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I. KISIM NEBBA OPERASYONU
Kay p NaaB
BOLUM B R
HA N
27 MAYIS 2007 - SAAT: 14.00
ANKARA - ANITKAB R (Bombard man n 'bitiBinden iki saat sonra...)
Ya4maya baBlayan l k bahar ya4muru, bombard man bölgesindeki s cakl 4 azaltmaya
baBlam Bt . lk sald r dan hemen sonra Atatürk'ün naaB m kurtarmaya gelen sivil kalabal 4 da
tümüyle yok etmiBlerdi ve ortal k Bimdi bir mezbahay and r yordu. Ambulanslar saatlerdir
bölgeden ceset taB yordu. Daha do4rusu ceset parçalar n ... Yeryüzünün en tahrip edici silah
gücüne sahip olan devleti, on binlerce ton bombay taB üzerinde taB kalmay ncaya kadar
An ttepe'ye boBaltm Bt .
Sa4 kula4 ndaki beyaz leke d B nda her taraf kapkara olan bir sokak köpe4i, enkazda çal Ban
itfaiye erlerinin aras ndan ilerledi. Herkes sanki hüzünlü bir ritme uymuB gibi, gözyaBlar
aras nda bir iBe yaramaya çal B yordu. Bir adam kendinden geçmiB halde k nk bir aslan
heykelinin baB n yerine oturtmaya çal B yor, baB yere düBünce ayn Beyi tekrar yap yordu.
Orkun Uçar
Köpek arada s rada yeri koklayarak ilerlemeye devam etti. Kesif bir yan k et kokusu onu
buraya çekmiBti. TaBlar n aras ndan kanl bir ele ulaBt , tam yal yordu ki yedi4i sert bir
tekmeyle havlayarak uzaklaBt . "HoBt hayvan!" diye ba4 rd b y kl bir itfaiyeci. "Burada
yemek yok sana, def ol!"
KarabaB, sesteki k zg nl 4 hemen anlam Bt . Çimenlerin üzerinden yola inmeye baBlarken iki
taB blok aras ndan gelen ilginç bir ses dikkatini çekti. Bir insan nefes al yordu, ama araya
küçük bir 'ç t' sesi kat l yordu. TaBlar n aras ndaki boBlu4a bak nca orada yatmakta olan yaral
insan gördü. Her taraf kan içindeydi. Yüz hatlar seçilemiyordu. Köpek, adam n baB taraf na
do4ru yaklaB nca aç k olan sa4 gözü fark etti. Adam n surat nda bir gariplik vard ; burnu
parçalanm B, sol gözyuvas da4 lm Bt .
Yaral adam, büyük bir gayretle elini kald r p iBaret parma4 n köpe4e uzatt . KarabaB nedense
ürkmüBtü. Huzursuz bir Bekilde havlamaya baBlad . nsana ne yaklaB yor ne uzaklaB yor;
sald rmaya haz rlan r gibi geriliyor, sonra da h rlay p havl yordu. Hayvan n yaratt 4 gürültü
k sa sürede dikkati çekti. Yaral , zeminde ayak seslerini hissetti. Heyecandan bir an a4z ndan
h zl h zl nefes al p vermeyi unuttu ve burnundan yay lan bir ac tüm bedenini sarst . K r k
kemikler sinirlere bask yap yordu.
Görevliler gelirken yaBad 4 ac ya ra4men fekrar a4z ndan nefes al p vermeye yo4unlaBt .
ntikam n mutlaka almal yd .
Sa4lam gözünü gökyüzüne çevirerek üzerine ya4an iri ya4mur damlalar na bakt ve
gülümsedi.
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Burada saatlerce sadece nefretiyle hayata as lm B, ölüme teslim olmam Bt Cengiz!

Biri ba4 rd . "Hey burada sa4 biri var. San r m Barapneller yüzünden yaralanm B. u
ambulansa söyleyin ölülerin acelesi yok, önce bu adam hastaneye yetiBtirsin!"
26 MAYIS 2007 SAAT: 23.45
ANKARA
(An tkabir bombard man ndan beB saat önce...)
Ankara'n n d B nda, Arifin Yeri adl lokantada Sayeret Matkal ekibini bekliyordu Cengiz.
MOSSAD' n yurtd B operasyonlar yapan elit komando timinin ad yd bu.
Lokantada yaln z de4ildi; Gökhan' havaalan ndan ald 4 s rada yan nda olan Okan ve Yusuf
karB s nda oturuyor, patronlar bilgi vermedi4i için görevlerinin ne oldu4unu merak
ediyorlard . Cengiz sadece, "K ç m z kurtarmak için bir f rsat galiba," demiBti.
AnlaBma, Cengiz'in ufak tefek iBlerde yard m etti4i bir iBadam arac l 4 yla gelmiBti. srailliler
bir operasyon için yard m istiyorlar, karB l 4 nda para ve Türkiye d B nda bir yaBam vaat
ediyorlard . Zaten gizlenen rapor nedeniyle M T taraf ndan arand 4 için böyle bir teklifin
üzerine hemen atlam Bt .
Son olarak Amerikal lara Gökhan' n resmini satm Bt , ama savaB ç kt 4 ndan beri o kanal da
kapanm Bt . Arac s sadece, "Bekle," demiBti.
Arada s rada, Kurt'un elinden kurtard 4 o Gri Tak m ajan n düBünüyordu tabi. Bir saniye
daha gecikseydi, kurBun
Orkun Uçar
beynim da4 tm B olacakt . Herif Amerikal lar n sald raca4 n söylemiB ve hakl ç km Bt iBte.
Sonra aniden ortadan kaybolmuBtu. Cengiz, Kurt'un ona ne görev verdi4ini merak ediyordu.
Yak nda kokusu ç kard . Fakat Bimdi derdi kendi gelece4iydi.
SavaB n bu en s cak günlerinde, srail komandolar n n Ankara'da nas l bir operasyon
yapaca4 n bilmiyordu. Büyük ihtimalle kendileri için önemli bir adam veya Türkiye'deki
Yahudileri kaç r yorlard r, diye düBünüyordu.
Burada saatlerdir beklemek, adamlar n n ve kendisinin sinirlerini bozmuBtu. Lokantan n
camlar na siyah perde çekilmiB, mümkün oldu4u kadar az B k yak lm Bt . Karartma gecelerine
dönülmüBtü ama faydas yoktu... Amerikan uçaklar s k s k ayd nlatma bombalar at yordu.
Uzaklardan patlama sesleri geliyor, baz bölgelerden gökyüzünü ayd nlatan alevlerin k z ll 4
yükseliyordu.
Vakit gece yar s na yaklaB rken lokantada onlardan baBka müBteri kalmam Bt . Mekân sahibi,
masalar na gelip gülümseyerek, "BaBka bir emriniz var m abi?" dedi. Asl nda, "Bir an önce
gitseniz iyi olur," demek istedi4i çok belliydi.
Cengiz azarlarcas na, "Bize çay getir, baBka da rahats z etme. Baz arkadaBlar bekliyoruz,"
diyerek sinek kovar gibi
elini sallad . Bu mekân böyle görüBmeler için kullan rd .
Çünkü herkesin Arif diye tan d 4 adam n gerçek ismi Recep'ti ve bir PKK itirafç siydi.
Devlete verdi4i bilgiler sayesinde birçok kiBinin can n yakm Bt ve Cengiz onun hakk nda her
Beyi biliyordu.
Yusuf tuvalete gitti4inde Okan dayanamay p sordu.
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"Patron, geleceklerine emin misin? Malum, savaB ortam , belki kafalar na bir bomba
düBmüBtür."
"Sen merak etme, bu adamlar iBlerini bilirler."
Recep tam çaylar getirmiBti ki, motor gürültüsü duyuldu. Cengiz perdeyi aralay p bakt . ki
Land Rover... Gülümsedi; bu adamlar al Bkanl klar ndan vazgeçmiyorlard , srail askerlerinin
devriye araçlar da bu arazi jipindendi. Recep'e mutfa4a gidip d Bar ç kmamas n söyledi. ki

araç lokanta önünde park edince sadece öndekinin Boför taraf ndan biri indi. Bu, liderleri
olmal yd . K sa bir an jipin içi ayd nland 4 nda alt kiBi sayd Cengiz. On iki kiBilik bir
operasyon timi, diye düBündü otomatik olarak.
Lokantan n kap s aç ld ve adam yapt 4 uzun yolculuk yüzünden yorulmuB ayaklar n
esnettikten sonra masalar na do4ru yürüdü. K z la çalan k v rc k k sa saçlar , aç k mavi
gözleriyle oldukça yak B kl görünüyordu. Cengiz'in resmini görmüB olmal yd , do4rudan ona
hitap etti. "Sorun var m ? Bize yard m için haz r m s n z?" ngilizce konuBmuBtu.
"Elbette," dedi Cengiz. "Ama fazla bilgi verilmedi. Benden tam olarak ne istedi4inizi ve ne
yapabilece4imi bilmiyorum."
Adamm k s k gözleri, gülümseyince iyice kapand . Cen-giz'i kolundan tutup birkaç ad m
uza4a çekti. "Yaln z olman z gerekti4i söylenmedi mi? Kim bu arkadaBlar?"
"Hay r." aB rm Bt . Gergin bir Bekilde f s ldaBan Okan'la Yusuf'a bakt . "Benim adamlar m
onlar, kefil olabilirim. Sorun ç kmaz, yard mc da olabilirler."
11
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Adam n kesinlikle s cakl k taB mayan gülümsemesi yüzüne yay ld . "Ne yaz k ki görevimizin
gizlilik derecesi en üstte," dedi s k l diBlerinin aras ndan. "BaBka kim var burada?"
Cengiz, adamlar için endiBe etmeye baBlam Bt . Üç y ld r birçok zor görevi yerine getirirken,
emirlerine harfiyen uymuBtu bu ikisi. "Bir de lokantan n sahibi var içeride... Durun ben
yollayay m arkadaBlar ," dedi bir umut. Ama adam harekete geçmiBti bile.
Mutfa4a aç lan kap dan girer girmez t pa aç lmas n and ran bir ses, ard ndan da yere düBen
vücudun gürültüsü duyuldu.
Okan'la Yusuf soru dolu gözlerle patronlar na bakm Blard . Mutfaktan ç kan srailli, hiç
tereddüt etmeden susturuculu silah yla onlara ateB etti. Aln ndan vurulan Yusuf an nda
ölmüBtü, ama onun bedeninin siperindeki Okan silah n ç kar p teti4e basma f rsat buldu.
Mermisi adam n Baka4 n s y r p kap pervaz na sapland , ama Yahudi ikinci bir Bans verecek
de4ildi. Art arda vücuduna saplanan mermiler yüzünden Okan, siyah perdeyle kapat lm B
pencereden cam parçalayarak d Bar f rlad . Daha yere çarpmadan ölmüBtü.
Cengiz bu çarp Bmay izlerken parma4 n dahi k m lda-tamam Bt , neden sonra silah n h zla
çekti ama srailli kolunu indirmiBti. "Hadi ama..." dedi gülümseyerek. "AnlaBma hâlâ geçerli.
Yap lacak acil bir iBimiz var."
Cengiz'in parma4 yard mc lar n katleden bu Yahudi'nin vücudunu kalbura çevirmek için
kaB n yordu. u teti4e biraz daha bas nç, diye düBündü. D Bar daki adamlar akl na geldi.
Buradan sa4 ç kamazd , ayr ca M T'in öldürülecekler
12
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listesinde oldu4unu biliyordu. Hayat n n geri kalan n n garantisi bu iBti.
Silah n indirdi.
Adam elini uzatt . "Art k tan Bal m, Cengiz. Ben Herod. Ekibin lideriyim."
Herif hâlâ gülüyordu.
Eli görmezden geldi. Arkas n dönüp kap ya ilerlerken Yahudi omuz silkti.
D Bar ç kt klar nda Ankara'n n gö4ünü ayd nlatan bir patlama daha oldu. Bomba epey uza4a
düBmüBtü, ama yine de altlar ndaki zemin sars ld 4 ndan diz çöktüler.
Herod'un bir iBaretiyle arkadaki jipten f rlayanlar, Okan' n cesedini de içeriye taB y p iki
yang n bombas att lar. Bu adamlar geride iz b rakmama emri alm Blar, diye düBündü Cengiz.
Bu emir, belki kendisini de kaps yordu. E4er öyleyse, Herod'u da yan nda götürece4ine yemin
etti.
Herod, "Araban n anahtar m ver," dedi. "Bizimkilerden biri onunla gidecek. Sen benimle
geleceksin."

Cengiz ön tarafa, arabas n alan srailli komandonun yerine oturdu. Arka koltuktakilerden biri
gülerek Herod'a branca seslendi. Herod'un cevab da ayn Bekilde oldu, ama duyduklar
Cengiz'in kan n dondurmuBtu...
Bazen saklanan bir silah hayat kurtar rd ; Cengiz'in de gizli silah branca bilmesiydü...
Adam , Herod'a Türkleri öldürmenin zevkli olup olmad 4 n sormuBtu. Herod da, "Git bunu
Conilere sor... Baksana köklerini kaz maya kararl lar. E4er vaktimiz olsayd adamlar n bu
haine öldürtürdüm ve bundan daha çok keyif al rd m," demiBti.
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Cengiz art k iyiden iyiye endiBelenmeye baBlam Bt , üstelik daha görevinin ne oldu4unu dahi
bilmiyordu.
Yahudilerden bir di4eri, "Bunlar av hayvan olarak kullanmak laz m," diyerek kahkaha att .
KonuBan David Vins-kov'du. Birkaç y l önce iki ateB aras nda kalan Filistinli bir baba ve
çocu4un vurulmas ndan sorumluydu. Görüntü, bütün dünya televizyonlar nda yay nlanm B ve
dehBet yaratm Bt . Zavall adam, iki ateB aras nda çaresizce o4lunu korumaya çal Bm B, ama
ac mas z srail askerinin kurBunlar na engel olamam Bt . Çocuk ölmüB, babas da yaral olarak
kurtulmuBtu. Ordu, bu yapt 4 için David'i özel harekât timi Sayeret Matkal'a transfer etmiBti.
Bu bir terfi say l rd .
"Siz ç ld rm Bs n z!" diye ba4 rd Cengiz. "Atatürk'ün naaB n niçin istiyorsunuz?!"
Ankara'ya girerken Cengiz'den onlar An ttepe'ye götürmelerini istemiBti Herod ve yolda
görevlerini aç klam Bt .
Herod sakindi. "Beni iyi dinle," dedi. "Bize CENT-COM'dan An tkabir'i yerle bir
edeceklerine dair bir istihbarat geldi. Hemen yola ç kt k. Havayolu ile do4rudan Türkiye'ye
girmemize imkân yoktu. O yüzden Bulgaristan üzerinden geldik ama epey gecikmiBtik."
Bulgaristan, 2000 y l nda yap lan gizli bir anlaBmayla srail'in Balkanlar'daki üssü olmuBtu.
Asl nda MOSSAD' n Türkiye'yi üç taraftan çeviren uzun vadeli bir plan vard , an14
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cak, Amerikal lar her zamanki gibi inceliksiz hareket etmiBlerdi. srailliler Metal F rt na
Operasyonu'ndan beB ayd r haberdard lar, ama engellemenin imkâns z oldu4unu anlay nca, en
az ndan bundan nas l yararlanabileceklerini hesaplamaya baBlam Blard .
Ele geçirdikleri savaB plan n inceleyen srail ordusunun analistleri, ABD'nin askeri
stratejisinin hatal oldu4unu söylüyordu. Türkiye'nin sadece güç merkezlerini iBgal etmekle,
sistemin geri kalan n n çökece4ini hesap etmek hatal yd . KurtuluB SavaB bunu kan tlam Bt .
srail de Türk ordusunun mücadeleden galip ç kmas n istiyordu. Uzun vadeli planlar
aç s ndan ABD'nin Türkiye'yi iBgal etmesi hatal yd . Asl nda Yahudiler, ABD'nin zannetti4i
kadar sad k bir müttefik de4ildi.
SavaB n sonucu ne olursa olsun srail kazançl ç kmal yd . Tabi Türkiye'nin esasl bir darbe
yemesi bölgedeki herkesin iBine gelirdi. Atatürk'ün naaBm n çal nmas da yürütülen çok gizli
bir operasyonla birleBtirilmiBti. Bar B zaman bu imkâns z olsa da savaB n kar B kl 4 gerekli
f rsat sa4l yordu.
Herod devam etti. "Bugün, daha do4rusu dün yap lacak bir sald r yla An tkabir dümdüz
edilecekti. Biz stanbul'dan geri dönmeyi düBünüyorduk ki, garip bir Bey oldu. Görevi alan
pilot, An tkabir yerine bombalar yla kendi uçak gemisine dald ."
Cengiz'in böylesi önemli bir olaydan haberi yoktu.
"Uçak gemisine ne oldu4unu bilmiyorum, ama patlaman n sesi Tel Aviv'den bile duyulmuB.
Bizimkiler böylece
15
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ikinci bir f rsat n do4du4unu söylediler. imdi o naaB alaca4 z oradan. Biz almazsak zaten
birkaç saat içinde ortal kta bir Bey kalmayacak. Senin düBünmen gereken kendi gelece4in
olmal de4il mi?"
Cengiz, sorusuna cevap verilmedi4ini elbette fark ediyordu. Bu Yahudiler, Atatürk'ün
naaB yla ne yapacakt ? Lanet olas planlar neydi? çindeki k zg nl k balonu gitgide büyüyordu. Masumlar öldürmüB, Bantaj yapm B, ülkesini satm Bt , ama belki de Bu anda ortakl k
edece4i suç, onun için bile düBünülemez bir günaht . çinde bulundu4u Bartlarda, tüm ülke
bombard man alt nda inlerken Beytana teslim olmak kolayd . Herod zaten bombalar n buray
yok edece4ini söylemiyor muydu? Amerikal lar bunu yapacaksa sonsuz bir kini de
ateBleyeceklerdi. Hedefleri sadece bir cezaland rma olamazd , anlaB lan bu tam bir iBgaldi.
BaB iyi ile kötü aras ndaki son savaB n da yitirmenin ac s yla öne düBtü. F s lt yla, "Peki,
sizinleyim," dedi. "Plan ne?"
Herod gülerek arkadaki adamlar na göz k rpt ve plan anlatt ... Cengiz onlara M T ajan
kimli4iyle yard mc olacakt . Acil bir istihbarat sonucu Atatürk'ün naaB m Ankara Etnografya
Müzesi'ne nakledeceklerini söyleyecekti. Mazeret haz rd : Amerikan uçaklar An tkabir'i
vuracakt ve bu yalan da say lmazd .
Cengiz, "Kesin bunu yutmaz görevli komutan," dedi. "Atatürk'ün naaB m bizzat genelkurmay
baBkan ndan telefon gelmezse teslim etmez. Bunu göze alamaz. Biliyorum, çünkü ben de öyle
yapard m."
16
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Herod'un iBaretiyle bir çanta ç kt ortaya. "Bu EMP-ZO-NE. Bize ait gizli bir teknoloji. Belli
bir bölgedeki elektronik aletleri durduruyor. Alarm, telefon, elektrikli tel gibi engellerimiz
olmayacak. Yani emirleri sorgulama imkân bulamayacaklar. Aynca yan m zda en usta
h rs zlar bile k skand racak Bifre k r c lar var. Hiçbir kilit, kodlu geçiB bizi durduramaz."
Cengiz, An tkabir'deki askerlerin bu e4itimli MOSSAD timine karB desteksiz kalaca4 n
anlad . Üstelik, kim böyle bir plana haz rl kl olabilirdi? Ülke, tarihinin en ac mas z
sald r s yla karB karB yayken srail'in Atatürk'ün naaB m çalmak isteyece4ini kim
düBünebilirdi? Türkler bu millete iyilik yaparak çok büyük hata etmiBlerdi; yüzy llard r
güvenli bir yaBam sa4laman n karB l 4 Kuzey Irak'ta, Ermeni tasans n n Amerikan
Kongresi'nden geçirilmesinde ve nihayet bu savaBta ihanet olarak geri dönüyordu.
"Ya direnirlerse, hay r derlerse."
Herod, "O zaman silahlar n z konuBur," dedi. "Yine de senin kazand raca4 n o vakit çok
önemli."
Cengiz bir anda gerçe4i fark etti. Böyle bir olayla srail'in ba4lant s n ortaya serecek hiç
kimse sa4 b rak lamazd . Yani, askerler zaten öldürülmeliydi. NaaB teslim etseler de
etmeseler de... Bu ölümler kendi güvenli4i için de gerekliydi, zira bu olayda ismi ö4renilirse
cehennemin dibine gitse de mutlaka onu bulup öldürecek biri ç kard . Türkiye yenilse bile
bunun böyle olaca4 ndan emindi.
O düBünürken sessiz saniyelerin geçti4ini fark etti. "Ne bekliyoruz?" diye sordu.
17
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Yine Herod konuBtu, di4erleri onunla muhatap olmuyordu. "So4uk hava depolu bir kamyonet
gelecek. Yolculuk için."
Cengiz kamyonetin kimden gelece4ini tahmin edebiliyordu. Bu iB için onu arayan iBadam
R fat Pamuk bir kabz mald . Yurtd B na sebze meyve satarken o kamyonetleri kullan yordu.
Herod'a onunla iliBkilerini sordu. Cevap beklemiyordu ama geldi. "Yahudi kökenlidir.
Bilirsin, bizim her Yahudi ile ba4lant m z vard r."
Kamyonet gelir gelmez harekete geçtiler. D B kap ya geldiklerinde bir yüzbaB ve dört er
onlar karB lad . Sadece Cengiz konuBacakt . Büyük ihtimalle sraillilerin birkaç Türkçe

