ve yeniden cepheye GönderilMişti. 
14-18 kıyıMından az konuşan Sert bir adaM olarak dönMüştü. 

çoğunlukla anlaşaMazdık ancak kiMi zaMan yeMekten 
Sonra SeSini tino roSSi’ninkine benzeterek “le teMpS 

deS ceriSeS’’i* Söylerdi ve bundan çok hoşlanırdıM.
bir köpeğiM vardı.

*kiraz zaManı adlı 1868’de beStelenMiş bir şarkı. (ç. n.)
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poSta-telGraf-telefon ve Milli taSarruf Sandığı, kıSacaSı babaM illa ki 
MeMur olMaMı iStedi! en azından “inSan her ay ne kadar kazandığını 

bilir”. ancak ben Sıkıcı bir ofiSte MeMur olarak çürüMeyi iSteMiyorduM!

ve MeSlek olarak 
aSkerliği Seçtin. peki bu da, naSıl deSeM, 
bir çeşit MeMurluk değil Mi? ne derSin?

daha Sonra 
anlayacakSın. şiMdilik 
ruGby takıMındayıM!

ilk Sıradaki bir dizi yerde, elinde flaMa tutan Genç beniM. birlikte 
top oynadığıM bütün bu arkadaşlara ne oldu acaba?

bütün 
bunlar şiirSel laflar 

baba… hepSi 
hava cıva.   

“Graf zeppelin” 
buenoS aireS’e Gidip GelMek 

için rhône vadiSine iniyordu. 
bir akşaM Garın yakınlarında 
MiStrale karşı, olduğu yerde 
kalMa MücadeleSi verdiğini 

GördüM. acaba rüzGâr hitler 
ve kurtlarını karanlık or-

Manlarında tutMaya yetecek 
kadar Güçlü eSebilir Mi?


