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Çok eleştiri alacağım. Fakat elden ne gelir? Savaşın 
patlak vermesinden birkaç ay önce on iki yaşımı doldur-
duysam suç benim mi? Bu olağanüstü dönemde başıma 
gelen sıkıntılı olaylar, muhtemelen bu yaştakilerin yaşadı-
ğı türden değildi. Çocuk yaşımda olmama rağmen, bir er
keğin bile ne yapacağını bilemeyeceği bir maceranın orta-
sında başımın çaresine bakmak zorundaydım ve dışarıdan 
nasıl görünürsem görüneyim, bu yaşadıklarımın beni yaş-
landırdığına şüphe yoktu. Aslında bu durumda olan yal-
nızca ben değildim. Arkadaşlarım da, bu dönemi büyük-
lerininkiyle hiç de aynı olmayan bir hatıra olarak saklaya-
caklar hafızalarında. Benden daha iyisini bekleyenler, sa-
vaşın bu kadar küçük yaştaki oğlan çocukları için ne ola-
bileceğini hayal etsinler önce: Dört yıl süren koca bir tatil. 

Marne kıyısındaki F...’de oturuyorduk.
Ebeveynlerim kız erkek arkadaşlığına pek hoş gözle 

bakmazdı. Onlara göre, doğduğumuz andan itibaren içi-
mizde olan ve her koşulda kendini belli eden şehvet duy-
gusu, bu tür bir ilişkide göz ardı edilemez biçimde arta-
rak ortaya çıkıyordu.

Hiçbir zaman hayalci olmadım. Benden daha saf 
olanlara hayal gibi görünen şeyler bana, cam fanus altın-
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da bile olsa peynirin kediye gerçek görünmesi kadar, ger-
çek görünüyordu. Yine de o fanus vardı.

Fanus kırıldığında, onu kıran ve elini kesen sahipleri 
de olsa, durumdan faydalanan kedi olurdu.

On iki yaşıma kadar, en sonunda benden daha küçük 
bir çocuğun eline tutuşturduğum bir mektup göndererek 
aşkımı dile getirdiğim Carmen adındaki küçük bir kız dı-
şında, aşk maceram olduğunu hatırlamıyorum. Hissetti-
ğim bu aşkın bana en azından bir randevu talep etme hak-
kı verdiğine inanıyordum. Mektubum sabah dersler baş-
lamadan elden teslim edilmişti. Bana benzeyen tek kızın 
o olduğunu fark etmiştim çünkü temizdi ve benim gibi o 
da okula, yanında küçük bir çocukla, küçük kardeşiyle 
birlikte gelip gidiyordu. Bu iki tanığın sessizliğini koru-
maları için onları bir biçimde evlendirmeyi hayal etmiş-
tim. Dolayısıyla mektubuma, yazı yazmayı bilmeyen er-
kek kardeşimin ağzından Matmazel Fauvette için yazıl-
mış bir kısım da eklemiştim. Kardeşime ne yaptığımı an-
lattıktan sonra, hem yaşıtımız olan hem de bu kadar istis-
nai bir soyadına sahip iki kız kardeşle karşılaştığımız için 
ne kadar şanslı olduğumuzu söyledim. Beni hiç azarlama-
yan, sürekli şımartan ailemle birlikte öğle yemeği yedik-
ten sonra sınıfa döndüğümde, Carmen’in asil soyu konu-
sunda yanılmadığımı görmenin hüznünü yaşadım.

Ben sınıfın arka kısmındaydım. Sınıf başkanı oldu-
ğumdan yüksek sesle okunacak kitapları almak için bir 
dolabın önünde çömelmiş duruyordum. Arkadaşlarım 
sıralarına henüz geçmişlerdi ki müdür içeri girdi. Öğren-
ciler ayağa kalktı. Müdürün elinde bir mektup vardı. Ba-
caklarım titredi, kitaplar elimden düştü. Müdür, öğret-
menle konuşurken, ben de yerdeki kitapları toparladım. 
İlk sıralarda oturan çocuklar, fısıltıların arasında adımı 
işittikleri için bana doğru dönmüşlerdi bile. Kıpkırmızı 
kesilmiştim. Nihayet müdür, kendince öğrencilerin aklı-
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na kötü bir düşünce getirmeden cezaya göndermek için 
tatlı bir sesle yanına çağırdı beni ve hiçbir hata yapma-
dan on iki satırlık bir mektup yazmış olmamdan dolayı 
tebrik etti. Bu mektubu gerçekten tek başıma yazmış 
olup olmadığımı sorduktan sonra, onunla birlikte odası-
na gitmemi rica etti. Odaya ulaşamadık tabii. Avluya çı-
kar çıkmaz, sağanak yağmurun altında haşladı beni. Ah-
laki kavramlarımı en çok allak bullak eden de, bir genç 
kızın namusuna leke sürmekle (kızın ailesi aşk ilanım-
dan söz etmişti müdüre) bir tek mektup kâğıdı aşırmış 
olmayı aynı ölçüde ağır bir suç olarak kabul etmesiydi. 
Beni, bu mektubu evime göndermekle tehdit etti. Yap-
maması için yalvardım. İkna oldu ama mektubu saklaya-
cağını ve bir daha tekrarlanırsa, bu kötü davranışımı sak-
lamaya devam edemeyeceğini söyledi. 