biliyor ama riske girmiyorlard . Kimli4ini gösterip aBina oldu4u güvenlik sorgulamas ndan
sonra, kendisini Salih diye tan tan yüzbaB ya, al nan istihbarat , yani Amerikal lar n
An tkabir'i bombalayacaklar n söyledi. Salih yüzbaB BaB rmam Bt , gökyüzüne bak p
m r ldand .
"Bunlardan her Bey beklenir."
Cengiz, yüzbaB n n naaB n daha güvenli bir yere nakle-dilmesini-mant kl buldu4unu
görüyordu, hemen kendi uçak gemisine dalan pilotu anlatt . Bu durum yüzbaB y daha da
etkilemiBti, çünkü olay, henüz haber kanallar nda yeni yay nlan yordu, ama pilotun An tkabir'i
bombalamakla görevli oldu4u bildirilmemiBti.
18
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YüzbaB Salih, beklemelerim, komutan n ça4 raca4 n söyledi. E4er böyle bir karar
verilecekse bu, ancak onun emriyle mümkündü.
Cengiz, ellerinde yaz l bir emir olmadan veya genelkurmaydan do4rudan bir emir gelmeden
bu karar alabilecek bir komutan tan m yordu. Ama Bimdi, EMP-ZONE yüzünden iletiBim
olanaklar ortadan kalk nca ne yapacaklard ? Nitekim Herod'un bir iBaretiyle elektrikler
kesildi. Kontrol noktas ndaki hiçbir aletin çal Bmad 4 n gören yüzbaB n n Amerikal lara lanet
okudu4u duyuldu. "Bir Beyler yap yorlar galiba, Bu araçlar filan durduran bombalardan birini
mi att lar nedir? Yine iB, tabana kuvvete kald ."
Hemen askerlerden birine seslenip nöbetçi komutan ça4 rmas n söyledi.
Cengiz, adamlar yla birkaç metre geride duran Herod'un yan na gidip, komutan beklemek
zorunda olduklar n söyledi. "Telefon çal Bmad 4 için koBacak."
Herod güldü. "Biz haz r z."
Cengiz, nöbetçi kulübesine yürümeye baBlam Bt ki, adamlar ndan biri Herod'a, "Bunu ne
zaman öldürece4iz?" diye sordu. Bir anda Cengiz'in s rt kas ld . Bu kadar büyük bir hatay
aptallar bile yapmazd , anlaB lan Sayeret Matkal, Türkleri çok hafife al yordu. Cengiz'in
branca bilmedi4ini düBünseler bile bu sorunun zamanlamas ölümcül bir yanl Bt . Plan n
hemen yapt . YüzbaB ya durumu anlat p sraillilere birden mermi ya4d rmaya baBlayacaklard .
Ama Herod erken davrand ve ateB emri verdi.
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srailli komutan belki de Cengiz'in vücut dilinden durumu fark etmiB veya riske girmek
istememiBti.
Sayeret Matkal timinin beklenmedik ateBi, yüzbaB ve erleri yere y km Bt . Susturucu
kulland klar için sadece y lan t slamas n and ran bir ses ç km Bt . Cengiz s rt ndan iki kurBun
yemiBti. Yere düBerken yine de silah n çekip ateB etmeyi baBard . Silah seslerinin di4erlerini
uyarabilece4ini umuyordu ki, ortal k, yak nlara düBen bir bombayla sars ld . Amerikal lar
sald r ya baBlam Bt !
Cengiz, baB na bir gölgenin dikildi4ini hissetti. "Cehennemde görüBürüz!" Bu, Herod'du,
Türkçe konuBmuBtu. Silah n Cengiz'in yüzüne tutup iki el ateB etti. ki kurBun da yüzünün
tam ortas n bulmuB ve mucizevi bir Bekilde kurBunlardan biri sol gözyuvasm da4 tarak
Bakaktan ç km B, di4eri burnunu parçalay p içeri girmiB ama beyne ulaBamadan bir yere
tak lm Bt . Herod birkaç kurBun daha s kmak üzereydi ki biri di4er askerlerin geldi4ini ba4 rd .
Silahl çat Bman n sesi Cengiz'e çok uzaklardan geliyordu Bimdi. çten içe Türk askerlerinin
bu lanet Yahudileri haklamas n diledi. Çat Bmay sessizlik takip etti. Ard ndan her yer
cehenneme döndü. Bombalama baBlam Bt ; toprak sars l yor, taB bloklar havaya f rl yordu.
Cengiz nefreti sayesinde hayata tüm gücüyle as ld . ntikam almal yd .
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Kurt, BaBbakanl k merdivenlerinden ç karken bir an durup bastonuna dayanarak etraf na
bakt . BaBbakan bir ay önce, ABD ile Türkiye'nin savaBa girdi4ini ülkeye burada aç klam Bt .
O zamandan beri çok Bey de4iBmiBti. Önce kendine bile itiraf etmekten korktu4u bir kâbusla
karB laBan Türk halk , art k büyük bir güvenle dünyan n en güzel ülkesini inBa ediyordu.
Çünkü en korkunç olan yaBam B, bir varoluB mücadelesinden galip ç km Bt .
Korumalardan biri Kurt'un duraklamas n yanl B yorumlay p yard m etmek için at ld ama
çelik gibi bir kol taraf ndan itildi. "Geri dur yi4it, daha ölmedik."
Kurt, bir refakatçi eBli4inde gizli toplant n n yap ld 4 odaya götürüldü. SavaB sonras ,
baBbakan n, Kurt ve Gökhan' n yapt klar ndan haberi olmuBtu. Türkiye'nin kurtuluBunda bu
adam n büyük katk s vard . Kurt'a bütün istihbarat organizasyonunun baB na geçmesi teklif
edilmiB, ama o bunu reddetmiBti. Çünkü ABD ve dünya, Washington'un bir atom bombas yla
yok edilmesini yeni yeni tart Bmaya baBlam Bt . Baz gizli anlaBmalar Türkiye'yi bu konuda
sorumsuz k l yordu. Ortada bireysel bir hareket vard . Gökhan kurban edilen taraf, Kurt'sa
kay p halkayd ; yani Gökhan' Türk devletine ba4layan zincir. Bu aç dan projektörlerin
üzerine dönece4i bir konuma gelmemeliydi. Görevi bu nedenle reddetmiB, ama gayri resmi
olarak sorumluluklar üstlenmiBti. Bir gölge dan Bmand .
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Odaya girdi4inde BaBbakan Recep Tayyip Erdo4an ve Genelkurmay BaBkan Hikmet Pars bir
makete bak yorlard . kisi de gülümseyerek Kurt'u selamlad . BaBbakan hemen konuya girdi.
"Bu inBa edilecek yeni An tkabir'in plan . Onun yükseliBi halk m z n morali ve gururu için bir
zafer tak olacak. Ve Atatürk'e bu ülke insan n n, ülkesini nas l korudu4unu gösterecek."
Kurt ulu bir da4 gibi yükselen makete bakt . Oldukça güzel görünüyordu, ama Hikmet Pars
sorunu hemen ortaya koydu.
"Evet, An tkabir tekrar inBa edilecek, oras Ata'm z n yeni ebedi evi olacak ama..."
Kurt tamamlad . "Ama o nerede?"
NaaB hâlâ kay pt . Genelkurmay BaBkan Hikmet Pars, y k nt lar aras nda onu bulamay nca,
görevli komutan n sorumluluk alarak naaB nakletti4ini düBünmüBtü. Ne var ki savaB bitip
araBt rmalar yap l rken durum bilinmezli4ini hâlâ sürdürüyordu. Üstelik hiç hoBa gitmeyen
gerçekler vard ; enkazdan ç kar lan baz asker cesetlerinde kurBun yaralar na rastlanm Bt . Bir
çat Bma yaBand 4 , birilerinin naaB kaç rd 4 en mant kl aç klamayd . Ama kim?
Böyle nazik bir zamanda elde somut deliller olmadan bunu soruBturmak bile sorun yarat rd .
Üstelik olay savaB n en s cak günlerinde meydana geldi4i ve kimi bilgi Kaynaklar n n öldü4ü
düBünülürse gizemi çözmek imkâns zd .
Kurt, "En güçlü zanl Amerikal lar," dedi. "Sonuçta bombard man biliyorlard . Bilmedi4imiz
bir hesaplar olabilir."
BaBbakan merakla ona bakt . "Ne gibi bir hesap?"
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Kurt omuz silkti. "Belki de yenilgi sonras halk direniB olmamas için ikna edeceklerdi.
Atatürk'ün bedenini rehin almak onlar n karakterine uyar. Tam bilemiyorum, böyle bir Bey
iBte."
Hikmet Pars itiraz etti. "Ne kadar alçak olduklar m düBünürsek söylediklerinde hakl
olabilirsin Kurt, ama böyle ince hesaplar onlara uymuyor. Üstelik en iyi siz biliyorsunuz,
Türkleri bu topraklardan atacaklard . Öyleyse duygular m zla niye u4raBs nlar?"
Odaya gerilimli bir sessizlik hâkim oldu. Birileri yak nda, yüksek sesle Atatürk'ün naaB nm
nerede oldu4unu soracakt . Güvende oldu4unu, bombalama öncesi nakledildi4ini söylemek
oldukça riskliydi; ya o zaman birileri ç k p naaB n ellerinde oldu4unu aç klar ve bunu

kan tlarsa ne olacakt ? Kendine güvenleri zirvede olan halk n gururunu ayaklar alt na almak
demekti bu. Bir savaB kaybetmek kadar büyük sorunlar yaratabilirdi.
Kurt, "Bence bu iBi bir kiBi çözebilir," dedi.
BaBbakan da, genelkurmay baBkan da gözlerini ona diktiler. Bir an derin nefes al p devam
etti.
"Bu iBi Gökhan baBar r."
Tayyip Bey ve Hikmet Pars sanki hayalet görmüB gibi dehBetle birbirlerine bakt lar. Gökhan
çoktan ölmüB olmal yd . Ülkesi için yapt klar ancak küçük bir çevre taraf ndan biliniyordu.
Kimsenin binlerce masum insan n ölümüne neden olan birinin arkas nda duracak cesareti
yoktu. Üstelik o kiBi bunu, kendi halk na karB insafs zca sald r lmas n engellemek için yapsa
bile... O zaten böyle bir durumda kendini feda etmeyi isterdi.
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Kurt'a göre bu, Gökhan' kurtarmak için son kozdu.
BaBbakan, "Onun hâlâ sa4 oldu4una emin misin?" diye sordu.
Kurt güldü. "Evet, ölseydi emin olun bunu duyard k. Bir istihbarat geldi. Haziran n 13'ünde
Adrian Lynam, malikânesinden kaç r lm B. Bunu Gökhan' n yapt 4 n tahmin ediyorlar ama
aç klanm yor tabi. Yoksa neden savaB açt klar ortaya ç kar. Sadece ABD hükümeti peBinde
de4il, Lynam'm o4lu Aleksander da yirmi milyon dolar ödül koymuB ortaya."
Hikmet Pars, "Onunla irtibatta m s n z?" diye sordu. Bu, ülkeyi tehlikeye atard .
Kurt, "Elbette hay r, ama bir yol olabilir," dedi.
Hâlâ ikna olmam Blard . "Bu gereksiz risk almak olmaz m ?" dedi Tayyip Bey. " u anda onu
görevlendirirsek uluslararas kamuoyundaki bize karB oluBmuB olumlu hava tersine
dönebilir."
Kurt bastonuyla maketi iBaret etti. "BaBkalar n n fikirlerini önemsedi4imiz için bir
imparatorluk kaybettik, cumhuriyeti de az daha y k yorlard . Neler kaybettik bir düBünün. AB
'ye alaca4 z diye her türlü Bart dayat p ikiyüzlülük yapt lar. Kendi soyk r mlar n has r alt
edip bizde olmayan yaratt lar. Hainimizi bile asamad k! Gökhan bir simge bence. Bu ülke
art k her kahraman n n hakk n korumal ."
Hikmet Pars'in tüyleri diken diken olmuBtu.'Bir an Kuzey Irak'ta Slayer bombalar yla ölen
o4lu Erkan akl na geldi4i için sendeledi, ama kendini insanüstü bir gayretle toparlad . "Kurt,
hakl s n," dedi. "Biliyorsun, art k önemli kararlar ald k. Türkiye yolunu çizdi, ama biraz
zamana ihtiyac m z var."
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SavaB n bitiBinden alt gün sonra Milli Güvenlik Kuru-lu'na çarp c bir brifing sunulmuB,
Türkiye uzun vadeli kararlar alm Bt .
BaBbakan susuyordu.
Kurt, bu adamlar n büyük sorumluluklar üstlendiklerini biliyordu, ama yine de pes etmedi.
"Bana güvenin, bir yolunu bulur onu buraya getiririm. Yeni bir kimlik veririz. Ayr ca
biliyorsunuz, ABD ile bitmeyen baBka bir hesap daha var. D BiBleri bakan m z ve onunla
beraber tutuklanan alt diplomat m z n Washington'da öldü4ünü söylüyorlar, ama ben
inanm yorum."
Abdullah Gül'ün an lmas baBbakan n ABD'ye k zg nl 4 n daha da art rd . Amerikal lar n bu
alçakl 4 unutulmayacak, hesaplar bir gün sorulacakt .
"Tamam," dedi kararl bir Bekilde. "Size güveniyoruz. Önemli ve öncelikli göreviniz belli.
Size tek emrimiz bu: Atatürk'ün naaB m bulun."
Ve NebbaB Operasyonu o an baBlad .
Kurt toplant dan mutlu ayr lm Bt ve Bimdi çok daha önemli bir haber gelmek üzereydi.

