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JORGE SEMPRUN’UN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
BEYAZ DAÐ / roman
BÜYÜK YOLCULUK roman
HOÞÇAKAL GÜZEL AYDINLIK / aný-roman
RAMÓN MERCADER’ÝN ÝKÝNCÝ ÖLÜMÜ roman
YAZMAK YA DA YAÞAMAK / deneme
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Jorge Semprun, 1923 yýlýnda Ýspanya’da doðdu. 1937 yýlýnda aile
siyle birlikte Fransa’ya iltica etti. Burada hukuk eðitimi gördü.
Fransa Komünist Partisi üyesi oldu. Direniþ hareketine katýldý.
1943’te Nazilerce tutuklanarak Buchenwald Toplama Kampý’na
gönderildi, oradan dönüþünde Ýspanyol Komünist Partisi’nin faali
yetlerine katýldý, görüþ ayrýlýklarý nedeniyle bu partiden 1964’te
ihraç edildi. Bir süre sonra Büyük Yolculuk (1967) yayýnlandý. Bu
romanýnda, toplama kamplarýnýn dünyasýný, geriye dönüþlerle,
iþkence hakkýnda meta-psikolojik düþünce düzeyine eriþen bir
üs-lupla anlattý. UNESCO’da çevirmenlik yaptý, Alain Resnais,
Costa- Gavras, Yves Bousset gibi yönetmenlere senaryolar, diyalog
lar yaz
dý. 1988’de Ýspan
yol hüküme
tin
ce kültür ba
kaný ola
rak
atandý. Fransýz Akademisi üyesi olan Semprun’un baþlýca yapýtlarý
arasýnda Yaz
mak ya da Ya
þa
mak, Be
yaz Dað, Hoþ
çakal Güzel
Aydýnlýk sayýlabilir. Ramón Mercader’in Ýkinci Ölümü ise 1969
yýlýnda Fransa’nýn önemli ödüllerinden Prix Femina’yý almýþtýr.

Iþýk Ergüden, 1960’ta Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini Galata
saray Lisesi’nde, yüksek öðrenimini Boðaziçi Üniversitesi Ýngiliz
Dili ve Edebiyatý Bölümü’nde tamamladý. Çeviri ve yazýyla uðraþý
yor. Türkçe’ye kazandýrdýðý elliden fazla kitap arasýnda Jules
Verne’in Kaptan Grant’ýn Çocuklarý, Muñoz Molina’nýn Savaþma
Arzusu, Jorge Semprun’un Federico Sanchez’in Özyaþamöyküsü ve
René Girard’ýn Günah Keçisi adlý yapýtlarý da bulunuyor.
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Müþkülpesent ve neþeli genç okurlar
Fanny B., Léonore D., Cécilia L.’ye.
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Ölümümün bana bir þey
hatýrlatacaðýna eminim.
Roland Dubillard
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
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“Lazým olan ölüyü bulduk!” diye baðýrýyor Kaminsky.
Koþar adým geliyor, güzel havadisi duyurmak için yaný
ma varmayý bile beklemiyor, boru gibi baðýrýyor.
Aralýk ayýnýn bir pazar günü: kýþ güneþi.
Etraftaki aðaçlar kýraðý kaplý. Her yer kar içinde, hiç dur
madan yaðdýðý belli. Sonsuzluðun maviye çalan yansýmasýný
koruyor yine de kar. Ama rüzgâr dinmiþti. Sarp, hýrçýn, buzlar
içindeki Ettersberg Tepesi üzerinde esen her zamanki sert
bora, Küçük Karargâh’ýn helalarýnýn bulunduðu barakanýn
kurulu olduðu arazi parçasýna ulaþmýyordu artýk.
Güneþin altýndaki kaçamak bir anda, öldürücü rüzgâr
yoksa eðer, insan kendini unutuyor, baþka bir þey düþünüle
biliyordu. Ortak helanýn bulunduðu barakanýn önündeki
randevu yerine gelirken kendi kendime bunu düþünüyor
dum. Ýnsan, sayýmýn sona erdiðini, önünde, her pazar oldu
ðu gibi, birkaç saatlik bir hayat olduðunu düþünebilirdi:
SS’lere ait olmayacak deðerli bir zaman dilimi!