Aslında tam bir tembel olmama rağmen okulda na-
sıl kolaylıkla iyi bir öğrenci olarak kabul edilmemi sağla-
dıysam, bu arsızlık ve çekingenlik karışımı halim de ebe-
veynlerimi şaşırtıyor, kandırıyordu. 

Sınıfa döndüm. Öğretmen dalga geçmek için beni 
Don Juan diye çağırdı. Özellikle de benim bildiğim ama 
arkadaşlarımın haberdar olmadığı bir eserin adını kullan-
dığı için fazlasıyla gururum okşanmıştı. Onun, “Merhaba, 
Don Juan,” deyişi ve benim anlayışlı gülümsemem sınıfı 
benim lehime döndürmüştü. Okul çocuklarının kendi 
kaba dillerinde “yavru” dedikleri bir kıza mektup götür-
mesi için küçük sınıflardan bir çocuğu görevlendirmiş 
olduğumu çoktan öğrenmişlerdi belki de. Mektup taşı-
yan çocuğa “Ulak” deniyordu. Aslında onu lakabına göre 
seçmemiştim ama yine de lakabı bana güven vermişti.

Saat birde müdüre, babama bir şey söylememesi için 
yalvarmıştım ama saat dört olmadan ona her şeyi anlat-
ma arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Bu konuda hiçbir zo-
runluluğum yoktu. İtirafı yalnızca dürüstlük adına yapa-
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caktım. Babamın kızmayacağını biliyordum ve yiğitli-
ğimden haberdar olması beni memnun edecekti. 

Dolayısıyla müdürün kesinlikle gizli tutmaya söz 
verişini (bir yetişkine söz verir gibi) de gururla ekleyerek 
itirafımı yaptım. Babam bu aşk macerasının aslında ha-
yal ürünü olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Müdürü 
görmeye geldi. Bu ziyaret sırasında, aslında masal oldu-
ğuna inandığı bu olayı da arada dile getirince, “Ne!” diye 
bağırmış müdür şaşkın ve büyük sıkıntı içinde, “Size an-
lattı mı bunu? Size anlatırsam onu öldüreceğinizi söyle-
yerek, susmam için yalvarmıştı oysa bana!”

Müdürün yalanının özrü vardı. Bu olay bende, bir er-
kek olmanın verdiği sarhoşluğun daha da artmasına katkı-
da bulundu. Bunun üzerine arkadaşlarımın takdirini ka-
zanmış oldum. Öğretmense bana göz kırpıyordu. Müdür 
ki nini saklıyordu. Zavallı, benim çoktan bildiğim bir şey-
den habersizdi: Babam, onun davranışlarından dolayı bü-
yük şaşkınlık yaşamış ve o öğrenim yılını tamamlamama 
izin verdikten sonra beni o okuldan almaya karar vermişti. 
Haziran ayının başındaydık. Annem bunun, alacağım not-
ları ve başarı belgelerini etkilemesini istemediğinden, ka-
rarı açıklamayı karnelerin dağıtılmasından sonraya saklı-
yordu. Karne günü geldiğinde, yalanının sonuçlarından 
belli belirsiz kaygı duyan müdürün de kayırmasıyla sınıf-
tan bir tek ben, takdir anlamına gelen altın madalyayı al-
dım. Yanlış hesap: Okul en iyi iki öğrencisini kaybetti çün-
kü ödülü asıl alması gerekenin babası da oğlunu okuldan 
aldı.

Bizim gibi öğrenciler, okula başkalarını çekmek için 
ökseotu işlevi görüyordu.

Annem, IV.Henri’ye gitmek için fazla küçük oldu-
ğuma inanıyordu. Ona göre bu, trene binmek anlamına 
geliyordu. İki yıl evde kaldım ve evde eğitim aldım. 
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Sınırsız eğlenceler beni bekliyordu çünkü eski sınıf 
arkadaşlarımın iki günde gördüğü dersleri dört saatlik ça-
lışmayla halletmeyi başardığımdan, günün yarısında iste-
diğimi yapmakta özgür oluyordum. Gerçekten kendi 
nehrimiz gibi gördüğümüz, kız kardeşlerim Seine’den söz 
ederken “bizim Marne gibi” diye tanımladıkları, Marne 
kıyısında tek başıma dolaşmaya çıkıyordum. Hatta yasak-
lamış olmasına rağmen, babamın kayığına biniyordum 
ama kürek çekmiyordum. Babama itaatsizlik etmekten 
değilse de, açılmaktan korktuğumu kendime itiraf edemi-
yordum. Kayığın içine uzanıp kitap okuyordum. 1913 ve 
1914 yılları boyunca iki yüz kitap geçti elimden. Kötü 
kitap denilenlerden değil; daha çok en iyilerinden; düşün-
sel olarak değilse bile, az çok değerli olanlarından. Ayrıca 
daha sonraları, ergenlik başlayıp da pempe kitaplar seri-
sinden kitaplara değer verilmez olduğu çağda bile, artık 
hayatta okumak istemeyeceğim bu kitapların çocuksu 
çekiciliğini hoş bulmaya devam ettim.