Asl , dedesinin kahvalt masas nda b rakt 4 gazeteyi okuyordu. Daha dört yaB ndayd . O çok
zeki bir çocuktu ve fo-to4raf k bir haf zas vard . Harflerin bir anlam oluBturacak Bekilde
birleBmesi ona bir oyun gibi geliyordu. Sonunda haberleri okumaktan s k ld -okuyabilse bile
henüz ço4u haberin an25
Orkun Uçar
lam n kavrayamayacak kadar küçüktü- ve hâlâ dedesinin odas n düzeltmekte olan annesinin
yan na gitmeye karar verdi.
Kap y aralad 4 nda annesini yata4a oturmuB h çk ra h çk ra a4larken buldu. Kuca4 nda bir
foto4raf albümü vard . Annesi, o kötü adamlar sald r rken çok endiBelenmiB, s k s k a4lam Bt .
Küçük k z hemen gidip annesinin gözyaBlar n silmeye çal Bt .
Annesi küçük parmaklar tutup öptü. "Sorun yok bebe4im, mutluluktan a4l yorum. Bak,
ninenle benim resimlerimiz."
Seda mutluydu, çünkü ilk kez babas n n kendisini sevdi4ini anlam Bt . Bu albümde onun ve
annesi Leyla Han m n haberleri olmadan çekilmiB onlarca foto4raf vard . Oysa Seda y llarca
kendisini aramayan babas n n sevgisinin açl 4 n hissetmiBti. Bu resimler, Kurt'un kar s ve
k z n uzaktan dahi olsa sürekli gözetti4inin kan t yd .
Annesi ölünce Kurt k z n yan na alm B, ama mesafeli tavr n korumuBtu. Seda belki de ona
yük oldu4unu düBünerek hemen evlenmiB, ancak kocas n n dayaklar evlili4ini iBkence haline
getirmiBti. Genç kad n yine de buna katlanm B, tekrar Kurt'un zoraki misafiri olmak
istememiBti.
Asl 'ya hamileyken dayaklar azalm Bsa da do4umun ard ndan en a4 rlar ndan biri gelmiBti.
Hastanede baBucunda babas n gördü4ünü hayal meyal hat rl yordu. Çok k zg nd .
Yüzündeki.ifade Beytan bile korkuturdu. Genç kâchn, o haldeyken bile suç kendisindeymiB
gibi özür dilemeye çal Bm Bt .
Kurt ise hiç konuBmadan ç k p gitmiBti. Seda o günden sonra kocas yla görüBmemiB, vekâlet
verdi4i avukat boBanma iBlemlerini tamamlam Bt . SavaBa kadar dört huzurlu y l Es26
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kiBehir'de babas n n buldu4u bir iBte çal Bm B, sevgisini k z na vermiB, hayat n ona adam Bt .
Kâbus baBlay nca babas n n bir adam taraf ndan Safranbolu'ya götürülmüB ve yaBl bir
kar kocan n yan nda misafir edilmiBti.
Amerikan silahlar n n bütün güçleriyle yüklendi4i yerlerden biri Ankara'yd ama baBkent
teslim olmam Bt . Bu direniBte Ku t'un büyük pay vard . Sadece günün sorunlar yla
u4raBmam B, iBgalin gerçekleBmesi halinde, uzun y llar hizmet verecek bir yeralt
organizasyonu kurmuBtu.
Seda, baBbakan n zafer ilan yla babas n n yan na koBmuBtu. Birkaç gündür uyumayan Kurt,
kap y aç p da onu görünce BaB rm B, bir Bey demeye vakit kalmadan k z n n kollar na
y 4 lm Bt . Seda o zaman Kurt için çok endiBe etmiB, bir süreli4ine babas n n yan na
yerleBmiBti.
Ku t'un gücü hâlâ yerinde olsa da eskisi gibi de say lmazd . K z n n karB s nda yorgunluktan
y k l verdi4inde Seda ilk kez babas n n kendisine ihtiyaç duymas ndan, itiraf etmek istemese
bile, mutlu olmuBtu. O, her zaman öyle tastamam ve dokunulmazd ki, hayat na girebilmek
neredeyse imkâns zd . Ama onun, tüm kalelerinin y k l p zay f düBtü4ü an, Seda'nm da bir
insana, yani babas na kavuBtu4u and . imdi de bu albüm... Anl yordu ki babas onu
seviyordu, hep sevmiBti. KorumuB, kollam B, merak etmiBti. Sadece yan nda olamam Bt .
Asl , annesinin neden mutluluktan a4lad 4 n merak ederken Seda an lar yla bo4uBuyordu.
Kap çal nca hemen kendini toparlad . Tüpçüyü bekliyordu iki gündür. Baz hizmetlerin
düzelmesi vakit al yordu. Bu yüzden kap y gözetleme deli4ine bakmadan açt ve o an içeri
bir ucube dald !
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Asl ve Seda ç 4l 4 bast lar ama ucube iki eliyle a4 zlar n kapatt . G c rt l bir sesle, "Susun!
Zarar vermeyece4im, seninle iBim yok Seda," dedi.
Seda bir an BaB rd , ne sesi ne de görüntüsü ayn olmad 4 halde eski kocas n tan d .
"Cengiz!"
Cengiz o ucube surat yla güldü. Bu onu daha da korkunç hale getirmiBti. "Nas l tan d n,
hayret! Bu k z m m ?" Tam Asl 'n n yana4 n okBayacakt ki, Seda küçük k z arkas na
saklad . "Ona dokunma!"
Cengiz salona geçip kendini yavaBça bir koltu4a b rakt . "Neyse," dedi. "Zaten dedi4im gibi
sizinle iBim yok. Bana Kurt laz m. Onu bulmak için geldim buraya. Hemen ara, gelsin."
Seda, Cengiz'in y llar öncesinin intikam n alaca4 ndan korkuyordu. O gün hastaneden
ç kt ktan sonra Kurt, zalim kocas na ne yapm Bsa adam onlar tamamen rahat b rakm Bt .
imdi böyle delirmiB gibi bir halde neden gelmiBti? Onun bu hale gelmesinden babas m
sorumluydu?
"Merak etme," dedi Cengiz. "Kurt ona söyleyeceklerime çok sevinecek. O yüzden hemen ara.
Ben biraz yorgunum. Uzun zamandan beri hastanedeydim. O gelene kadar uyuyay m."
Bir yatak bulmak için aya4a kalkarken, "Çorba," dedi. "Uyand 4 mda bir çorba yapm B
olursan sevinirim. Bu s ralar ancak s v g da alabiliyorum."
Seda, Kurt'a telefon edip her Beyi anlatt ve ancak ondan sonra uyuyan adam n yüzüne ne
oldu4unu inceleyebildi. Sol
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gözü bir paçavrayla sar lm Bt ve burun bölgesinde de bir delik vard . Buradan, nefes ald kça
sl k benzeri bir ses ç k yordu. .:.
Kurt toplant ya girerken kapatt 4 telefonunu açt 4 anda Seda arad .
"Ne var, Seda?"
"Baba dakikalard r ar yorum... UlaBamad m bir türlü..."
Kurt gülümsedi. Ah bu kad nlar, diye düBündü. Kim bilir hangi nedenle telaBlanm Bt . Yine de
akBam eve gidince kap y anahtarla açmad 4 na seviniyordu. Zile basmak, onu güler yüzle
karB layan k z ve torununun ç 4l klar m duymak ayr bir keyifti. Y llar önce kar s Leyla ve
k z Seda'dan onlar n iyili4ini düBünerek ayr lm Bt . Kurt'un düBman çoktu. Bunlar n içinde
kendisine zarar vermek için ailesini yok etmek isteyenler de ç kabilirdi. Ama art k k z ve
torununu yan ndan ay rmayacakt .
Seda'nm o s ra anlatmaya çal Bt klar n , hâlâ Bampiyonluk kutlamalar yapan Galatasarayl
taraftarlar n klakson sesleri yüzünden duyamad . SavaB nedeniyle yap lamayan son hafta
maçlar dün oynanm Bt . ki futbolcusu Behit olan Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek yüzüncü
y l rövanB n alm Bt . Ezeli rakibinin yüzüncü kuruluB y l nda Bampiyon olan Fener, kendi
yüzüncü y l nda ikincili4e raz olmuBtu.
Kurt, klakson çalanlara Baka yollu söylendi. "Seda duyamad m güzelim, ne dedin tekrar et!
Ülke neredeyse elden gidiyordu, ama bu heriflerin derdi futbol!"
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Yard mc s Emre, b y k alt ndan güldü. Asl nda halk yaBad 4 kâbus dolu günleri bir an önce
unutmaya çal B yordu. Seda yüksek sesle tekrarlad . "Cengiz burada!"
Kurt'un Bu anda en son duymak istedi4i haberlerden biriydi bu. BaB n n döndü4ünü hissetti,
bastonuna dayand . Bir anda çevresindeki her Bey önemini yitirdi. Cengiz vatana ihanetten
arananlar listesindeydi.
SakinleBmeye çal Barak sordu. "Tehlikede misiniz? Size zarar verdi mi?"
"Hay r baba. Yata4 nda uyuyor, sadece seni ça4 rmam söyledi."

"Tamam geliyorum, ama evde durmasan z iyi olur, e4er ç kabiliyorsan z beni aBa4 da
bekleyin."
" neriz Bimdi... Baba, çok garip görünüyor."
"Nas l yani?"
"Yaralanm B. Yüzü mahvolmuB... Sol gözü ve burnu yok. Ayr ca uzun süredir hastanede
oldu4unu söyledi. K yafetleri dediklerini do4ruluyor. Kaçm B galiba."
Kurt dikkatli olmalar n söyleyip telefonu kapad . oförüne, kendisini son sürat eve
götürmesini söyledi. Bir yandan, bu ç yan da nereden ç kt Bimdi? Niye benimle görüBmek
istiyor, diye düBünüyordu. E4er derdi sadece kendi de4ersiz yaBam n kurtarmak olsayd Seda
ile torununu rehin^l rd . BaBka bir Bey vard . Neden hastanedeydi? O hale kim taraf ndan
getirilmiBti?...
Belki de Amerikal lar hizmetlerinin karB l 4 n kurBunla ödemiBti.
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An lar beynine doluBtukça bastonu daha s k kavr yordu.
Gökhan' kurtard 4 gün Cengiz'e, "Sen benim en büyük hayal k nkl 4 ms n. Seni o gün
öldürmeli, vücudunu parçalay p domuzlara yedirmeliydim," demiBti. O gün; Cengiz'in k z n
döverek hastanelik etti4i gündü!
Kurt, Leyla ölünce Seda'yi yan na almak zorunda kalm Bt . Ama PKK terörünün t rmand 4 en
tehlikeli günlerdi. Üstelik devlet içinde bu mücadeleden palazlanan çeteler oluBmuBtu. Bu
yüzden k z na so4uk davranm B, bir an önce onu yanma verebilece4i birilerini aramaya
baBlam Bt .
Cengiz o s ralar Kurt'un en güvendi4i adam yd . Evine gidip gelirken Seda'n n gönlünü
çalmay baBarm Bt . Evlenmeye karar verdiklerini aç klad klar nda birçok gizli olaydan
haberdar olan Kurt, yan baB nda geliBen bir aBk göremedi4i için dehBete kap lm Bt . Tam
düBündü4ü gibi ailesi onun zay f, kör taraf yd . Evinin içinden haberdar olmayan biri, ülkesini
nas l kollayabilirdi?
Belki de böylesi hay rl d r, diye düBünerek bu evlili4e izin vermiBti.
lk baBlarda Seda'n n mutlu oldu4unu, evliliklerinin iyi gitti4ini sanm Bt , ama eski adam yla
aralar baBka nedenlerle aç lm Bt . Baz duyumlar geliyordu. antaj, haraç alma, baz gruplarla
gizli temas gibi konular kula4 na f s ldan yordu. Kurt ne yapaca4 n kestiremiyordu; ortada
kesin kan tlar olmad 4 gibi, adam k z n n kocas yd . Her Beye ra4men soruBturma istese de
Cengiz beklenmedik bir Bekilde terfi etti. Birilerini arkas na alm B, iyice palazlanm Bt . Art k
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Orkun Uçar
dar uzak duruyorlard birbirlerine. Kurt evlerine gitmiyor, damad k z n n kendisini aramas n
istemiyordu. Torunu do4unca görmeye bile ça4r lmam Bt .
Ve bir gün gelen telefon Seda'n n hastanede oldu4unu söylüyordu. Arayan emniyetten bir
dosttu. Cengiz, olay n kaza olarak örtbas edilmesi için polisleri ve acildeki doktoru
korkutmuBtu.
Kurt can ndan çok sevdi4i k z n o halde görünce kendini k z l bir nehre düBmüB gibi hissetti.
Ülkesine olan sevgisi yüzünden kendi yaBam n ve ailesini feda etmiBti, ama k z burada, bu
halde yatarken kendini alabildi4ine suçlu hissediyordu. Seda'y yanma almak zorunda kal nca,
bu k nlgan can, ac mas zl 4 n hüküm sürdü4ü kendi dünyas na dahil olmuBtu. Cengiz'i
yetiBtiren, k z n n hayat na girmesine neden olan oydu.
Yard mc s n kap ya dikmiB, "O ç yan ben onu bulmadan buraya gelir ve k z m n yan na
girerse seni öldürürüm," demiBti.
Yoldayken Cengiz'i bulmak için bütün adamlar n seferber etmiB, sonunda Kulis Lokantas
'nda baz kodamanlarla içti4ini ö4renmiBti.

Cengiz'in masas nda her hükümete yak n baz iBadamlar , ihale alan a4alar, birkaç bürokrat ve
Do4ulu bir milletvekili yard , ama Kurt bunlar n hiçbirini öneifrsemedi. Zaten önemseyecek
durumda da de4il.
Kap dan girdi4inde Cengiz'e yönelen bir kas rga gibiydi. K z yedi4i dayaktan mahvolmuB
halde yatarken, adam n burada gülerek içki içiyor olmas öfkesini daha da art rm Bt .
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Yakas ndan tuttu4u gibi onu aya4a kald rd . "Diren pislik herif!" diye ba4 rd . "Senin aksine,
savunmas z biri üzerinde kendimi tatmin etmeyece4im!"
Cengiz alayl bir ifadeyle gülümsedi. çki cesaretini art rm Bt . "O benim kar m, istedi4imi
yapar m," dedi. "Sana ne ihtiyar? Senin devrin bitti art k. Hadi, can n yakmadan def
ol!"
Kurt, iyiydi ama yaBlan yordu. Oysa damad , teBkilat n en formdaki yak n dövüBçülerinden
biriydi. Üstelik, ne biliyorsa ona ö4retmiBti.
Eski komutan üzerine at ld 4 nda Cengiz s k bir karB tekme att . Bu hamle, rakibini geriye
savurmal yd ama çat Bmalarda piBmiB eski toprak, tekmeyi yedi4i halde etkilenmeden
ilerledi. Kurt'un öfkesi karB s nda bütün dövüB teknikleri etkisiz kal yordu. Yumruklar
Cengiz'in çiçek bozu4u surat nda ard ard na patl yordu. Kesme hareketi boynuna inince
rakibinin dayanacak gücü kalmam Bt .
imdi, k z na iBkence yapan adam n baB nda dikiliyordu. "Bu elinle mi k z ma vurdun?" diye
ba4 r p aya4 n Cengiz'in sa4 eline indirdi. Bir ç 4l k duyuldu. Lokantan n baz müBterileri
çoktan kaçm Bt , di4erleri de dehBet içinde seyirci olmuBtu dövüBe. Neden sonra birkaç Kurt'a
müdahale etmek istediler ama onlar da derslerini ald lar. Kurt, sadece tokatlayarak bile
üzerine gelen kabaday lar yere y k yordu. Silah n ç karan birinin de burnunu k rd .
Seyirciler halkay geniBletince k vranmakta olan Cengiz'in yan na gitti. Bu kez hedefi sol
eliydi. "Yoksa bu elinle mi da4 tt n surat n ?" diyerek aya4 n indirdi.
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Kurt'un Cengiz'i arama çabas Ankara'n n istihbarat dünyas nda dalga dalga yay lm B, dost ve
düBman gruplar harekete geçmiBti. Bir anda Kulis Lokantas 'na onlarca kiBi dald . Kurt için
s rada k r lacak ayaklar vard . "Bununla m tekmeledin bebe4imi?" diyerek vuraca4 s rada
onu seven birkaç kiBi üzerine at ld . Tüm darbelerine, küfürlerine ra4men onu uzaklaBt rd lar.
Kurt sonunda, "Sak n bir daha k z ma yaklaBma! Yoksa sadece seni öldürmekle kalmam, tüm
soyunu kuruturum!" diye ba4 rm Bt .
Bu olay n üzeri hemen kapat lm B, lokantada bulunan müBteriler olay unutmalar yolunda
tembihlenmiBlerdi. Cengiz birkaç hafta hastanede kalm B, iki taraf n avukatlar vekâletle
boBanma iBlemlerini halletmiBlerdi. Asl , annesinin yan nda kalacakt . Mahkeme karar nda
belirtilmese de babas n n onu görmesine izin yoktu.
Bte Cengiz tüm bunlara ra4men Kurt'un evine gelmiBti.
Araba köBeyi dönüp, evin bulundu4u mahalleye girdi4inde Seda ve Asl sokakta bekliyorlard .
Kurt, k z n ve torununu görüp rahatlad . K z , tüp s rtlam B genç bir adamla sohbet edip
gülüyordu. Babas arabadan inince hemen koBup onu öptü. Torunu da baca4 na sar lm B,
"Dede, senin masalla-r ndaki öcü geldi bize, ama ben hiç korkmad m," diyordu.
Burada sorun yok gibiydi. Neler oldu4unu dinledi bir kez daha.
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Seda'ya, "Burada kal n," dedikten sonra yard mc s Emre ile apartmana yöneldiler. Tüp
taB yan genç, "Bey amca, ben Bunu b rak p gitsem. Bekleyen çok," deyince Kurt gülerek, "Gel
bakal m," dedi. Apartmana girene kadar silahlar n çekmemiBlerdi, tüpçü onlar görünce acele
etti4ine piBman oldu, ama yaBl adam pek de konuBulacak biri gibi görünmüyordu.