Güneþin altýnda gözlerini kapayýp kendine kalmýþ bu
zamaný, haftada bir gelen bu mucizeyi neyle dolduracaðýný
hayal edebilirdi insan.
Fazla bir tercih þansý yoktu elbette, belirli sýnýrlar vardý
kuþkusuz. Ama bu sýnýrlar her zaman ve her yerde vardýr
muhtemelen. Özellikle de çoðu ölümlü için bu böyledir.
Kýsýtlý bile olsa bir tercih mümkündü yine de: istisnai, yal
nýz pazar öðleden sonralarýna özgü, ama gerçek.
Örneðin gidip uyumayý tercih edebilirdik.
Zaten, kamptakilerin çoðu, pazar sayýmý sona erer
ermez yatakhanelere doðru koþuyordu. Kendini unutmaya,
kendini yitirmeye, belki de hayal kurmaya. Ranzalardaki içi
ot dolu minderlerin üzerine kendilerini külçe gibi atýp ânýn
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da uykuya gömülüp gidiyorlardý. Sayýmdan sonra, pazar
çorbasýndan sonra –içinde hep eriþte oluyordu; haftanýn en
yoðun çorbasý; daima hoþ karþýlanýrdý!– insana dinçlik
veren hiçlik ihtiyacý baskýn çýkýyordu sanki.
Arkadaþ bulmak için de çaba harcayabilir insan. Uyku
sunun kaçmýþ olmasýný, yaþamaktan yorgun düþmeyi baha
ne gösterebilir. Yeniden bir topluluk oluþturmak, hatta kimi
zaman bir yaþam ortaklýðý kurmak, hem de bunu yalnýzca
ayný köyde doðmuþ ya da ayný gerilla birliðinde, ayný Dire
niþ hareketinde bulunmuþ deðilken yapmak; hatta, ister
politik olsun ister dinî, böyle bir topluluk bir aþmaya, dola
yýsýyla bir aþkýnlýða özlem duyarken arkadaþ bulmak.
Kýsacasý, kendinden kurtulmak için çabalamak, kendi
sorumluluðunu üstlenmek.
El kol hareketleri yapmak, bir-iki laf etmek, havadis
alýp vermek, dayanýþma, karþýlýklý gülümsemek, bir maçor
ka izmaritini, þiirlerin akýlda kalan bölümlerini paylaþmak.
Þiir kýrýntýlarý denebilirdi bunlara, çalý çýrpýlar, daðýnýk
tutamlar; çünkü un ufak olmuþtu bellek, incelmiþti. Ezber
den hatýrlanan, yüreðin en derininden çýkan en uzun þiirler,
Sarhoþ Gemi, Denizci Mezarlýðý, Yolculuk, kopuk kopuk,
daðýnýk dörtlüklerden öteye geçemiyordu. Yok olan geçmi
þin sisinden pusundan bu kýrýntýlarýn hâlâ çýkabiliyor olma
sý insaný allak bullak ediyordu.
O pazar, özellikle, havadisler pek iç açýcýydý: Amerikalý
lar Bastogne’da direniyorlardý, bir karýþ topraðý bile teslim
etmemiþlerdi.
Ama aralýk güneþi aldatýcýydý.
Hiçbir þeyi ýsýtmýyordu. Ne elleri, ne yüzü, ne kalbi.
Dondurucu soðuk baðýrsaklarýný söküyor, soluðunu kesi
yordu insanýn. Ruh üzülüyor, sýzlýyordu.
Bu sýrada Kaminsky koþar adým gelmiþti, neþe içindey
di. Daha uzaktaydý ama müjdeli haberi baðýrýyordu.
Evet: Lazým olan ölüyü bulmuþlardý!
Kýmýldamýyor þimdi, karþýmda, ayaðýnda çizmeleriyle
dimdik, kocaman, ellerini mavi Lagerschutz1 kabanýnýn
yan ceplerine sokmuþ. Ama deðiþken yüzünden ve canlý
1 (Alm.) Lagerschutz: Kamp görevlisi. (Y.N.)