Çalışma aralarındaki bu teneffüs saatlerinin tek 
olumsuz yanı, benim için tüm yılı sahte bir tatile dönüş-
türmeleriydi. Zaten günlük çalışmam çok fazla bir şey 
de değildi; ötekilere göre daha kısa sürüyordu belki ama 
ben, onlar tatildeyken de çalışıyordum. Bu çok fazla ol-
mayan şey, kedinin hayatı boyunca burnunun ucunda 
duran et parçasına benziyordu, oysa muhtemelen bir ay 
olsun yumuşak bir yiyeceği tercih ederdi. 

Uzun tatil yaklaşıyordu ama benim için aynı düzen 
devam edeceği için, beni pek ilgilendirmiyordu. Kedi 
hâlâ fanusun altındaki peynire bakıyordu. Fakat savaş 
geldi. Fanusu kırdı. Kedi sahipleri, dövecek başka kediler 
buldu ve bu kedi durumun keyfini çıkardı. 

Gerçeği söylemek gerekirse, Fransa’da herkesin key-
fi yerindeydi. Çocuklar, ödül kitapları kollarının altında, 
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afişlerin önünde birbirini itekliyordu. Kötü öğrencilerse 
ailelerinin şaşkınlığından faydalanıyordu. 

Her gün, akşam yemeği sonrasında, evimize iki kilo-
metre uzaklıktaki J... İstasyonu’na gidiyor, askerî trenle-
rin geçişini izliyorduk. Yanımızda çançiçekleri götürü-
yor, askerlere atıyorduk. İşçi gömlekli kadınlar bidonlara 
kırmızı şarap dolduruyor ve litrelerce şarabı çiçeklerle 
süslenmiş rıhtımda dağıtıyorlardı. Tüm bu sahne bende 
bir havai fişek gösterisi anısı bıraktı. Hiçbir zaman bu 
kadar şarap saçıp savrulmamış, bu kadar çiçek ölmemiş-
tir. Evimizin pencerelerini bayraklarla donatmamız ge-
rekmişti. 

Kısa bir süre sonra, J...’ye gitmez olduk. Kız ve er-
kek kardeşlerim savaştan şikâyet etmeye başlamıştı; faz-
la uzun sürdüğünü düşünüyorlardı. Savaş, deniz kıyısına 
gitme olanağını ellerinden almıştı. Geç kalkmaya alışkın 
olmalarına rağmen, sabahın altısında gidip gazete satın 
almak zorunda kalıyorlardı. Acınası bir eğlence! Fakat 
20 Ağustos’a doğru, bu genç canavarlar yeniden umuda 
kapıldı. Büyüklerin geç saate kadar oturmaya devam et-
tiği sofradan kalkmıyor, babamın gitmekten söz edişini 
dinlemek için yerlerinde kalmaya devam ediyorlardı. Ta-
bii ki ulaşım aracı filan kalmamıştı. Çok uzak bir mesa-
feye bisikletle seyahat etmek gerekecekti. Erkek kardeş-
lerim küçük kız kardeşimle dalga geçiyordu. Bisikletinin 
tekerleklerinin çapı kırk santimetre ancak vardı: “Seni 
yolda tek başına bırakacağız,” diyorlardı. Bizimki hıçkı-
rıklara boğuluyordu. Fakat bisikletleri ovup parlatmak 
nasıl bir neşe oldu! Tembellik sona ermişti. Benimkini 
tamir etmeyi teklif ettiler. Yeni haberleri öğrenmek için 
şafakla kalkıyorlardı. Herkes şaşırıyordu ama ben sonun-
da onların bu yurtseverliğinin asıl nedenlerini keşfettim: 
Bisikletle çıkılacak bir seyahat! Denize kadar! Üstelik 
daha uzakta, her zamankinden daha güzel bir denize! 
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Gidişimizi hızlandıracağını bilseler, Paris’i ateşe verirler-
di. Avrupa’ya dehşet saçan şey, onların tek umudu haline 
gelmişti. 

Çocukların bencilliği bizimkinden farklı mıdır? Ya-
zın, köyde, çiftçilerin dört gözle beklediği yağmur başla-
dığı zaman lanet okumaz mıyız? 
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