Cengiz her an bir tuzak kurabilir düBüncesiyle dikkatle ilerlediler, ama adam t pk Seda'n n
dedi4i gibi delik burnu sl k çalarak uyuyordu. Silahs zd , do4ru dürüst giysisi bile yoktu.
K z ve torunu için bir tehlike yaratamayaca4 ortadayd . Kurt, Emre'yi yatak odas n n
kap s na dikip Cengiz'i uyand rmak için sarst . O kendine gelirken silah n güvenli bir
mesafeden ona do4rultmuBtu.
"Ben sana k z mla torunuma yanaBmayacaks n demedim mi?" oldu ilk sözü.
Ucube, gülmeye benzer bir ses ç kard . "Ben seni görmeye geldim, onlar n burada oldu4undan
haberim yoktu. Hem diyeceklerimin yan nda bu konunun hiçbir önemi yok."
Kurt, Cengiz'i bir an süzdü. Bu herif gerçekten de önemli bir s r taB yordu.
"Söyle bakal m."
Ucube üzerindeki paçavray toparlamaya çal B yordu.
"Dur bir dakika. Öncelikle baz isteklerim var."
Kurt ba4 rd . "Bir Bart öne sürecek durumda de4ilsin. Herkesin tek istedi4i vurulup bir la4 ma
at lman."
Cengiz'in o kâbuslara yaraB r yüzü kar Bt . Sa4lam gözü aç ld .
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"Yo yan l yorsun. Ne istersem verirsin, ama inan bana
çok lüksüm yok."
Neydi bu adam n s rr ?
Ucube f s ldad . "Kay p naaB buldunuz mu?" . Kurt konuBmad ama renk vermemesi
imkâns zd . Cengiz devam etti. "Görüyorum ki bamteline dokundum. imdi isteklerimi
duymak ister misin?" Kurt, "Sende mi?" diye sordu.
Eski adam ac yla inledi. "Hay r, beni bu hale getirenler çald ." F s ld yordu. Sesindeki nefret
Kurt'u irkiltti. En güçlü zaman nda bile bu adamdan korkmam Bt , ama bu ucube halinde
insan n tüylerini diken bir yabanc l k vard .
"Ne istiyorsun?"
"Bir intikam," dedi Cengiz. "Beni bu hale getirenden, naaB çalandan. Onun d B nda bir Bey
yok. Zaten art k bu hayata ait bir yarat k say lmam. Öbür dünyadan intikam m için süre ald m.
Ondan sonra ne yaparsan z yap n!"
"Tamam," dedi Kurt. "Söyle kim onlar?"
Yürüyen ölü, sanki sözlü anlaBmalar n n birileri taraf ndan onaylanmas n bekler gibi durdu.
Sonra iki kelime söyledi:
"SAYERET MATKAL."
Kurt dehBet içinde aya4a f rlad . "MOSSAD ha! Yahudiler ha-!"
Onun öfke dolu tepkisi Seda ve Asl 'yi, hatta korumas n bile korkutmuBtu! Sesinin
Biddetinden ev sallanm Bt !
Kurt hâlâ k zg nd , sanki içinde vahBi bir yarat k uluyordu!
.
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Cengiz, arac dan gelen tekliften baBlayarak her geyi ayr nt s yla anlatt ... anlatt ...
Seda bu iki adama çorba götürürken hararetli konuBmalar na ve nas l bu kadar iyi
geçindiklerine hayret etti.
A.S. .* DÜ ÜNCE KURULU U BR F NG (1) Gizli bir toplant salonu
Nükleer Derebeylik
Yerin yedi kat alt ndaki salona girenler, garip bir sessizlikle koltuklara yöneldiler. Ne ikili
sohbetlerin m r lt s , ne de bir gülme sesi duyuluyordu. Herkes ciddi, herkes gergindi.
CumhurbaBkan , meclis baBkan , baBbakan, genelkurmay baBkan , kuvvet komutanlar ,
istihbarat yetkilileri, yüksek yarg üyeleri... K sacas devletin görünen veya görünmeyen en
önemli isimleri oradayd . AS.I. DüBünce KuruluBu nun düzenledi4i brifing, Türkiye'nin savaB

sonras stratejisi ve dünyadaki yeni dengeler üzerine yap l yordu. Orada bulunan herkes, bir
anlamda gelecek on y llarda nas l bir Türkiye Be-killenecekse bu toplant da belirlenece4ini
biliyordu. K sacas yeni yol haritas çizilecekti.
Kurt, M T MüsteBar Çetin Kutlu ile BaBbakan Recep Tayyip Erdo4an' n aras nda oturuyordu.
A.S. .'yi daha önce duymuBtu; birkaç gencin oluBturdu4u bu kuruluB, daha 2004 y l sonunda
hükümete olas ABD sald r s üzerine bir rapor
(*) Analiz, Strateji, lerleme.
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vermiBti. Sald r n n stratejisi ve nedeni konusunda tam isabet kaydetmiBlerdi. Ama o dönemde
ciddiye al nmad klar gibi, birçok kiBi taraf ndan Amerikan ajan olmakla bile suçlanm Blard .
Nihayet Bimdi, bedeli a4 r olan bir güven tespitinden sonra tüm devlet erkân n n ciddiye ald 4
bir ses olmuBlard .
Salonun B klar kapan p sahne ayd nland 4 nda, elinde iBaret çubu4u tutan bir adam belirdi.
Bu, krem rengi keten tak m elbise giymiB, sakall , Bahin bak Bl biriydi. Kendini tan tmadan
konuBmaya baBlad .
"KonuBmam, sizlere da4 t lan seksen sayfal k raporun bir özeti Beklinde olacakt r. Bu nedenle
mümkün oldu4unca ayr nt lara, örneklemelere, kaynaklara ve rakamlara girmeyece4im. Bu
konuBma veya raporun gizlili4i en üst seviyededir."
Kurt raporu açt 4 nda, ilk bölümün ad n n "Nükleer Derebeylik" oldu4unu gördü. Kafas n
kald rd 4 nda sahnedeki beyaz perdenin üzerine de bu baBl k yans t lm Bt .
Genç adam, perdeye iBaret çubu4uyla vurup konuBmaya baBlad .
"Washington un nükleer bir patlamayla yok edilmesi Pandora n n kutusunu açt . Art k
dünyan n eskisi gibi olmas imkâns z. Öncelikle ABD gibi bir süper gücün en zay f yönü
ortaya ç kt . Y ll k dört yüz milyar dolarl k bir savunma bütçesi, birinin ülkelerine girip
nükleer bir bombay patlatmas na engel olamad . Üstelik Bartlar yüzünden buna cayd r c bir
cevap bile veremediler. Türkiye'ye açt klar savaBta gerçek nedenin enerji oldu4u, böyle bir
sald r n n çok önceden planlan p haz rlanmas gerekti4ini bütün dünya biliyor. Bundan sonra
küçük devletler kendilerini koruma yönteminin bir ordu de4il, her yönüyle asimetrik savaB
oldu4unu anlad ."
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"Bizim bundan sonraki tahminimiz; her ülke güvenlik duvarlar n azami ölçüde kald racakt r.
KüreselleBme ve serbest ticaret dönemi bitmiBtir.
"Bilimin geliBti4i günümüzde, tek bir insan n, büyük kitlelere zarar verebilece4i, hatta
devletleri yok edebilece4i görüldü. Bu gerçe4in teoride söylenmesi veya filmlerde
seyredilmesi ile yaBanmas aras nda büyük bir fark var. Art k 'devlet' dedi4imiz yaBayan
organizma -BaB rmay n, evet devleti insanlardan oluBan canl bir organizma olarak ele
al yoruz-varl 4 na karB tehdit olgusunu di4er devletlerden, ordulardan, örgütlerden 'bireylere'
indirgeyecektir. Bu da basitçe, güvenlik nedeniyle insan haklar n n ve özgürlüklerinin
k s tlanmas demektir.
"Her ülke nükleer bir derebeylik halini alacak, bu konuda çok uç örnekler görülebilecektir.
imdiden, baz hükümetler ülkelerine giriB ç k B çok zor hale getirecek kanunlar haz rlamaya
baBlad . Ucuz iBçi kayna4 olarak göz yumulan insan kaçakç l 4 ilk darbeyi yiyen taraf
olacakt r.
"Bat , So4uk SavaB sonras , terörü bahane ettikleri Haçl sald r s s ras nda insan haklar ve
demokrasi argümanlar n isim olarak kullansa da pratikte terk etmeye baBlam Bt . Yeni
dönemde bask c rejimlere kay lacak, her ülke güvenlik duvarlar ard nda kendisi için tehlike
oluBturacak unsurlar yok etmeye baBlayacakt r. Baz ülkeler d Ba kapanmay öyle sert
uygulayabilir ki, do4abilecek sonuçlar insan rk n n sonu olabilir. Bu bahsi, konuBman n
ilerleyen safhas nda açaca4 m.

"Yeni düzen, Nükleer Derebeylikler dönemidir!
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"Bilmemiz gereken gerçek suydu: Gökhan olmasa da nükleer kaçakç l 4 n ve nükleer s rlar n
böylesine yay ld 4 günümüzde, milyonlarca insan n yaBad 4 bir kentte atom bombas
patlamas an meselesiydi!"
Dinleyicilerden baz lar raporu okuma f rsat bulmuBlard , insanl 4 n ve Türkiye'nin bir
kavBakta oldu4unu görüyor ve belki de seçilen ç kmaz yolun Türkiye'nin sonu olaca4 n
biliyorlard . Bu odadakilerin geçmiBe, Bimdiye ve gelece4e karB sorumlulu4u büyüktü.
KonuBmac iBaret verdi ve perdedeki baBl k de4iBti...
Kay p NaaB
BOLÜM K
Gökhan' n ölümü!
24 HAZIRAH 2007 - SAAT: 17.00, BANGOR, MAIKE - ABD...
Sar s n adam, ald 4 boya malzemelerinin paras n vermek için kasaya yürürken, d Bar
ç kmakta olan uzun boylu müBteriyi görünce bir ç 4l k att . Kasiyer k za, adam iBaret edip,
"Hey bu... bu!" diye kekeledi.
Kumral, k v rc k saçl k z n sevimli gülümsemesiyle adeta içeride bir güneB do4du.
Bembeyaz, inci gibi diBleri vard . "Evet o," dedi. "Ünlü yazar Stephen King."
Sar B n adam, flört eder gibi k za e4ildi. "Biliyor musunuz, ben onun bir numaral
hayran y m!"
Bu, ancak yazar n kitaplar n okumuB olanlar n anlayaca4 bir Bakayd . kisi birden, "Misery!"
diye ba4 rd lar. King'in filme de çekilen bu roman nda, sevdi4i yazar bir odaya t k p istedi4i
gibi bir kitap yazmas için iBkence eden deli bir kad n anlat l yordu. Kad n bir sahnede domuz
gibi sesler ç kar p, "Ben senin bir numaral hayran n m!" diyordu.
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Kasiyer, adam sevmiBti. "Siz hiç, birini kaç r p iBkence edebilecek birine benzemiyorsunuz,"
dedi gülümseyerek.
Sans n adam da, "Belli olmaz," diyerek göz k rp p karB l k verdi. Orman n içindeki kulübede,
ac l kütük iBkencesinin son günlerini yaBayan Adrian III. Lynam akl na gelince bir kahkaha
att . " nsano4lu do4adaki en vahBi hayvand r."
Kasiyer ald klar n n ücretini hesaplarken, "Biz Bay King'i s k s k görürüz. Çok tatl bir
adamd r. Belki duymuBsunuzdur, birkaç y l önce ona bir kamyonet çarpm Bt , iBte Bu sokakta
olmuBtu. Hatta 911 'i bizim patron aram Bt ," dedi.
"Evet, çok üzücü bir olay. Daha sonra o arac al p, bahçesinde beysbol sopas yla parçalam B,
de4il mi?"
"Siz gerçekten onun s k hayran s n z. Dedi4iniz do4ru. Arabay birkaç hafta boyunca dövdü."
Adam, k zdan gitgide daha çok hoBlan yordu. "Böyle özel bir ortak noktam z varken art k
tan Bal m isterseniz," diyerek elini uzatt . "Ben Frank. Frank Debussy."
K z, "Ah, sizin bural olmad 4 n z anlam Bt m. Frans z's n z de4il mi? Aksan n z çok hoB.
Ben Cathy. Catherine'in k saltmas ," diyerek flörtü sürdürdü. Yine bir Frans z kimli4i
kullanan Gökhan, tan nmamak için saç n sar ya boyay p favori b rakm Bt . YaB n en fazla
yirmi dört tahmin etti4i k za en s cak gülüBlerinden birini daha sundu.
"Hakl s n z, yabanc y m."
"Borcunuz yüz elli dolar. Ev mi ald n z, boya, tamirat?..."
:.....¦
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Gökhan paray öderken, "Evet," dedi. "Gölün k y s ndaki ormanda. Av için iyi. Siz de ç kar
m s n z?"
K z omuz silkti. "Ava m ?... Buran n yerlileri merakl d r, ama ben sevmiyorum."
Gökhan malzemeleri torbalar na yerleBtirdi4inde, "Bu yak nlarda bir internet kafe var m ?"
diye sordu. Sonra k z n ismini ekledi. "Cathy."
"Evet, köBeyi dönünce, yeni açt lar ama yak nda kapat rlar, burada herkesin evinde bilgisayar
vard r."
Gökhan tam ç kacakken tek aya4 üzerinde yaylan p, bir yar m dönüB yapt . "Bu gece otelde
kalacakt m, iB ç k B sana bir Beyler smarlayabilir miyim, Cathy? Hem kitaplardan... en
korkunçlar ndan konuBuruz."
Cathy bir an tereddüt eder gibi gözlerini devirdi. Camekânl bölmenin ard ndaki patronuna
k sa bir bak B att ktan sonra sanki bir s r verir gibi f s ldayarak, "Kabul," dedi. "Yedi gibi
gelin, ama çok geçe kalamam. Ancak bir iki saat."
Gökhan zafer iBareti yaparak d Bar ç kt . ki ad m atm Bt ki, yüzündeki gülümseme an nda
silindi, bunun yerini donuk bir ifade ald . K zla, baz silahlar ve patlay c lar almak için dostluk
kurmuBtu. Av bahane edecek, yabanc oldu4u için bunlar k zdan almas n rica edecekti.
Boya, sabun ve portakal suyu kuraca4 tuza4a yard mc olacakt . Adrian III. Lynam ve FBI
için erken bir 4 Temmuz kutlamas planl yordu!
Malzemeleri, kiralad 4 minibüse yükleyip internet kafeye gitti.
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Bir Alman sitesinin adresini yazd . Siyah bir zemin üzerinde iki çocuklu Berlinli bir ailenin
tatilde çekilmiB foto4raflar vard . Farenin sa4 tuBuna bas p "View Source"* seçene4ini
t klad . Sitenin html kodlar olan sayfa aç ld . Arad 4 oradayd ; kodlar n bitiB sat r n n alt nda
Almanya'dan bir telefon numaras . Sadece sayfaya bakan biri, siyah zemin üzerinde bu
rakamlar göremezdi.
Kurt, e4er yaB yorsa bunca zamand r onunla temasa geçmedi4i için kendisine k zg n
olmal yd .
Hemen numaray not edip bir telefon kulübesine gitti.
KarB s na Almanca konuBan bir adam ç kt . Parolay verdi4inde yar m saat sonra Singapur'dan
bir telefon numaras n aramas n istedi.
Onu, Singapur üzerinden Türkiye'yle görüBtüreceklerdi.
Yar m saat sonra arad 4 nda karB s nda Kurt vard . S cak bir özlem gidermeden, hal hat r
sormadan sonra, "Helal olsun sana o4lum. BaBard k," diyordu Gri Tak m' yaratan adam.
Gökhan, "Asl nda Türkiye'nin aleyhine kullan lacak diye korktum," dedi. "Hatta Amerikan
medyas nda böyle yorumlar yap lmaya baBlam Bt bile."
"Baz gizli anlaBmalar yap ld . Bor için bir konsorsiyum kuruldu. Yeni Amerikan hükümeti,
suçu eski baBkan n ve senin üzerine atmay kabul etti. Yani seni kurban seçtiler. Bu iBi
bireysel bir terör eylemi olarak sunuyorlar."
(*) Kayna4 görüntüle.
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Gökhan bir süredir olan biteni takip edemiyordu.
"Elimde Adrian III Lynam' n itiraflar n da içeren kasetler var. Anlad 4 m kadar yla
kullanamayaca4 z. Medyaya göndermeyi, internetten yay nlamay düBünüyordum."
Kurt, "Evet, Bu anda anlaBmalar buna müsait de4il," dedi. "Ama sakla, laz m olabilir. O ne
durumda?"
"Kütük iBkencesiyle kendi d Bk s içinde çürüyor."
"Vay can na, ac d m adama, ama hak etmiBti."

