
Yer: Nakaoka ailesinin tarlası

Buğday filizleri 
karların içinde çıkar 

ama üzerlerine tek tek 
basılır…

Ezilmiş buğday, 
yeryüzüne güçlü kökler 
yollar, soğuğa, rüzgâra 

ve kara dayanır, 
uzamaya devam eder, 

günün birinde 
ürün verir.

Bu buğday amma 
da uzadı, ne de 
olsa biz ona iyi 
baktık, di mi 

baba?

Öyle!

Bu buğdayı çok 
yakında 

yiyebilicez Shinji!
Ne harika 

di mi?

Ben birazını
 şimdiden 
yemek 

istiyorum 
Gen!

Anneme 
buğdaydan 

ekmek 
yaptırıcam!

Ben 
şehriye 

istiyorum!

Çocuklar 
siz de bu 
buğdaylar 

gibi 
büyüyecek-

siniz .

Evet baba 
biliyoruz, sen; 

üzerinize basılsa 
bile büyüyün 
diyorsun!

Sizi 
fırlamalar 

sizi!



Eyvah! 
Hava 

saldırısı 
başlıyor!

RAAAARİİİİİİ

RAAAARİİİİİİİ! Ba-
ba-
cım...

Çabuk 
eve 

girin!

Hiroşima,  
Nisan 1945… Japonya’nın 
Pasifik’te Amerika ve 

İngiltere ile olan savaşının 
son ayları…

İşe bak, saat daha sabahın 5:30’u ama 
babamız öğle yemeğinde yiyeceği ucuz 

şehriyelerle dolu çantasıyla sokakta… Yok-
sul halk için amma zor bir yaşam bu yaaa, 

pirelerin ısırmadığı günümüz yok! RAP 
   RAP 

       RAP

RAAAARİİİİİİRAAAARİİİİİİİ!
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RAAARİİ İ İ İ İ
RAAARİİ İ İ İ İ İ

Çabuk
koş!

Ha-
yııır!

Dikkat! 
Hava 

saldırısı!

Dikkat! 
Hava 

saldırısı!

Çabuk 
hemen 

siperlere!

Korkuyorum 
anneeee!

Herkes 
hazır mı 
çocuklar?

Gen, Shinji, 
çabuk güvenlik 

başlıklarını 
giyin!

Hey Eiko, bizim 
buğdaylar şimdiden 
büyüdü biliyo musun, 

yakında ekmek 
yapıcaz onlardan!

Ne 
güzel!

Hah hah haa! Ama 
Akira yiyemeyecek 
işte, çünkü tahliye 

grubuyla köye 
gidiyor!

Sen 
öyle 

zannet!
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Siz neden hâlâ 
ortalıktasınız  

yaaa? Bomba-
lanmak üzereyiz, 
çabuk sığınağa!

Tamam 
Koji 

tamam.

Vay canına! 
Bizimkiler 

uçaksavarları 
ateşlediler!

Yaşasın! 
İşte böyle! 
İndirin şu 
yankileri!

Gen! Sana 
diyorum, kes 
şunu! Çabuk 
sığınağa gir 

artık!
BOOM  BOOM

VROOOM

BOOM
  BOOM 

    BOOM
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VROOOM

Vay be! İşte 
düşman 

uçakları! amma 
da hızlılar ha?

YETER ARTIK! 
Gir içeri! Sana 
kaç kere söyle-

dim, di mi?

Daha üç gün önce 
makineli tüfek ateşiyle 

sokak ortasında öldürülen 
o kızcağızı hatırlamıyor 

musun?

Ahh!

Tamam
anne
yaa!

VROOOM

VROOOM

TA  TA  TA

CİYUVCİYUV
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CİYUV
CİYUV

CİYUV

CİYUV

Şu Amerikalılara bak, 
artık gündüz vakti 

saldırıyorlar. Japon-
ya bu gidişle savaşı 

kaybedecek.

Bizim Japonların, 
kendini koruya-
cak kadar bile     
    uçağı yok…

Lütfen böyle konuşma canım…
Polisler duyarsa seni 

hapse atarlar!

Ben sadece 
gerçekleri 
söylüyorum!

Tehlike 
geçtiii! 
Tehlike 
geçtiii!

Düşman 
uçakları 
gitmiş…

TİR TİR
TİR

VROOOM
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Canım 
unutma, bugün 

silah 
talimi var.

Bu saçmalık! Japonya 
nasılsa kaybedecek, 

bu tatbikatların hiçbir 
anlamı yok!

Böyle 
deme 

canım…

Savaşı sürekli 
eleştirdiğin için 

zaten komşuların gözü 
üzerinde.

......

Umut-
suz 
bir

 durum…

Haydi Koji, 
fabrikanın 

yatakhanesine 
dönme 

zamanı…

Biliyorum, 
ne yazık ki 

iki hafta eve 
gelemiycem.

Evet 
öyle…

Fabrikada 
çalışmak sana 
zor mu geliyor 

Koji?

Parolamız: Amerika ve İngiltere’yi yok edin!

Evet Akira, sen 
taşraya yollanıyorsun. 
Kendine dikkat et, 

oldu mu?

Anla-
dım…

Yaaa ben, 
hepinizi çok 
özliycem…

Fabrika, okula kesinlikle benze-
meyen bir yerdi… Japonya’nın 
savaşı kazanmasına yardımcı 
olmak için öğrenciler fabrika-
larda çalışmak zorundaydı…
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Haydi 
Akira, 

ağlamayı 
kes artık!

Bu bombardımanda, en 
azından birinizin güvende 

olduğunu bilmek beni 
rahatlatıyor.

Şanslısın Akira! Köyde en 
azından kestane

 yiyeceksin…Aaah ah, keşke 
ben de gidebilseydim…

Gidemezsin, 
çünkü 2. sınıftasın. 
Köye gidebilmek 

için en az 3. sınıfta 
olmalısın.

Yaa...

Peki o zaman 
Eiko neden 

gitmiyor yaaa,  
üstelik o 
5. sınıfta!

Çünkü 
Eiko, 

yeterince 
güçlü 
değil.

Bu durum 
çok kötü 

haa,
 abla?

Aaah ah! Bir kasa 
dolusu pirinç yemek 
isterdim şimdi, ne 

dersin Shinji? 

Aptal olma 
oğlum, savaş 
zamanı köyde 

yiyecek filan ne 
arasın?

Gerçekten
 mi 

anne?

Tabii 
ki 

ger-
çek!

Yazı: Daikichi Nakaoka’nın evi26