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gözlerinden heyecan yansýyor.
“Unerhört!” diye baðýrýyor. “Görülmemiþ bir þey bu!
Tam senin yaþýnda, en fazla birkaç hafta var aranýzda! Hem
de öðrenci!”
Bana benzeyen bir ölü, baþka bir deyiþle. Ya da, ben ona
benziyorum.
Kaminsky’yle konuþmamýz, her zaman olduðu gibi iki
dili karýþtýrarak sürüyor. Ýspanya’da çarpýþtý o, Tugaylar’da,
akýcý bir Ýspanyolca konuþuyor. Almanca konuþmalarýmýzýn
içine Ýspanyolca kelimeleri, hatta kimi zaman deyimleri
olduðu gibi katmaktan hoþlanýyor.
“Unerhört!” diye haykýrdý Kaminsky. “Inaudito!”
Cuk oturmuþ bu ölümün gerçekten beklenmedik bir
þey olduðunu vurgulamak için ekliyor:
“Parisli, senin gibi.”
Ben gerçekten Parisli miyim?
Bu soruyu sormanýn sýrasý deðil: Kaminsky beni azarla
yýp cehenneme yollayabilir. Hatta belki Rusça olarak payla
yabilir. Buchenwald’de konuþulan karman çorman dillerin
içinde –Ýngilizce dýþlanmýþtý ama olsun, Shakespeare ve
William Blake yine de iþe yarýyordu– Rusça, birini cehenne
me yollamakta kullanýlabilecek ifadeler bakýmýndan en
zengin dil gibi geliyor bana.
Gülüyor Kaminsky, kaba saba bir neþesi var.
“Sen varya, þanslýsýn!”
Bana yýllardýr söylerler bu lafý. Sýk sýk yapýlýr bu sapta
ma. Öfke de dahil, her biçimiyle iþitmiþimdir bu lafý. Hatta
kuþkulu, güvensizlik ifade edercesine. Þansým olduðu için
kendimi suçlu hissetmeliyim, özellikle hayatta kaldýðým
için suçlamalýyým kendimi. Ama bende bu duygu yok; edebi
olarak pek verimli olsa da yok.
Baþkalarýnýn karþýsýna çýkmaya hak kazanmýþ, güvenilir
bir tanýk olmak için, “hayatta kalan, kurtulan” adýna layýk biri
olabilmek için, sorunla ilgili kolokyumlara davet edilebilmek
için, belli ki utanç duyulmasý gerekiyor, insan en azýndan vic
danen suçlu hissetmeli kendini, hâlâ þaþýyorum bu duruma.
Uzmanlara göre en iyi tanýk, tek gerçek tanýk, gerçekten
de, hayatta kalamamýþ olan, deneyimin sonuna kadar gitmiþ
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ve ölmüþ olan kiþi. Ama, henüz ne tarihçiler ne de sosyologlar
bu çeliþkiyi çözebildi: Gerçek tanýklarý, yani ölüleri kolok
yumlarýna nasýl davet edecekler? Onlarý nasýl konuþturacak
lar?
Neyse, sonuçta, geçen zamanýn kendiliðinden çözüme
baðlayacaðý bir sorun bu: Belleði can sýkýcý þeylerle týkabasa
dolu, rahatsýz edici tanýklar bir süre sonra hiç kalmayacak.
Her koþulda, þansýmýn olduðunu yadsýyacak deðilim.
Ama þanslý olduðumun kanýtlarýný hemen verecek de
deðilim. Bunu yaparsam esas konudan, lazým olan ölüyü
nasýl bulduklarýný anlatmaktan ve bir ölünün lazým olmasý
nýn bugün niçin bu kadar önemli olduðunu anlatmaktan
uzaklaþmýþ oluruz.
“Birazdan,” diye eklemiþti Kaminsky, “Revier’e1 geldi
ðinde tanýþacaksýn!”
Bu fikri uzaklaþtýrýyorum.
“Ölüleri tanýrým, bilirsin! Hep görüyorum, her yerde...