Gökhan, "Peki ben Bimdi ne yapmal y m? Belki ölmem herkes için daha iyi olur, de4il mi?"
diye sordu. Emredilirse, teslim olur veya tereddüt etmeden kendini havaya uçururdu.
Kurt ciddi bir sesle, "Evet, ölmen gerekiyor," dedi. K sa bir sessizlikten sonra da kahkahay
patlatt . "Ama ondan sonra beni arayacaks n. Sana verece4im bir görev var."
Gökhan komutan n n ne kastetti4ini anlam Bt . Bu kimli4inin yok olmas laz md . Böylece
dosya kapanacakt .
"Tamam, anlaB lm Bt r komutan m."
"Yard m istiyor musun?" diye sordu Kurt. ABD'de iki Gri Tak m eleman vard .
"Hay r, ben hallederim," dedi. "Hem param var, hem de temizinden sahte kimlik, pasaport."
Hapsedildi4i çiftlikten kaçarken öldürdü4ü Ramirez'den hat rayd bunlar.
"Görev ne komutan m?"
Kurt, " imdi anlatamam," dedi. "Sen öl ve bu numaradan beni ara. Seni oradan ç karmak için
bir yol bulaca4 m. u s ralar baz araBt rmalar var. Görev ya Türkiye'de ya da srail'de
olacak."
Gökhan BaB rm Bt . " srail mi?"
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"Evet o4lum, bu herifler çizmeyi aBt . Hem de çok aBt ... Neyse sen ne zamana beni
arayabilirsin?" ; "Bir haftaya kadar."
" yi, o zaman biz de bu arada araBt rmam z bitiririz."
Gökhan, Kurt'la konuBmas n sürdürmek istiyordu. Türkiye'nin, milletinin, ailesinin
durumuyla ilgili bilgi almaya çal Bt . Kurt, New York'taki otelden kaçarken ald 4 yaray
sorunca, kurBunun sadece eti s y rd 4 n , fazla sorun yaratmad 4 n söyledi.
Birden kart n süresi bitti. Gökhan, baB n ankesöre dayay p bir süre boB boB bakt , neredeyse
a4lamak üzereydi. Kendine geldi4inde saatin yediye yaklaBt 4 n fark etti. Cathy'yle
buluBacakt . Plan basitti; önce onu silah ve patlay c almas için kand racak, ard ndan
Washington'u yok eden terörist oldu4unu anlamas n sa4layacakt . Hiç olmazsa üzerine
konulan ödül bu sevimli kasiyer k z n olsundu. Ondan sonra kulübeye bask na gelenlere bir
sürprizi olacakt .
FBI ajanlar ve özel timlerle baBa ç kmak iBin kolay k sm yd . Cathy ile buluBmak ve onunla
vakit geçirmek onu daha fazla korkutuyor, geriyordu. Bir bayanla güzel vakit geçirmeyeli,
e4lenmeyeli, onunla sohbet etmeyeli öyle uzun zaman olmuBtu ki! Gökhan' n k z n karB s nda
suspus olaca4 kesindi, belki k zla tan B rken kulland 4 maskeye bürünmesi daha iyi olurdu.
Yürürken o sihirli dönüBümü gerçekleBtirdi; art k çapk n, Frans z aksanl , zengin, avc ,
edebiyat ve müzikle ilgilenen Frank Debussy'ydi.
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29 HAZ RAN 2007 - SAAT: 10:30 CH CAGO HEAVEEGATE - LYNAM
MAL KÂNES
Aleksander II. Lynam, aynaya bakarken bir kez daha babas na hiç benzemedi4ini düBündü.
Buz mavisi gözleri ve düz burnu ile Lynam erkeklerinin kartal bak Blar n ve kemerli
burunlar n taB m yordu. Resimlerinden tan yabildi4i kadar yla annesinin özelliklerini alm Bt .
West Point Akademisi'nde edindi4i disiplinle ipek pijamas n düzgün bir Bekilde katlay p,
tak m elbisesini giydi.
En az ndan fiziksel özelliklerini k yaslayabiliyordu, ama zevkleri, al Bkanl klar veya kiBili4i
ile ilgili benzerlikleri ö4renmesi imkâns zd . Onu do4ururken öldü4ü için annesini hiç
tan yamam Bt . Babas da onun için bir yabanc yd . Çok sevdi4i kansm n ölümünden sorumlu
tuttu4u için kendisinden nefret etti4ini düBünüyordu. Zaten do4umu yapt ran, ama annenin
ölümüne engel olamayan doktorun hayat n da mahvetmiBti.

Adrian Lynam, çocu4unu en iyi bak c lar n, e4itmenlerin eline teslim etmiB ve ondan hep
uzak durmuBtu.
Yat l okullar, yaz kamplar , seyahatler... Aleks'in, babas yla geçirdi4i tüm zaman bir ay
doldurmazd .
Babas kaç r ld 4 nda Aleks, Lynam ailesinin Karayip-ler'deki özel adas nda, akademiden
birincilikle mezun oluBunun kutland 4 yaz partilerinden birindeydi. ArkadaBlar yla gerçekten
farkl bir e4lencenin tam ortas ndayken bir helikopter onu almaya gelmiB ve sonunda ailenin
iBlerini devralm Bt .
Al Amca olarak tan d 4 Albert Mannstein, gözlerini ba4layarak götürdü4ü bir toplant da
delikanl y gizli bir top47
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lulu4a takdim etmiB, oradakilerin dünyan n gerçek yöneticileri olduklar n söylemiBti. Babas ,
Aleks'i ilk ABD baBkan olacak Lynam gibi haz rl yordu. Annesi Yvona, BolBevikler
taraf ndan katledilen Romanov hanedan n n soyundan geliyordu. Ve bu soyda, Avrupa'n n
birçok kraliyet ailesinin kan vard .
Babas n n planlad 4 savaB baBar yla sona ererse, Aleksander II. Lynam, önce ABD baBkan ,
ard ndan da yükselecek olan Yeni Roma Dünya mparatorlu4u'nun lideri olacakt .
imdi onun görevi, sa4sa babas n bulmak, Lynam ailesine ve art k mensubu oldu4u
toplulu4un ideallerine hizmet etmekti.
Aleksander toplant y düBündükçe dudaklar zalim ve sadist bir ruhu iBaret edercesine
inceliyordu. Gücü kana kana içece4i bir kaynak sunmuBlard ona...
Büyük zenginlik, onun kanl zevklerini tatmin etmesini sa4lam Bt . Akademideki baz
ö4rencilere, lideri oldu4u grupla birlikte yapt 4 iBkenceler ve birkaç tecavüz olay hep örtbas
edilmiBti. Ama as l dehBet, yazlan gitti4i Lynam Adas 'nda yaBan yordu... Aleksander orada
vahBi dövüB müsabakalar ve insanlar n öldürüldü4ü av partileri düzenliyordu.
Bu yaz düzenlenen e4lence, bir savaBt . ArkadaBlar yla iki grubu komuta ediyorlard . SavaB
kazanan, bir milyon dolarl k iddiay da kazanm B olacakt . ElliBer kiBilik savaB tak mlar ndaki
serseriler, bir tatil köyünde çal Bacakla vaadiyle adaya getirilmiBlerdi. Hepsi yersiz yurtsuzdu,
babas n n evsizlere yard m etmek için açt 4 vak f arac l 4 yla toplanm Blard . Aleksander
adadan ayr l rken arkadaBlar na dürbünlü tüfek da4 tm B ve geride tan k b rakmamalar n
söylemiBti.
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O art k Lynam servetinin ve imparatorlu4unun tek sahibi olarak dünyay kana ve ac ya
bo4acak savaBlar n hayaliyle coBuyordu.
Hayalleri, kâhyan n odaya girmesiyle bölündü. James Stillson acil olarak onu görmek
istiyordu. Bu adam, babas n arayan özel güvenlik Birketinin sahibiydi. Bir CIA art 4 yd .
Albert Mannstein onu pek de yasal olmayan çal Bma yöntemleri nedeniyle seçmiBti.
Aleksander, boy aynas ndaki görüntüsüne son bir kez bakt . Kendini sapk n Roma mparatoru
Caligula'ya benzetiyordu. "Kahvalt m terasta yapaca4 m, Ned," dedi kâhyaya. "Bay James'i
on dakika sonra oraya getir."
riyar görünümüyle bir ölüm makinesini and ran adam terasa geldi4inde, oturacak bir
sandalye görmek için boB yere bak nd . Adam, uygar bir iB görüBmesinden çok, bir savaB
meydan na yak B rd . Aleks ayakta kalan adama sayg duymad 4 n belirten bir tav rda
kahvalt s yla ilgiliydi.
Küçük piç, diye düBündü adam, o ince boynunu k nver-mek öyle kolayd ki. Bo4az n
temizleyerek, "Efendim, baban zla ilgili bir iz bulundu," dedi. "FBI'daki adam m z n
bildirdi4ine göre bir ihbar gelmiB. Bir kasiyer Gökhan' Bangor Maine'de görmüB."

Aleks böyle birçok as ls z ihbar n geldi4ini biliyordu, çünkü ortada yirmi milyon dolarl k bir
ödül vard . "Sence sa4lam bir iz mi bu?"
Bin garip yan hiç kimsede bu en tehlikeli teröristin parmak izi yoktu. Gökhan' n parmak izi
b rakmamak için krem benzeri özel bir madde kulland 4 n biliyorlard . Bu krem par49
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maklar n n üzerinde ince bir tabaka oluBturarak bellii bir süre izi sakl yordu.
"Kesinlikle, k z, adamdan kuBkulan nca onu izlemiB. Terörist ormanda bir kulübe tutmuB. K z,
pencereden bakmaya cesaret etmiB ve ba4l bir adam görmüB."
Aleksander, tamam, diye düBündü. Bu o!
Kamuoyu henüz Gökhan' n, Adrian III. Lynam' n kaç r lmas yla ba4lant l oldu4unu
bilmiyordu.
James, "FBI'dan h zl hareket edebiliriz," dedi. "Emriniz."
Aleksander, " yi o zaman. Gidin ve ald 4 n z paran n hakk n verin. Adam do4du4una piBman
edin," dedi. "Mümkün olursa herifi sa4 yakalay n, hak etti4i Bekilde cezaland r lmal ."
James hâlâ duruyordu. "Peki baban z..." diye baBlay p k sa bir süre durdu. "Onu nas l
istiyorsunuz? Nas l tercih edersiniz, efendim?"
Aleksander önce BaBk nl ktan konuBamad . Bu daha önce hiç akl na gelmemiBti. Gerçekten
onun geri gelip sahip olduklar n almas n ister miydi?
Hay r, yap lacak çok Bey vard ve gizli bir grubun a4 r a4 r ilerleyen planlar için
sabredemeyecekti. James'e, "O ac mas z herifin babam sa4 b rakt 4 n sanm yorum," dedi.
Bak Blar her Beyi anlat yordu.
^
Adam, "Emredersiniz efendim," diyerek e4ildi. Bir yandan da dudaklar alayla k vr lm Bt .
Zenginlerin ruhlar herkesten daha alçakt .
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30 HAZ RAN 2007 - SAAT: 15:40 BANGOR, MA NE YAKINLARI - ABD
Gökhan, önünde s ralanm B alt ekrandan kulübenin etraf ndaki bask n haz rl klar n izliyordu.
O anda, kulübeden beB yüz metre uzaktaki küçük bir ma4aradayd ve buray haz rlad 4 tuzak
için operasyon merkezi yapm Bt .
K sa sürede, gelenlerin hükümete ba4l olmad 4 n anlam Bt . Bunlar özel bir ekipti. Ama
malzemelerine bak l rsa güçlü bir patronlar vard .
Sald n ekibinin elindeki termal saptay c lar, kulübenin içindekilerin konumlar n belirtiyordu.
Tahminlere göre, ekranda beliren bedenlerden biri Gökhan, di4eriyse Adrian III. Lynam'd .
Oysa Gökhan olmas gereken kiBi, birkaç bar gezisinden sonra Gökhan' n kendi beden
ölçülerine göre buldu4u bir serseriydi. Yani, kulübenin içinde ba4l olan ikinci kiBiydi.
Adrian Lynam ise zaten kendi d Bk s yla dolu tank n içinde son anlar n yaB yordu.
Sald r timinin bilinen yöntemlerin aksine, gün B 4 nda sald r ya geçmesi de BaB rt c yd
Gökhan'a göre. E4er kurban canl kurtarmak isteselerdi böyle bir yöntemi tercih etmezlerdi.
Neler dönüyordu burada?
"Öyle olsun bakal m," diye m r ldand Gökhan. "FBI için haz rlam Bt m bu partiyi, ama size
k smetmiB."
Gökhan, tüm bu planlardan önce beklenmedik bir sorunla karB laBm Bt . Sevgilisi Cathy, onu
ihbar etmek istemiyordu. ÂB k olmuBtu. Gökhan zaten gitmek zorunda oldu4u51
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nu defalarca anlatm Bt . hbar etse de etmese de k z onu kaybedecekti. En az ndan ödül
paras n almal yd .
En sonunda bu ihbar n kendisini kurtaracak bir plan n parças oldu4unu anlay nca raz
olmuBtu Cathy. GözyaBlar içinde ayr lm Blard . "Bir gün seni arayaca4 m," demiBti Gökhan

k z teselli etmek için, ama bu hem kendisini, hem k z tehlikeye atmak demekti. Ve bu
yüzden yaland .
imdi, kendisini yakalamaya gelenler haz rl klar n tamamlam Bt .
Gökhan, " enlik zaman geldi," diye m r ldanarak, kulübenin etraf na üç çember boyunca
kurdu4u bubi tuza4 n n en d Btaki halkas n harekete geçirecek dü4meye bast .
Art arda patlamalar meydana gelmeye baBlad . KurBun geçirmez yelek giyen iki beden aniden
havaya uçtu.
Adamlar n panikleri görülmeye de4erdi.
imdi s ra orta çemberi oluBturan bubi tuza4 ndayd . "Zebanilere selam söyleyin benden!"
diyerek ikinci dü4meye de bast . Bu onlar n kulübeye koBmalar n sa4lad . Zaten Gökhan da
bunu istiyordu.
En içteki patlay c larla kulübedekilerin dü4mesine ayn anda bast ve ortal k cehenneme
döndü. Patlamalar ve ard ndan baBlayan yang n geride çok az iz b rakacakt .
çinde para ve pasaport olan s rt çantas n al p d Bar ç kmaya haz rland . Art k buradaki iBi
bitmiBti.
Son bir kez geriye bak p, ma4aray yok edecek bomban n zaman ayar n iki dakikaya kurdu.
Kendisini gölün karB k y s na götürecek bir motorlu kay k bekliyordu. Oradan da peBin
parayla kullan lm B ikinci el bir araba al p izini kaybettirecekti. Art k, tek beklentisi öldü4ünü
kabul etmeleriydi.
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Ne var ki, her zaman planlar dört dörtlük yürümeyebilirdi, Gökhan ma4aradan neredeyse
ç kmak üzereydi ki kafas na sert bir darbe yedi. Ard ard na tekmeler vücudunun her yerine
iniyordu. Nihayet darbeler bitti4inde burnunun ucunda uyuBturucu ok atan bir silah fark etti.
Onu vahBi bir hayvan gibi uyutacaklard . Ama adam ateB etmek yerine konuBuyordu. "Piç
herif!" diye ba4 rd rakibi. "Adamlar m öldürdün, ama bütün yapt klar n n cezas n
çekeceksin. YavaB yavaB ve ac çekerek."
James Stillson onu yakalam Bt .
Gökhan, tek Bans n n ma4aradaki bomba oldu4unu düBündü. Adam bundan habersizdi. Oku
saplayacak tetik çekilmeden vakit kazanmal yd . E4er kendini kaybederse, rakibinin
patlamayla ölmesi bile onu kurtaramazd . Büyük ac ya ra4men insanüstü bir güçle, "Kim?"
diyebildi. Daha uzun bir cümle kuramazd , çünkü çenesine a4 r bir darbe yemiBti.
riyar adam cevap vermeden önce bir tekme daha vurdu. "Aleksander Lynam'dan mesaj var
sana. Tan Bmaya can at yor."
Gökhan, Dday'in verdi4i dosyadan bu ismi hat rl yordu; Adrian' n hasta ruhlu o4lu. Kötülerin
kökü kurumuyordu.
"Bu arada sevgilinin de icab na bakt m. Biraz zorlay nca hemen itiraf etti. Pek de iyi bir
yalanc de4il."
Gökhan sözcükleri duydu, ama anlam n kavramas biraz zaman n ald . "Sevgilim?" Bu
adam, Cathy'den söz ediyordu. Ellerindeydi. Ac yla inledi. Kurt'un dedi4i gibi, bir Gri hiç
kimseye ba4lanmamal , hiç kimseyi sevmemeliydi. Çünkü her Bey kaybedilir, yitirilir, geride
b rak l rd .
Stillson bu kez teti4e basma niyetiyle niBan ald , ama patlama tam bu s rada oldu. UyuBturucu
ok Gökhan' n beB santim ötesine sapland .
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Sars nt ve Bok dalgas yerde yatt 4 için Gökhan'a zarar vermemiB ama düBman yaralanm Bt .
Patlaman n yaratt 4 alevler yüzünden adam n hem birçok yeri yanm B, hem de f rlayan baz
metal parçalar Barapnel gibi vücuduna saplanm Bt .