Onu da, yani benimkini, hayal edebilirim.”
Yirmi yaþýnda, benim gibi, Parisli öðrenci: Evet, hayal
edebilirim.
Kaminsky omuzlarýný silkiyor. Hiçbir þey anlamadýðým
belli. Bu ölü, benimki (çünkü ben, birazdan, muhtemelen
onun adýný alacaðým), o canlý. En azýndan, henüz canlý. Daha
birkaç saat yaþayacak; belli. Onunla tanýþacaðým; bu kesin.
Nasýl yapacaðýmýzý açýklýyor bana.
Her þey önceki gün baþladý.
Cumartesi sabahý yani. Tam saati söylemek güç. Ani
den, uykumun derinliklerinde boðuk boðuk, ýsrarlý vuruþ
lar iþittim. Bu gürültünün etrafýnda pýhtýlaþmýþ, yapýþ yapýþ
bir düþ görüyordum: Uykumun derinliklerinde bir yerlerde,
sol tarafta bir yerde, bir tabutun çivileri çakýlýyordu, uzakta,
uykumun gölgeli topraðýnda.
Bunun bir düþ olduðunu biliyordum, bu düþte hangi
tabutun çivilendiðini biliyordum. Özellikle de uyanacaðýmý,
1 Revier: Almanca “revir” anlamýna gelen bu kelime, toplama kamplarýnda tutuklularýn
çalýþamaz duruma geldiklerinde SS subaylarý tarafýndan enjeksiyon yoluyla öldürül
dükleri barakalara verilen addýr. (Y.N.)
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þiddetlenen vuruþlarýn (bir çekiçle mi vuruluyordu tabuta?)
çok geçmeden beni uyandýracaðýný biliyordum.
Ýþte: Kaminsky yanýmdaydý, yatakhanedeki ranzalarýn
arasýndaki dar koridorda. Yumruðuyla kulaðýmýn dibindeki
yataðýn kenarýna vuruyordu. Onun arkasýnda, Nieto’nun
kaygýlý bakýþlarýný görüyordum.
Aniden, hazýrlýksýz uyandýðým halde, uykum sert bir
þekilde kesintiye uðradýðý halde, alýþýlmadýk, tuhaf bir þey
lerin olduðunu kolaylýkla anlamýþtým.
Kaminsky yalnýzca arkadaþým deðil, yasadýþý askerî
örgütlenmenin sorumlularýndan biriydi de. Nieto’ya gelin
ce; o da, önde gelen üç yöneticiden biriydi. Aslýnda, Ýspan
yol Komünist örgütünün troïka’sýnda1 bir numaraydý.
Kaminsky ve Nieto birlikte, benim yanýmdaysa, önem
siz bir þey olamazdý bu.
Doðruldum, bütün duyularým derhal uyanmýþtý.
“Giyin!” dedi Kaminsky. “Seninle konuþmamýz gerek!”
Biraz sonra, benimle konuþuyorlardý.
40 numaralý bloðun birinci katýndaki tuvaletlerdeydik.
Ana depodaki buz gibi suyu yüzüme serpmiþtim. Uykunun
pamuk yýðýnýna benzer sisleri tutam tutam daðýlýyordu.
Tuvaletlerde kimse yoktu, sabahýn bu saatinde kampta
ki herkes iþinin baþýndaydý. Önceki gün, ben Arbeitsstatis
tik’teki2 gece ekibinde yer almýþtým. Benim çalýþtýðým mer
kezî kayýt bölümünde pek iþ yoktu. Bu nedenle bizim
kapo3 Willi Seifert, Nachtschicht4 denen gece ekibini kur
muþtu, böylece sýrayla dinlenebiliyorduk.
Çeþitli hizmet birimlerinin belirttiði kampçý iþgücünün
hareketlerini kýsa sürede kaydetmiþtim. Sonrasýnda da,
konuþmayý kabul eden –bunlarýn sayýlarý çok olmuyordu–
kýdemli Almanlarla sakin sakin gevezelik edebilmiþtim.
Aslýnda tek konuþabildiðim Walter’di.