Gökhan zorlukla kalkabildi4inde, adam n durumunun kötü oldu4unu gördü; boynuna ve
yüzüne birkaç parça saplanm Bt .
Yere düBmüB uyuBturucu silah n al p kendine gelmeye çal Ban adama niBan ald . Stillson, son
anda elini kald r p, "Dur," diye ba4 rd . "Beni öldürürsen sevgilinin de sonunu getirirsin."
Gökhan bir an Cathy'yi düBündü. Herkes bir gün ölecekti. Asl nda Aleksander Lynam'a bu
adamla bir mesaj göndermek isterdi, ama bu 'patlamada ölen Gökhan' plan n bozard .
Çocukken Kurt'un emriyle öldürdü4ü KaBar adl kangal köpe4ini hat rlad ve teti4i çekti.
Adam hâlâ konuBmaya çal B yordu. "AnlaBabiliriz."
Gökhan' n art k onu dinleyecek hali yoktu. Ard ard na uyuBturucu oklar saplad . Bu doz onu
zaten öldürecekti, ama durumu garantilemek için etrafa da4 lan keskin metal parçalar ndan
biriyle düBman n n bo4az m kesti.
En büyük zorluk, cesedi göle kadar sürüklemek oldu. Adam n aya4 na a4 rl k ba4lay p onu
suya att . Dibe inmesi birkaç saniye sürdü.
Gökhan birkaç saat sonra New York'a giden yolda bir Buick sürüyordu.
Bir gün... Bir gün mutlaka Aleksander Lynam' ziyaret edecek, Cathy'nin intikam n alacakt !
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1 TEMMUZ 2007 * SAAT: 11:00
HEW YORK
Brooklyn Köprüsü'ne bakan ucuz, ama temiz bir oteldeydi Gökhan. Yerlilerinin "Büyük
Elma" dedi4i bu kente yedinci geliBiydi ve buray ilk kez bu kadar tenha görüyordu. Trafik
çok rahat ak yordu ve birçok binan n üzerine sat l k veya kiral k tabelas as lm Bt . Bu göçte
kendi pay inkâr edilemezdi. Kent, 11 Eylül sonras bir de nükleer terör tehdidini
kald ramam Bt .
Soka4a ç k p çal Ban bir telefon kulübesi bulana dek üç kere soyulma tehlikesi atlatt . Neyseki
bu f rsatç lar korkakt , Gökhan büyük bir h zla kendi silah n çekti4inde hemen kaç yorlard .
Art k ezberinde olan numaray çevirdi4inde Kurt'un yorgun sesini duydu.
"Görev tamamd r, komutan m," dedi4inde karB taraftaki de4iBimi hemen hissetti. Ses
canlanm Bt .
"Aslan m, duyduk olay ," dedi. " u anda ajanslar flaB haber olarak geçiyor. FBI, senin bir
bask nda yakalanmak yerine, sakland 4 n kulübeyle birlikte kendini havaya uçurdu4unu
aç klad ."
Aç klama için fazla acele edilmiBti.
"Bir gariplik var komutan m, gelenler FBI timi de4ildi; Lynam' n o4lunun özel birli4iymiB.
Ayr ca iB, FBI' n bu kadar çabuk aç klama yapabilece4i kadar temiz olmad ." Plan n n tümünü
ve son anda baB na bela olan paral askeri anlatt .
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Kurt, "Yeni bir düBman edinmiBsin anlaB lan," dedi. "Ama bizim için önemli olan resmi
aç klama. San nm bir an önce dosyan kapatmak istediler. Unutma, senin varl 4 n ABD'nin
kendi günahlar n sorgulamas na neden oluyor. u andaki hükümet eskisini kötülüyor, ama
ço4u isim ayn . Senin ölmen ve eski baBkan n da bir t marhaneye kapat lmas onlar
rahatlatacak."
"Onlar n ikiyüzlülükleri bize yarayacak anlaB lan efendim."
"BaBlar nda bir sürü sorun var. Teksas' n birlikten ayr laca4 söyleniyor. Yani, senden
kurtulmak istemelerine BaBmamak laz m. Neyse, fazla vaktimiz yok, biz iBimize bakal m
Gökhan. imdi beni iyi dinle..."
Gökhan söylenenleri haf zas na kaydetmek için zihnini boBaltt .
"Long Island'daki marinada Levanten adl bir yat ba4l . Sahibi eski bir dostum Giovanni
Santioni'dir. Seni bekliyor. Onunla denize aç lacaks n z. K sa bir süre uluslararas sulara

ç kacak. Belirli bir koordinatta Gürcistan band ral bir gemiye aktar lacaks n. Rotas Fransa...
Dinliyor musun, buraya kadar anlaB ld m ?"
"Evet efendim."
"Fransa'da tekrar Frank Consal kimli4ine bürüneceksin. Biliyorum, Hollanda'da araban
patlay nca ortadan kaybolmuBtun. Arada birkaç ayl k aç k var, ama biz bunu hallettik."
"Nas l efendim?"
"Patlamayla Boka girdi4ini, geçici bir haf za kayb yaBad 4 n söyleyeceksin. Bir süre kendini
bilmez halde dolaB56
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t n. Sonra bir grup serseri taraf ndan dövülüp soyulunca hastaneye kald r ld n. Kimli4ini
çald rd 4 n ve haf zan da kaybetti4in için Frank Consal oldu4un tespit ediemedi. Tedavi
oldun ve kim oldu4unu hat rlad n. Bütün bunlarla ilgili belgeler ayarland . Frank Consal'in
evinin kapisini çalman ve polise bir ifade vermen yeterli olacak."
"Peki ama, ben ortadan kaybolunca ne oldu?" "Frank Consal silik bir tipti, bir anda
kaybolmas da pek etki yaratmad . Kar n, çal Bt 4 n okul ve polis senin öldü4ünü düBünüyor.
Kimsenin bu zavall adam n yoklu4unu dert etmedi4i belli."
Bir an Frank Consal an lar canland Gökhan' n ve s k nt yla içini çekti.
"Herkesin en büyük derdi, yasal olarak öldü kabul edilmen için cesedinin bulunmas , yoksa
sürenin dolmas n bekleyecekler. Tekrar ortaya ç kman epey e4lenceli olacak," dedi Kurt.
" yi ama, komutan m o yaBam n nas l bir cehennem s k nt s oldu4unu tahmin edemezsiniz, Bu
san birkaç ayd r yaBad klar m tercih ederim."
Kurt gülerek, "Öyleyse haz r ol," deü- "Çünkü Amerika'daki görevinden daha zorlusu seni
bekliyor. Evine döndükten sonra yaBam n de4erini anlad 4 n , seyahat ederek dünyay görmek
istedi4ini söyleyip iBten ayr lacaks n. lk gidece4iniz ülke srail."
"Gidece4iniz dediniz komutan m. Kiminle?" ; "Tabi ki o güzel kar nla."
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Gökhan en gevrek kahkahalar ndan birini att . Kurt, Helen'in epey eski bir resmini görmüBtü
anlaB lan. "Art k o güzel sveçli, epey iri bir balina, komutan m."
Kurt sas rsa da hemen kendini toparlad . " yi iBte," dedi. "Çirkin turistler olarak fazla dikkat
çekmezsiniz."
"Hakl s n z komutan m. Peki srail'de ne yapaca4 m?"
Kurt'un sesindeki t n bir anda öfkeye dönüBtü. "Bunu telefonda anlatmayaca4 m, ama
gerçekten çok ciddi durumlar var. Her Bey yolunda giderse üç gün sonra Paris'te buluBaca4 z.
Hastane raporlar ve randevu bilgilerini eski usulle al rs n."
Yani, Paris gar ndaki Jean-Paul Bevay ismine kay tl posta kutusuna bakacakt .
Kurt iyi Banslar dileyerek telefonu kapatt .
Gökhan bir an önce Long Island'a gidip Beytan n kutsad 4 bu ülkeden kurtulmak için can
at yordu. Ancak, tekrar kimli4ine bürünmek zorunda oluBu ona pek de keyif vermiyordu.
Kafas n kald rd 4 nda bir vitrindeki dev ekranda kendi surat n görünce bir an ne oldu4unu
anlayamad . Ses aç k de4ildi, ama bir haber bülteninde öldü4ünü bildiriyorlard . Ormandaki
yanm B kulübenin helikopterden çekilen görüntüleri verilmeye baBland . Yüzlerce FBI
görevlisi mekân araBt r yordu.
Gökhan, bir yak n çekimde, ölen bask nc lardan birinin üzerine FBI ceketi giydirilmiB
oldu4unu fark etti. AnlaB lan Aleksander Lynam'la hükümet aras nda bir anlaBma olmuBtu.
Gökhan' n ölümünün resmen kabul edilmesiyle ABD, üzerin58
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deki sorumlulu4u at yor, ama intikam için Lynam' serbest b rak yordu. Av devam edecekti.

Genç adam birkaç dakika daha televizyonu seyretti. Yan na birçok kiBi toplanm B onun
ölümüyle ilgili yorum yap yorlard . Hakk nda efsaneler oluBmuBtu bile; birçok nükleer
bombaya sahip oldu4u, öldürücü mikroplar içme sular na 'kar Bt rmak isterken engellendi4i,
yakalanmadan yüzlerce FBI ajan n öldürdü4ü söyleniyordu.
Tak m elbiseli kel bir adam, " imdi bu canavar n da hayat n film yapar Hollyvvood," dedi.
Bir di4eri bunun yasaklanmas gerekti4ini, çünkü örnek olaca4 n söyledi. T pk ilk cinayeti
iBleyen Kabil gibiydi bu adam. Bir di4eri, "Adam hepimizi gebertecekti ya!" diye söylendi.
nce yap l bir kad n, "Gerçekten öldü mü acaba?" diye sordu. Sesinde endiBe hissediliyordu.
F s lt yla yorumlar devam etti. Gökhan baz yorumlarda bu teröristten nefret edilse bile sayg
ve hayranl k dolu ifadeler oldu4unu duyup BaB rd .
nsanlar n ço4u Biddete ve güce tap yordu! Midesi buland ve tiksintiyle oradan uzaklaBt .
Gökhan birden Kurt'un plan n düBünmeye baBlad . E4itiminin bir parças gere4i beyni,
rahats z olaca4 konular geri plana iterdi. Böyle yapmazsa iç hesaplaBmalar onu fazlas yla
y prat rd .
Ona ö4retilen Buydu: Görevini yap ve geride b rak. Ülken için iyi olan yapt n. Sorumluluk
devletinin. Onun vicdan olmaz. Sen sadece onu bir uzvusun.
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Kurt'un plan n tekrar etti içinden. Zekice bir düBünceydi. Sonuçta, Frank Consal temizdi.
Sanki o yaBant s y llar öncesinde kalm B gibiydi ama asl nda topu topu beB ay olmuBtu,
Rotterdam'a gitmiB, arabas patlay nca da o Frans z ö4retmen kimli4ini geride b rakm Bt ...
On sekiz y ll k bir yaBam ne kolay unutmuB, ne kolay s yr lm Bt o kimlikten... Kar s , evi,
iBi... imdi geri dönmek ne zordu.
Frank Consal, enerjisi yitik bir kimlikti. Sanki tüm heyecanlar emen bir karadeli4in yan nda
yaB yordu.
Ama patlama büyük de4iBiklikler yapm B olabilir," diye düBündü sevinçle. Zaten Kurt da bunu
söylememiB miydi?
O kadar rahatlam Bt ki, yürürken çocukken duydu4u bir Bart n türküsünü söylemeye
baBlad 4 n bile fark etmedi.
"Atl geliyor atl . Alt nda kilim sakl ... D v d va d v d v..."
Yan ndan geçen Amerikal lar garip gözlerle bak yorlard . Hakk nda tahmin yürüten çok oldu
ama kimse onun Washington 'u yok ederek dünyan n kaderini de4iBtirdi4ini bilemedi.
Sadece New York'taki insanlar de4il, tüm dünya Maine'deki kulübenin yanm B görüntülerini
seyrediyor, Gökhan' n ölüm haberini dinliyor, o ise neBe içinde yoluna devam ediyordu.
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A.S . DÜ ÜNCE KURULU U BR F NG (2) Gizli bir toplant salonu
II. Ortaça4
KonuBmac dudaklar n slatmak için küçük bir yudum
su al p brifinge devam etti.
"Devletlerin varl 4 , d Btan onlar güçlü k lmaya zorlayacak etmenlere ba4l d r. Bu nedenle
Avrupa ülkeleri sömürge döneminde bütün dünyaya egemen oldu. Evrimi zorluklar belirler;
devletlerin evrimi rakipleriyle girdikleri güç yans yla belirlenir.
"Devletlerin mücadele konular belli dönemlerde de4iBiklik gösteriyor. Örne4in, Haçl
Seferleri zaman din, Frans z htilali' nden sonra milliyetçilik ve II. Dünya SavaB sonras nda
ekonomik sistem ve ideolojik zemin gibi... Tabi bu mücadelelerin geri plan nda her zaman
enerji, para, ç kar hesaplar vard r.
"So4uk SavaB bitti4inde, ABD ile Japonya aras nda k sa dönemli bir ekonomi savaB oldu.
Tüm dünyay etkileyen Güneydo4u Asya ekonomik krizi bu savaB n bir parças yd ve Japonya