Gecenin geri kalanýnda kitap okumuþtum. Gece vardi
1 Troïka: Rusça “üç” elemandan oluþan bir bütün anlamýna gelir. (Y.N.)
2 (Alm.) Arbeitsstatistik: Çalýþma istatistiði. Kamplardaki tutuklularýn çalýþma progra
mýnýn belirlenmesi çalýþmasý. (Y.N.)
3 Kapo: Nazi kamplarýnda, yönetime yardýmcý olmak üzere öteki tutsaklara “þef” olarak
atanan yetkili tutsak. (Y.N.)
4 (Alm.) Nachtschicht: Gece vardiyasý. (Y.N.)
Bir Ölü Lazým
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yasýnda çalýþtýðým bu hafta için kütüphaneden ödünç aldý
ðým Faulkner’ýn romanýný bitirmiþtim.
Sabahýn altýsýna doðru, sayýmdan ve çalýþma komman
do’larýnýn1 yola çýkýþýndan sonra 40 numaralý bloða girmiþ
tim. Madridli dostum, ot döþekte yan yana yattýðýmýz Sebas
tián Manglano, Gustloff fabrikalarýndaki montaj zincirinde
çalýþýyordu.
Yatak boydan boya yalnýzca bana kalmýþtý.
Ana depodaki buz gibi su, kesintiye uðrayan kötü uyku
nun acý ve boðazý yakan tadýný daðýtmýþtý: Benimle konuþa
bilirlerdi.
Durumu Kaminsky özetledi.
O sabah Berlin’den bir not gelmiþti. Toplama Kamplarý
Mer
kez Ýdaresi’
ndendi not ve Gestapo’
nun Buchenwald’
deki kolu olan Politische Abteilung’a2 gönderilmiþti. Not
benimle ilgiliydi. Hakkýmda bilgi istiyorlardý. Hâlâ yaþýyor
muydum? Yaþýyorsam, Buchenwald’de miydim, yoksa ek
bir kampta, dýþ kommando’da mýydým?
“Ýki günümüz var,” diye eklemiþti Kaminsky. “Pister’in
acelesi var, yolculuða çýkýyor. Not Politische Abteilung’a
ancak pazartesi ulaþýr.”
Hermann Pister, Buchenwald’deki kampa komuta eden
en üst düzey SS subayýydý. Berlin’in notunu kamp Gestapo’
suna hemen aktarmamýþ olduðu belliydi.
“Pazartesiye kadar vaktimiz var,” diye tekrarlýyordu
Kaminsky.
Kaminsky’nin kendinden eminliði, bilgilerinin kesinli
ði Nieto’yu benden daha fazla þaþýrtmýþ deðildi. Hiçbir þey
demiyor olsa da, bizzat tanýk olmuþ gibi olgularý saymakla
yetinse de –örneðin, Pister’in Berlin’den gelen notu büro
sundaki metal dolaba kilitlediðini söylüyordu– kaynaklarý
ný biliyorduk.
Buchenwald’deki Alman komünistlerinin haber alma
örgütünün iþleyiþini anahatlarýyla biliyorduk en azýndan.
Berlin’den gelen notu haber vermiþ olan kiþi, kuþkusuz,
1 (Alm.) Kommando: Toplama kamplarýnýn hizmetindeki çalýþma grubu. Dýþ kommando
ise, büyük bir toplama kampýna baðlý, kendisi de içinde çeþitli kommando’lara bölünen
ek kamp. (Y.N.)
2 (Alm.) Politische Abteilung: Politbüro. (Y.N.)
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Bibelforscher1 mez
he
bi üye
si bir vic
da
ni retçi, bir “mor
2
üçgen”di.
Bibelforscher’ler, “Ýncil Araþtýrmacýlarý”, baþka deyiþle
Yehova Þahitleri 1944 kýþýnda Buchenwald’de kalabalýk
deðillerdi. Dinî inançlarý gereði silah taþýmayý reddettikle
rinden kampa konulan Yehova Þahitleri, geçmiþte çoðu
zaman toplu iþkencelere, canice misillemelere maruz kal
mýþlardý. Ama son yýllarda, özellikle de Buchenwald Nazi
savaþ sanayiinin yörüngesine girdiðinden beri, hayatta
kalan Bibelforscher’ler genel olarak özel hizmetlerde, SS
þeflerinin emir eri ya da sekreteri olarak görevlendirilmiþ
lerdi.
Ýçlerinden bazýlarý bu durumdan yararlanýp Buchen
wald’deki iç iktidarýn kilit noktalarýný ellerinde tutan Alman
komünist vatandaþlarýnýn örgütlemiþ olduðu direniþe önem
li hizmetlerde bulunuyorlardý.
Böylece, Berlin’in kampla ilgili önemli kararlarýnýn
hemen hepsi gizli örgüt tarafýndan öðrenilmiþ oluyor, örgüt
de bu kararýn uygulanmasýna hazýrlanabiliyor, en olumsuz
sonuçlarý önleyebiliyor ya da hafifletebiliyordu.
“Bilgi kaynaðýmýz,” diyor Kaminsky, “Berlin’in notu
nun ancak baþýný okuyabilmiþ! Senin adýný, senle ilgili bilgi
talebini aklýnda tutmuþ. Pazartesi, belge Politische Abtei
lung’a teslim edildiðinde gerisini de öðrenebilir. O zaman
kimin ve niçin senin hakkýnda bilgi istediðini öðrenebiliriz!”
Gerçekten de, Berlin’dekiler benimle hâlâ neden ilgile
niyordu ki? Hiçbir fikrim yoktu, bana saçma geliyordu.
“Pazartesiyi bekleyelim,” dedim onlara.
Ne Kaminsky, ne Nieto benim görüþümü paylaþýyor.
Bana, bu son haftalarda birçok Fransýz Direniþçi’nin ya
da Fransa’da tutuklanan Britanyalýnýn, Politische Abteilung
1 (Alm.) Bibelforscher: 19. yüzyýl baþýnda Pastör (Papaz) Charles Taze Russell’ýn öðreti
lerine dayanan dinî bir grup. Bazýlarý, Papaz Russell’ýn öðretilerinden sapan pek çok
baþka gruplaþmanýn oluþmasýna öncülük etmiþtir. Bugün bu gruplardan en çok tanýna
ný, Yehova Þahitleri’dir. (Y.N.)
2 Mor üçgen: Almanlarýn, toplama ve çalýþma kamplarýna yolladýklarý tutuklularýn elbi
selerinin üzerine din, ýrk ve politik görüþlerine göre sýnýflandýrmak üzere diktikleri
üçgen biçimindeki kumaþ parçasý. “Mor üçgen” askerlik yapmayý reddeden Yehova
Þahitlerine takýlan kumaþ parçasýdýr. (Y.N.)
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tarafýndan bu þekilde arandýklarýný, kontrol kulesine çaðrý
lýp infaz edildiklerini hatýrlatýyorlar. Jean-Marie Action’daki
þefim Henri Frager’den söz ediyorlar, o da bu kayýplar ara
sýnda: Gestapo tarafýndan kamptan alýndý ve katledildi.
Doðru, diyorum, ama bunlarýn hepsi de müttefiklerin
istihbarat ve eylem servislerindeki önemli görevliler, örgüt
þefleri, ön plandaki askerî sorumlular.
Ben küçük bir memurum yalnýzca, bir astsubay, diyo
rum onlara.
FFI’lerin askerî kütüklerine astsubay rütbesiyle kaydo
lacaðýmý bana belirtmiþ olan bizzat Frager’in kendisiydi.
Dolayýsýyla, onlarla hiçbir ortak yanýmýz yok! Tutuklanma
mýn üzerinden bir yýlý aþkýn süre geçmiþken, Gestapo’nun
hâlâ benimle ilgilenmesi için akla gelebilecek hiçbir neden
yok. Beni unutmuþlardýr mutlaka.
“Unutmadýklarý belli!” karþýlýðýný veriyor Kaminsky,
kesin bir dille. “Seni unutmadýlar, senin için hâlâ endiþe
ediyorlar!”
Bunu inkâr edemem, ama hiçbir anlamý yok bunun: Bir
baþka açýklamasý olmalý.