yenildi. 0 dönem Hollywood'daki Black Rain, Ri-sing Sun gibi filmlerde ABD ekonomisini
ele geçiren Japon tehlikesinin konu edildi4ini hat rlay n,
"Ama bu zafer bile iniBe geçen ABD ekonomik sistemini ayakta tutmak için yetersizdi. ABD
ekonomisi güçlenebilmek için savaBlara veya savaBa yak n durumlara muhtaçt r.
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Zira dünya üzerinde dolaBan ABD dolar n n karB l 4 silahl gücüdür. T pk Osmanl
imparatorlu4u nun sürekli yeni toprak ele geçirmek zorunda oluBu ve bunu baBaramad 4
zaman çöküBe geçiBi gibi, ABD de savaBmak, düBmanla mücadele etmek zorundad r.
" Bte Sovyetler parçaland 4 zaman, ABD güreB sahas nda dayanacak rakip bulamayan
pehlivan gibiydi. Oysa bu pehlivan n rakibi olmal yd ki formunu korusun, yeme4ini yesin,
paras n kazans n. Din olgusu bu noktada öne geçti. Medeniyetler çat Bmas tezi alt nda terör
bahane edilerek slam hedef al nd . Tabi ki bu sadece Haçl Seferi de4ildi; enerji
kaynaklar n n kontrolü, güçlenen Çin ve Rusya müttefikli4ine karB bir mevzi elde etme ve
uyuBturucu pazar nda yaBanan görünmeyen bir savaBt .
"Silahlar n arkas nda, asl nda düBünce sistemlerinde de bir savaB sürüyordu. Bundan birkaç y l
önce Umberto Eco sanatta ortaça4 n yaBand 4 n ilan etmiBti. imdi s ra politik sistemlere
geldi. II. ortaça4a yavaB yavaB girmiB bulunuyoruz."
Perdeye Papa Ratzinger'in surat yans d .
"Bak n, bu adam Türkiye'nin AB üyeli4ini engelledi, Metal F rt na Operasyonu nun bir aya4
Vatikan yönetiminde olacakt , özellikle iBgal sonras Anadolu'nun tekrar H ristiyan yurdu
yap lmas nda.
"iBin kötü yan ilk ortaça4, H ristiyan ö4retisi ile bilimin çat Bmas , yani Ayd nlanma ile
y k lm Bt , ama art k dogma, hatas ndan ders ald . Bu konuda en büyük silahlar n n ad :
KUANTUM!
"Kuantum; bilimin, evreni aç klayan görüBlerinin alt na inanc koymakt r. Son y llarda,
Vatikan taraf ndan destek62
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lenen bilim adamlar , bu konuda çal Bmalar yap yordu. Kuantum, dogma ile bilimin aras n
buluyor.
"Tabi burada dini, inançlardan çok politika için kullan mdan söz etti4imin alt n çizeyim.
"Teokratik bir düBünce insanl 4 yönetmeye baBlarsa, bu ilk ortaça4dan çok daha uzun
sürebilir. Zira art k insanlar her aç dan ele geçirecek teknolojik aletlerin baB nda bir fanatik
olabilecek. Papaz cüppeli bir fanatik, Vatikan' n yönetti4i bir dünyay engizisyona çevirebilir.
"Türkiye, daha önceden üzerine yönelen tehlikeyi saptay p yok etme yolunu bulmal yd .
imdi de geç kal nm B say lmaz. Evet, söyledi4im aç k Bekilde Budur: Vatikan yok
edilmelidir!
"Kastetti4im, Vatikan'in politikalar na engel olma veya bir kiBiye yönelik tedbir de4il
Vatikan' n tamam d r. Çünkü, Protestanl k ile -gücü azalsa da- Vatikan, Bat medeniyetim bir
arada tutan güç noktalar ndan biridir. Ayr ca, Vatikan bir banka gibi iBler. O küçük ülke,
milyarlarca dolarl k serveti duvarlar n n aras nda sakl yor. Saklanan kültür zenginliklerini
saym yorum bile. Yani Vatikan küçük bir toprak parças ndan öte; siyasi ve ekonomik bir
güçtür. Onu yok etmek Türkiye'nin ilerleme kanallar n açacak. Bat birli4ini parçalayacakt r."
Kurt, konuBmac n n önerdi4i fikri böylesine aç k seçik ifade etmesi karB s nda dehBet duysa da
cesaretini takdir etti. Perdedeki Alman kökenli papan n pozu bilinçli seçilmiB olmal yd ; göz
altlar ndaki siyahl k, çarp lm B yüz hatlar ve ha63
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fif aç kta s k lm B diBleriyle hasta ruhlu bir sap 4 and r yordu. Kurt, Beytan Vatikan' n baB na
m geçti nedir, diye düBündü. Bu brifingin gizlilik derecesinin neden en yüksek seçildi4i
belliydi. Özellikle bu öneri d Bar da duyulmamal yd .
Kurt'un akl na Gökhan gelince elinde olmadan gülümsedi. Vatikan' yok et deseler, kerata
neden diye sormadan hemen yöntemini arard mutlaka.
KonuBmac izleyicilerinden gelen u4ultunun kesilmesini bekledi.
Perdede bu kez yeni bir baBl k vard .
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BOLUM
GOLEM PROJES
24,. HAZ RAN AITKARA
Kurt, Gökhan'la konuBtuktan iki saat sonra bekledi4i önemli telefon geldi.
MiT'ten EBref Kap l , "Paket havaalan ndan al nd ," diyordu. "7. Ev'e götürüldü."
Kurt, bu iyi iBte, diye düBündü. "NeredeymiB?"
"Bir anlaBma için Hindistan'a gitti4ini söylüyor."
"Tamamd r, ben gelmeden sorguya baBlamay n. Cengiz, yola ç kar ld m ?"
"Evet."
"Yar m saat içinde oraday m."
R fat Pamuk, yani srail ad na Türkiye'ye ihanet eden dönek bulunmuBtu sonunda. Kay p
bilgileri o tamamlayacakt .
Cengiz, bildiklerini anlatt ktan sonra acil bir toplant yap lm Bt .
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BaBbakan Recep Tayyip Erdo4an ve Hikmet Pars, srail'in ihanetini t pk Kurt gibi sert
tepkilerle karB lam Blard . Ama aç k tepki verilmesi imkâns zd . ABD, düBmanl 4 n ordusuyla
sald rarak göstermiB, silah gücüne güvenmiBti. Oysa srail'in düBmanl 4 daha gölgede ve bir
örümce4in a4 örmesi gibi sinsice ilerliyordu. Hâlâ cevap bekleyen sorular vard . srail
Atatürk'ün naaB m niçin çalm Bt ?...
BaBbakan, "Ne biliyoruz srail ile ilgili?" diye sordu. •
Kurt, özellikle So4uk SavaB döneminde MOSSAD ile iyi iliBkiler kurmuBtu, ama Kuzey
Irak'ta Kürt kart n oynad 4 ndan beri iliBkiler gerilimli bir döneme girmiBti.
" zninizle k sa bir özet geçmek isterim," diye baBlad konuBmas na.
"Biz Türkler, Yahudilere genellikle iyi davranan bir millet olduk. Birçok devlet onlar
kovarken biz kucak açt k. Örne4in, ngiltere'den Kral I. Edward taraf ndan 1290 y l nda
kovuldular ve 1656'da Oliver Cromwell taraf ndan tekrar kabul edildiler. Fransa, spanya,
Portekiz, Polonya, Almanya ve Rusya'da defalarca katliama u4rad lar. Oysa Osmanl
mparatorlu4u'nda her zaman rahat yaBad lar, iBlerini serbestçe sürdürdüler. Peki sonuç: I.
Dünya SavaB 'nda Filistin'e sald ran ngiliz ordusunda gönüllü çal Bt lar. Casusluk yapt lar.
Gelibolu'da Siyon Kat r Birlikleri, Türklere karB sataBanlar aras ndayd .
"Türkiye Cumhuriyeti ba4 ms zl k savaB n verirken Araplar bizi arkadan vurdu4u için
Ortado4u'yla iliBkilerimiz so4uktu. Hatta Suriye ile Hatay, Irak'la Musul-Kerkük mese66
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leleri yüzünden gerilimler vard . Denilebilir ki Araplar n ilgisini üzerine çeken bir srail
iBimize geliyordu.
"So4uk SavaB dönemi Türkiye, Stalin'in kurdu4u bask nedeniyle Bat kamp na kayd . Suriye,
Irak ve M s r, Baas Partisi etkisinde Sovyetler'e yak nd . Böylece srail ve Türkiye do4al
müttefik oldu.

"Demirperde y k ld 4 nda jeostratejik dengeler de4iBti... ABD, terörü bahane ederek Haçl
Seferi'ni baBlatt , oysa karB s ndaki canavarlar kendi yaratm Bt . Özellikle Afganistan'daki
Sovyet iBgalinde YeBil KuBak' oluBturmuB, M s r'daki aB n dinci liderlerle bile anlaBm Bt .
Ama besledi4i bu terör Bimdi kendisini hedef al yordu.
"Saddam da ran'a karB bir piyon olmuB, Bat bu ülkeye silah satarak büyük paralar
kazanm Bt .
"Saddam, ABD'nin Ba4dat elçisiyle görüBtükten sonra Kuveyt'i iBgal etti. Daha sonra bu
konuda yeBil B k ald 4 n iddia etti. Bir tuza4a düBmüBtü. ABD, paras n petrol zengini Arap
ülkelerinden ald 4 bir harekâtla kendi yaratt 4 canavar ehlileBtirdi.
"O dönem Irak için iki görüB vard ; srail, Irak' n bölünmesini, Türkiye ise bütünlü4ünün
korunmas n istiyordu... Turgut Özal bir ara Kuzey Irak' n Kürt nüfusuyla Türkiye'ye
kat lmas n savunuyordu, ama o zamanki genelkurmay baBkan na bu fikri kabul ettiremedi.
"Böylece Baba Bush, ran'a karB Sünni az nl 4 n yönetiminde bir Irak' tercih etti.
" kinci Körfez Harekât 'nda ise bu kez srail tezlerini kabul etmiB olan neo-conlar, George
Bush'u, Saddam' ii tehli67
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kesine ra4men devirmeye ikna ettiler. srail, planlar n n önünden güçlü bir Arap devletinin
çekilmesine seviniyordu. Neo-conlar Likudnik'ti. Yani, Ariel aron'un politikas n ABD'ye
uygulat yorlard .
" srail ile Türkiye'nin as l çat Bma noktas Kürt kart yd . Yahudiler, 1940'lardan itibaren
Kürtlerle temas halindeydiler. MOSSAD' n önde gelen isimlerinden David Kamhi, 1965'te
Molla Mustafa Barzani'yle görüBmeye gitmiB ve döndü4ünde Mair Ameet, Haroben ve Devlet
BaBkan Levi EBkol'a Kürtlere her türlü deste4in verilmesini öneren bir rapor sunmuBtu.
Rapordan sonra, Kürtlere alt ayda bir de4iBen üç ajan gönderme karar al nm Bt .
"Bu ajanlar PeBmergeleri e4itiyor, Irak ordusuna yap lan sald r lan planl yor ve ah
yönetimindeki ran üzerinden silah yard m sa4l yorlard .
"Saddam yönetimi y k l nca Kürtler, Türkiye'nin ç karlar n tehdit eden bir güce kavuBtular;
Türkmenlere sald rd lar ve nihayet ABD'nin Metal F rt na Operasyonu için lojistik destek
sa4lad lar.
"Yahudilerin Ortado4u'da ikinci bir srail, yani Kürdis-tan istedikleri her zaman
söylenegelmiBtir. Ayr ca, Yahudi politikac lar aras nda 'Büyük srail' düBü kuranlar az
de4ildir.
Bu düB, Türkiye'nin güneydo4usunu da kaps yor. Bu bölge,
onlara göre 'vaat edilmiB topraklar' aras nda.
"Netanyahu iktidara geldi4inde, Türkiye'yle ilgili istihbarata olan ilgisi artt . Benjamin
Netanyahu, 'Yay lmac Büyük srail' fikrini revizyonist lider Vladimir Jabotinsky'nin bir
dönem sekreterli4ini yapan babas Ben-Zion Netanyahu'dan alm Bt .
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" srail politikas n derinden etkileyen Gush Emunim hareketinin hedeflerinden birinin 'Nil'den
F rat'a kadar' vaat edilmiB topraklar oldu4u biliniyor.
" stihbarat çal Bmalar m z bu dönem srail'in GAP'la fazlas yla ilgilendi4ini ortaya koymuBtu.
GörünüBteki Yahudi yat r mlar fazla de4ildi, ama dolayl olarak bir tarikat vas tas yla toprak
ald klar n saptad k. Raporlar m z hükümetlere sunuldu ve faaliyetleri izlemeye devam ettik.
"Ama Türkiye'ye verilen as l zarar ABD'deki Yahudi lobisinden geldi. 2005 y l nda
Türkiye'de güçlenen Amerikan aleyhtarl 4 nedeniyle savunma bakanl 4 nda etkili bir isim
olan Douglas Feith, hükümeti sert bir dille eleBtirdi, gazeteci Robert Pollock ise Türk halk na
ve medyas na a4 r hakaretler ya4d rd . Onlar n buradaki yardakç lar da hemen emir

alm Bças na Türkiye'nin ABD'nin dostu olmas gerekti4ini zikretmeye baBlad lar. Yine
Michael Rubin, AKP hükümetini ve sizi eleBtiren makaleler yazd .
" Bin ilginç yan , Türkiye'ye a4 r bir dille sald ran Douglas Feith, Turgut Özal döneminde
Washington'daki lobi faaliyetlerimiz için seçilen Birketin orta4 yd . Yani düBman m z kendi
ellerimizle besledik, o da gözümüzü oymaya çal Bt .
"Yahudi lobisi, Türkiye'ye sürekli olarak Ermeni soyk r m tasar s n n kongrede kabul
edilmemesindeki desteklerini hat rlat yordu. Nitekim, bunun sadece bizi güdebilmek için
ç karlar do4rultusunda bir destek oldu4u hemen anlaB ld ... Türkiye gözden ç kar nca bu kez
AIPAC* liderli4inde Yahudi lobisinin deste4iyle karar ç kar ld .
(*) Amerikan- srail Halkla liBkiler Komitesi
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"Richard Perle, Douglas Feith, Paul Wolfowitz ve di4erleri, Siyonist ve srail
milliyetçisiydiler. ABD'yi, önce Irak' ard ndan Türkiye'yi vurmak için kulland lar.
" srail'le uzun y llard r süren gizli anlaBmalar böylece anlam n yitirdi. Zaten Yahudilere
güvenilmez; zaman nda hem Sri Lanka'ya silah satm B, hem de ayr l kç Tamil gerillalar na
silah ve e4itim deste4i vermiBlerdi."
imdi s ra, Kurt'un yak ndan bildi4i Sayeret Matkal' anlatmaya gelmiBti. Gri Tak m kadar
mükemmel de4ildiler ama geçmiBleri kanl olaylarla doluydu...
"Operasyonu yapan Sayeret Matkal'a gelince, MOS-SAD' n yurtd B elit komando birli4idir.
Örne4in, baBbakanl k yapan Ehud Barak bu time komutanl k yapm Bt r. 1972'de Filistinli
gerillalar taraf ndan kaç r lan Sabena Havayollar n n uça4 na yap lan rehine operasyonunu
yönetmiB. 1973'te, Münih Olimpiyatlar 'nda srailli atletleri öldüren Filistinli gruba yönelik
Lübnan'daki bask nda, kad n k l 4 na girerek patlay c lar el çantas nda taB m Bt .
"Ayr ca, yine baBbakanl k yapan Benjamin Netanyahu, Sayeret Matkal'a kat lmak için gönüllü
olmuBtu. Yine bu özel operasyon birli4inde bulunan kardeBi Yonni ünlü Enteb-be bask n nda
öldürülmüBtü."
Kurt özetini bitirince k rm z kapl iki dosyay baBbakan ve genelkurmay baBkan na sundu.
"Bu gizli dosyalarda, özetledi4im iliBkilerin uzun ve kapsaml bir anlat s n bulabilirsiniz.
Ayr ca MOSSAD ile kurulan iBbirli4i ve operasyonlar üzerine de bilgiler var.
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"MOSSAD, Türkiye'de oldukça güçlü; Yahudi kökenli iBadamlar ndan, koruma ad alt nda bir
vergi al yorlar. Bu vergiyi vermeyi reddeden kiBiler üzerinde bask kuruyorlar. Ayr ca
Türkiye'deki kimi suikastlarda da srail parma4 iBaret edilmiBti. U4ur Mumcu'nun ülkemize
gizlice girmiB alt Gadna ajan taraf ndan öldürüldü4üne iliBkin M T raporu da verdi4im
dosyan n içinde."
BaBbakan dosyay açmadan önce önüne ald , kaBlar çat lm Bt . Parmaklar n birkaç kez
masaya vurdu ve iBin özünü ortaya koyan sorular s ralad : "NaaB, srail'e mi götürüldü sizce?
Niçin kaç r ld ve en önemlisi nas l geri alaca4 z?"
Hikmet Pars, "Aç k bir hareket için zamanlama uygun de4il," dedi. "ABD güçlü bir darbe
yedi. Belki de bu krizden bütünlü4ünü koruyarak ç kamayacak. A.S. . grubunun analizleri,
dindar ve cahil Amerikal lar n, baBlar na gelen felaketten Yahudileri sorumlu tutaca4 n ve bir
antisemitizm dalgas n n ortaya ç kabilece4ini ileri sürüyor. Buna ra4men henüz srail'le
karB laBmak için haz r de4iliz. lk planda Kuzey Irak'taki hedeflerimizi gerçekleBtirmemiz
laz m. Kürt hapishanelerinde hâlâ yüzlerce erimiz var. hanetlerinin cezas n vermeliyiz."
Kurt, "Bana cevaplar k sa zamanda bulaca4 z gibi geliyor," dedi. " sraillilere yard m eden
Sabetayc R fat Pamuk'un peBindeyiz."