Hiçbir þeyi rastlantýya býrakmak istemeyerek Direniþ’
teki faaliyetlerim hakkýnda beni ýsrarla, tekrar tekrar sorgu
ya çekiyorlar, Berlin’in ilgisini anlamaya çalýþýyorlardý.
MOI’den, Jean-Marie Action’dan, Buckmaster örgüt aðýn
dan, Joigny’de tam olarak nasýl yakalandýðýmdan söz ediyo
rum onlara yeniden.
Tüm bunlarý biliyorlardý zaten. En azýndan Nieto bili
yordu bunlarý. Küçük Kamp’ýn 62. bloðuna geldiðimde,
Ýspanyol komünist örgütüne beni yeniden kadrolu olarak
alýrken bütün bu konularda sorguya çekmiþti beni.
Bir süre tartýþtýktan ve sorulardan sonra, kararý veren o
oldu:
“Din
le, bu
gün için en
di
þe ede
cek bir þey yok. Ama
pazartesi, hemen harekete geçecekmiþiz gibi, her þeye
hazýrlýklý olmalýyýz.”
Bakýþý hep ciddi, ama tuhaf biçimde yakýnlaþýyor, kar
deþçe oluveriyor.
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“Parti seni kaybetme riskini göze alamaz,” diye ekliyor.
Ýri bir laf bu, ama Nieto’nun gülümsemesi bu vurguyu
düzeltiyordu.
Kaminsky araya girdi:
“Bugün için gerçekten de endiþe edecek bir durum yok!
Uyumaya devam edebilirsin. Bu akþam, olmasý gerektiði gibi
Arbeitsstatistik’te olacaksýn, gece ekibi için. Ama yarýn, pazar
günü, öðle sayýmýndan sonra, bizim sorumluluðumuzdasýn.
Revier’e çýkartacaðýz seni, ciddi ve ani bir hastalýða yakalan
mýþ olarak... Hastalýðýn ne olacaðýný sonra buluruz. Böylece,
pazartesi sabahý sayýmýnda, kural gereði Revier’deki hastalar
arasýnda sayýlýrsýn. Sonra, gelecek habere göre, kýrk sekiz
saatin ya da birkaç günlük makul yokluðun sonucunda ya
kamp yaþamýna geri dönersin ya da yok olursun. Eðer Ber
lin’den gelen not gerçekten endiþe vericiyse, idari kayýtlarda
seni öldürebilmemiz gerekecek. Ýþ burada karmaþýklaþýyor!
Kimliðini alacaðýn uygun ölüyü gereken sürede bulmak
kolay olmayabilir. SS doktorlarý her an denetime gelebilir!
Muhtemelen, eðer her þey yolunda giderse, bir dýþ komman
do’ya katýlman gerekecek, böylelikle seni asýl adýnla tanýyan
çok insanýn olduðu Buchenwald’le baðlarýný koparýrsýn.”
Bu mesele beni son derece sýkýyor.
Buchenwald’i terk etmek zorunda olma düþüncesi kor
kunç sýkýcý. Más vale malo conocido que bueno por conocer
diyen Ýspanyol atasözü büyük bir hakikati ifade ediyor, halk
bilgeliðinin tüm hakikatleri gibi kabullenmiþ ve karamsar...
Þöhret olmaktansa kötü tanýnmak yeðdir!
“Sahte bir adla yeni bir yaþam, baþka yerde, ne gerek var
anlamýyorum!” dedim, hem üzüntülü, hem de sinirliydim.
Gerçek bir tehlike olabileceðine bir türlü inanamadý
ðýmdan iyice sinirleniyordum.
“Ad senin olmayacak yalnýzca,” diye yorumladý
Kaminsky, soðukkanlýlýkla. “Yaþam ise senin olacak. Sahte
ada raðmen gerçek bir yaþam!”
Haklý, ama bu beni pek sýkýyor.
Yatakhaneye döneceðim sanýyorum. Ranzaya boylu
boyunca serilip yatmak istiyorum. Rüyama geri dönerim
belki, kim bilir?
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