Hikmet Pars, "Kap kule aya4 ndan bir sonuç ç kmaz m ? Yahudiler, Bulgaristan üzerinden
geldi diye yaz yor burada," diye rapordaki Cengiz'in ifadesini iBaret ediyordu.
"Hay r, oradan bir delile ulaBmam z zor," dedi Kurt. "O tarihlerdeki giriBleri kontrol ettim.
srailli giriBi yok. Yani
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sahte kimliklerle gelmiBler. On iki kiBilik bir toplu giriB de yok. Bence birkaç kiBilik gruplar
halinde geçip sonra birleBmiBler."
BaBbakan, "O zaman elimizde kalan, Bu Cengiz'le konuBan iBadam ," dedi.
Kurt onaylad . "Evet, onu sorgularsak önümüzü daha iyi görebilece4iz. Geri kalan gizli bir
operasyonla hallederiz. Gökhan'la temas kurdum. Yak nda göreve haz r olacak. NaaB n yerini
ö4renelim, bir ordu bile karB m za ç kamaz, merak etmeyin."
Bte bu toplant dan k sa bir süre sonra R fat Pamuk ele geçmiBti.
Kurt, sorgu odas na girmeden önce çift tarafl aynadan adam inceledi; marka tak m elbisesi
ve talyan ayakkab la-r yla odadaki iki emniyet mensubuna tepeden bak yordu iBadam . Burnu
do4al olmayan çizgilere sahipti, bir estetik ameliyat geçirdi4i anlaB l yordu. Boyal saçlar yla
bak m na düBkün biri oldu4u belliydi. Hakk nda haz rlanan rapora göre göstermelik bir
evlili4i vard , asl nda adam bir eBcinseldi.
Kurt'un yan na EBref Kap l geldi.
"Gören de küçük da4lan bu yaratm B san r, de4il mi?" diyerek güldü.
"Ne diyor?"
^
"Sürekli olarak güçlü dostlar oldu4unu söyleyip, bizleri kovdurmakla tehdit ediyor."
"Niye getirildi4ini sormad m ?". "Sordu bir iki kere, ama cevap vermedik."
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Kurt diBlerini s kt . "BaBlayal m bakal m."
Sorgu odas na girdiklerinde R fat Pamuk hemen sandalyesinden kalk p yüksek sesle, "Ya beni
hemen b rak n ya da avukat m ça4 r n," dedi.
Kurt sessizce oturmas n söyledi. Ard ndan, bastonunu masan n üzerine b rak p s rt n adama
döndü. R fat Pamuk, "Telefon etmek istiyorum. Hepinizin can na okutaca4 m," deyince elinin
tersiyle adam yere indirdi. Badam , eliyle a4z ndaki kan silerken Kurt, polislere emirler
ya4d r yordu.
"Beyefendiyi soyup, sandalyeye ba4lay n. Buras çok s cak, klimay da aç n."
Birkaç dakika sonra, ç r lç plak bir halde sandalyeye kelepçelenmiB olan R fat Pamuk'un o
kendine güvenen tavr ndan eser kalmam Bt .
Kurt, " imdi bize Bu Sayeret Matkal birli4ini, seninle nas l temas kurduklar n , naaB ald ktan
sonra nereye gittiklerini anlatacaks n," dedi.
R fat Pamuk konuBmad . Kurt gülümsedi. "KonuBacaks n efendi, konuBacaks n. Atatürk'ün
naaB m çalmay basit bir suç san yorsun galiba. Seni kim kurtarabilir ki? srail'e veya yabanc
dostlar na güveniyorsan, unut. Art k Türkiye'nin hainlerini affetme lüksü kalmad . Ben sana
bir kurtuluB umudu da vermiyorum. Anlatsan da anlatmasan da iBimiz bitti4i zaman seni kendi
ellerimle öldürece4im."
Adam n gözleri korkuyla aç ld . "Yapamazs n z. Benim dedi4iniz Beylerle ilgim yok. Sunun
delillerinizi, suçsuzlu4umu ispatlayay m. Hâkim karB s na ç kmak istiyorum."
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Kurt kula4 na e4ildi. "Efendi, iBimiz acil. Seninle oyun oynamaya vaktimiz yok," dedi ve
EBrefe iBaret verdi.
Kap aç ld 4 nda adam n, içeri giren ucubenin kim oldu4unu bilmesine imkân yoktu, ama
onunla 26 May s'ta yapt 4 telefon görüBmesini tekrarlay nca panikledi.

"Cengiz! Nas l olur?"
"ÖlmüBtüm de4il mi? Öyle dediler herhalde, eh... haks z da say lmazlar... baksana bir bana."
Hain, sandalyesinde ç rp nmaya baBlad . Cengiz yumru4uyla burnunu k rana dek de
ba4 rmaya devam etti.
ki polis kendini kaybeden Cengiz'i tuttu. Kurt, "B rak n kollar n !" diye ba4 rd . "Bu iki eski
dostu yaln z b rakal m."
Bu yarat 4 n insaf na kalma fikri adam çözmüBtü. Zaten fazla dayanabilecek biri gibi
durmuyordu. A4layarak her Beyi anlataca4 m söyledi.
Onu, MOSSAD' n Türkiye masas na bakan Uri Olmert ve iBadam Elitzman Landau aram Bt .
Ankara'ya gelecek bir srail ekibine yard mc olmas n istemiBlerdi. Elbette bunu reddetme
Bans yoktu, zaten ne yapacaklar n da söylememiBlerdi. Böylece Cengiz'i ayarlam B, so4uk
hava deposu olan bir kamyoneti onlara vermiBti. Atatürk'ün naaB nm An tkabir'de olmad 4 n
duydu4unda da olayla herhangi bir ba4lant kur-mam Bt , çünkü bombalamada her yer
y k ld 4 için naaBa ulaB lamad 4 n düBünmüBtü.
"Sen niye geldiklerini san yordun?" diye sordu Kurt.
" srail için önemli birini kurtaracaklar n düBündüm."
"Peki Bimdi neredeler?"
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Adam korku içinde bilmedi4ini söyledi. EBref Kap l , "Bu adamdan daha fazla bir Bey
ç kmayacak galiba," dedi. "Ne yapal m?"
Kurt, adama i4renerek bakt . Burnundan boBalan kan, ç plak vücudunun her yan na
bulaBm Bt . R fat Pamuk titriyordu; sonuna kadar aç lan klimadan m , yoksa Cengiz'in
korkusundan m , belli de4ildi.
"Bir süre hücreye atal m. Belki tan k olarak laz m olur, ama eninde sonunda ölecek."
Adam baB n önüne e4miB, tamamen yenilmiB gibiydi.
Cengiz, Kurt'a göz k rp p, "Beni onunla yaln z b rakaca4 n za söz vermiBtiniz," dedi. "Söz
veriyorum ölmeyecek, sadece benim yaBad klar m o da tats n istiyorum."
Hain, dehBetle ona bakt . Kurt omuz silkti. "Benim için fark etmez," dedi. "Ama yan nda
bizim uzman arkadaBlardan biri olsun. Adam kaybetmeyelim durduk yere."
Tam Cengiz'i b rak p ç k yorlard ki, adam ba4 rd . "Durun, lütfen durun!"
EBref Kap l güldü. "Ne var ulan?"
"Beni onunla yaln z b rakmay n lütfen!"
Kurt, " yi de niye? Senin gibi bir alça4a niye ac yal m Ja?" dedi.
"Yarar n za olabilecek bir bilgi versem, b rak r m s n z beni?"
Kurt içinden, tamam, diye düBündü. Son kozunu oynuyor. "YaBamay unut, ancak iBkence
görmeyece4ini garanti edebilirim."
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R fat Pamuk konuBmadan yine baB n öne e4di.
Kurt k zm Bt . "Efendi, bize baBka bilgilerin de oldu4unu söyledikten sonra susabilece4ini mi
san yorsun! Aksine, baBka ac lar çekmek için kendine bir sebep yarat yorsun," diyerek adam n
yanma geldi ve dayanamay p iki tokat çekti.
"Sen bizim için Atatürk ne demek, biliyor musun, köpek!"
Adam bir yandan a4lamaya bir yandan da konuBmaya baBlad . Ancak, o kadar alçak sesle
konuBuyordu ki söylediklerinin tek kelimesi duyulmuyordu.
Cengiz, "Tekrar söyle, daha yüksek!" diye ba4 rd . "Bari ailemi koruyun, onlardan mutlaka
intikam al rlar."
Kurt daha fazla zorlaman n hata olaca4 n düBündü. Bir lütuf verilmeliydi. "Tamam, söz sana,
ailen güvende olacak."

R fat Pamuk burnunu çekerek, "Kamyonet," dedi. "Araçta bir uydu izleme sistemi var.
irketten arac n güzergâh n ç karabilirsiniz. Ankara'dan ç km Bsa, hangi yolu izledi4i ve
Bimdi nerede oldu4u ö4renilebilir."
EBref Kap l , "Tabi adamlar aleti fark edip sökmediyse," diye ekledi.
Kurt gülüyordu, duydu4u en güzel haberdi bu. "Dur hele bir, sevincimize turp s kma EBref. u
herifin üstüne bir Bey verin, hemen gidelim Birketine."
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27 HAZ RAN 2007 - SAAT: 18:10 KURTKÖY - STANBUL
"Ç kan getirip sorgulay n," demiBti Kurt.
On sekiz saattir s k güvenli4e sahip bir binay gözetliyorlard . D Bar dan hangar and ran
yap , stanbul-Ankara otoyolundan bir kilometre kadar içeride, etraf elektrikli tellerle çevrili
bir arazinin ortas nda tek baB na dikiliyordu. Araçtaki alet art k çal Bm yordu, ama yolculu4u
buraya kadar kaydedilmiBti.
EBref Kap l , k sa sürede BaB rt c bilgilerle dönmüBtü. Gen üzerine araBt rma yapan bir
araBt rma tesisiydi buras . Part Holding'e ba4l ve her Beyiyle yasald .
"Dünyan n en iyi yirmi gen Birketinden biriymiB. AraBt rmalar nda oldukça ileriymiBler. Hatta
bir doktor, do4acak bir çocu4un iste4e göre ilkokulda co4rafyaya ya da matemati4e daha
yatk n olmas n bile sa4layabilecek seviyedeler, demiB."
Kurt baB na güneB geçmesin diye takt 4 siperlikti Bapkay geriye itti. "Vay can na, bizde
böyle bir tesis varm B ha!"
"Kobaylar Rusya'dan getiriyorlarm B. Kanada ve ABD ortakl ... Büyük ihtimal, arkas nda
Yahudiler vard r. Yoksa tim niye buraya gelsin?"
Kurt'un kafas na sorular doluBmuBtu.
"Atatürk'ün naaB ve bir gen Birketi. Bunlar insan da kanlayabiliyorlar m ym B?"
EBref Kap l , "Bilemiyorum. Bir uzman bulal m m ?" diye sordu.
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" yi olur. AkBama kadar gelsin, çünkü operasyona baBlayaca4 z."
Cengiz de sabahtan beri dürbünle tan d k bir yüz ar yordu. "Bunlar hiç d Bar ç km yor
galiba," dedi kendi kendine.
Bu arada operasyon için yap lan haz rl klar tüm h z yla devam ediyordu.
Tesisten ç kan araçlar bir süre sonra normal trafik kontrolü yap lacakm B gibi durduruluyor,
ard ndan araçtakiler kamyonet ve tesise gelen yabanc lar hakk nda sorgulan yordu. Daha
sonra cep telefonlar al n p, operasyona kadar misafir edilecekleri lokantaya götürülüyorlard .
Bu sorgulamadan birilerini haberdar etmeleri her Beyi bozabilirdi.
Yabanc larla ilgili emir direkt Kanada'daki merkezden, tesisin talyan müdürüne gelmiB,
kimse onlarla temas etmemiBti. Nihayet bir gen mühendisinin yabanc lar ilgiyle takip etti4i
ortaya ç kt . EBref, adam hemen Kurt'un yan na getirdi.
"Bu, Doktor Enver Akad komutan m. Çok Bey biliyor."
Dr. Enver, tesiste dolaBan yabanc lar merak edip sürekli gözlemiBti. Özel bir garaja girip
ç k yorlard sürekli. Kendilerine, yeni baz makineleri kurmak için gelen mühendisler
olduklar söylenmiBti.
"SavaB bittikten sonraki gün, iki srailli gelip güya onlar n aletleri kurduklar laboratuvara
kapand . Üç gün önce mühendislerden ak B yla ayr ld lar buradan. Di4erleri kald ."
Kurt, "Giderlerken yanlar nda büyük sand k gibi bir Bey var m yd ?" diye sordu.
"Hay r, sadece bavullar , bir de iki araBt rma çantas ."
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Cengiz, "Sürekli gülen, gülerken gözünü k san, k z la çalan k v rc k kahverengi saçl , benim
boylar mda biri var m bu adamlar n aras nda?" diye heyecanla sordu. Herod için kendine
verdi4i sözü unutmam Bt .
"Evet, dedi4iniz adam birkaç kere gördüm. Kalanlar aras nda."
"Sizce niye gelmiB olabilirler doktor bey? Bir tahmininiz var m ?"
Doktor omuz silkti. "Çok Bey olabilir. Siz neyi arad 4 n z söylerseniz, belki daha çok
yard mc olabilirim."
Kurt, EBrefe bakt ktan sonra bu adama güvenmeye karar verdi.
"Belki biliyorsunuz, An tkabir bombaland ktan sonra Atatürk'ün naaB bulunamad . Biz onun,
dedi4iniz adamlarca kaç r ld 4 n düBünüyoruz. Büyük bir ihtimalle Bu anda orada."
Enver Akad' n yüzü daha "Atatürk'ün naaB " derken as lm B, bir anl k BaBk nl k ifadesinden
sonra adam düBüncelere dalm Bt . Sanki kafas nda bir Beyleri yerli yerine oturtmaya çal B yor,
yap bozu tamaml yordu.
Bir anl k sessizlikten sonra, "Olabilir, evet," dedi.
Kurt, "Sizce ne yapm B olabilirler Doktor Bey, planlar ne olabilir?" diye sordu.
Cengiz ekledi. "Atatürk'ü klonlayabilirler mi?"
Doktor, Cengiz'in sorusu üzerine hafifçe s çrad . Sanki saklad 4 bir s r aç 4a ç km Bt .
"Teknoloji o seviyeye geldi. O iki doktor bunun için gerekli tüm hücre ve doku örneklerini
alm B olabilir. Evet, yapabilirler."
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Herkes bir an Yahudilerin Atatürk'ü klonlamakla ne yapmak istedi4ini düBündü. Kurt fikrini
yüksek sesle dile getirdi. "Herhalde böyle bir Beyi bize iyilik olsun diye yapm yorlard r. E4er
öyle olsayd naaB , böylesine alçakça, Türk askerlerini öldürerek kaç rmazlard ."
Doktor, "Sadece beynini incelemiB de olabilirler. Belki dehas n çözümlemek istediler," dedi.
Enver Bey'e teBekkür edip bir süre daha kalmas n rica ettiler. Birkaç saat içinde içeri
gireceklerdi. lk aBamada naaB kurtarmak gerekiyordu.
Kurt, "Herkese uyuBturuculu ok atan tüfek ve tabancalardan verin," dedi. "Sa4 istiyorum o
herifleri."
Cengiz tan nmaz haldeki surat yla s r tt . "Unutma, söz verdin, Herod benim."
Birkaç saat geçip de ortal k kararmaya baBlad 4 halde bunalt c bir s cak vard havada. Kurt
telsizden operasyon için herkesin haz r olmas n emretti. "On dakika içinde baBlayaca4 z.
Tamam."
Birden tesisin garaj bölümünü gözleyen Ertu4rul'un sesi duyuldu. "Efendim, araçlar ç k yor!
Önde ve arkada Land Rover, ortada kamyonet var. Tamam."
Kurt, adamlar tam da kaçacaklar gece bulduklar na Bükretti. "Herkes beni dinlesin," dedi
telsize. "Hedefler d Bar ç k yor, bu bizim için bir Bans. yi savunma yapabilecekleri bir bina
yerine, onlar aç kta yakalayaca4 z. Yeni plan Bu: EBrefin tak m yolcu minibüsünü alacak.
EBref siz, karB dan gelirken öndeki Land Rover'a bindirin. Böylece di4erleri dur80
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mak zorunda kalacakt r. Ertu4rul'un ekibi arkadaki araçla, benim ekip de kamyonetle
ilgilenecek. Doktorun söyledi4ine göre Yahudilerin alt kiBi olmas gerekiyor. Tamam."
Tesisten otoyola ç kmak için yaklaB k bir kilometrelik çak l yolu geçmek gerekiyordu. Sald r
bölgesi bu yolun asfalta ba4land 4 yer olarak seçilmiBti.
Sayeret Matkal ekibini taB yan araçlar düBük h zla ilerlemeye baBlad . Kamyonette naaB n
bulunup bulunmad 4 henüz bilinmiyordu.
EBref Kap l 'n n kulland 4 minibüs yan yola üç yüz metre uzaktan hareket etti.
Yaralanmamak için emniyet kemerlerini ba4lam B, yanlar na çarp Bma Biddetini azaltacak
destekler koymuBlard .

Di4er ekip yolun iki yan na kamufle olmuBtu. Karanl kta fark edilmeleri imkâns zd .
Cengiz, Kurt'a öndeki arabada, arka koltukta oturan Herod'u iBaret etti.
EBref h zla geliyordu. srailli komando son anda direksiyonu k rd ama yine de minibüs ona
yandan çarpt .
Bir anda karanl k gölgeler duraklayan araçlara at ld . Kamyonette tek komando vard , isabetli
bir uyuBturucu ok cam k r p boynundan girdi. Araç biraz ilerleyip topra4a sapland .
Herod'un bulundu4u araç da sorun ç karmam Bt . Üç komando zaten kazan n Bokunu yaBarken
hemen yere yat r l p etkisiz hale getirildiler.
Arkada bulunan araçtaki iki komando ise beklenmedik bir h zla tepki vermiBti. Sürücü geri
vitese tak p o anda at lan
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oklardan kaçarken di4eri ateB etmeye baBlad . Ertu4rul'un tak m ndan iki asker yaralanm Bt .
Rover, sert bir patinaj yaparak döndü ve tesis yönünde kaçmaya baBlad . Dürbünden bakan
Kurt, araçtaki ikinci komandonun makineliyi b rak p roketatar ayarlad 4 n fark etti. Büyük
ihtimalle kamyoneti vurmaya çal Bacaklard . Hemen telsize, "Gönderin füzeyi!" diye ba4 rd .
An nda ateBlenen Javelin ikinci arac ateB topuna çevirdi. Art k o komandolar sa4 yakalama
Bans yoktu.
Hemen iki askeri doktor, kamyonete yöneldi. Gergin birkaç dakika boyunca ortama sessizlik
hâkim oldu. Herkes umutla bekliyordu. Birden sevinç ç 4l 4 duyuldu. "Tamamd r
komutan m!" diye ba4 r yordu Ertu4rul. "Ata'm z n naaB burada. Zarar görmemiB!"
Kurt rahat bir nefes ald . Oldu4u yere çöküp, gözlerinden akan yaB sildi. Birden kendisine
bakan Herod'u fark etti. ki asker onu yere m hlam Bt ve sa4 yana4 çak la bast r ld 4 için
kan yordu. Cengiz arkas nda kald 4 için henüz onu görmemiBti.
Kurt yan na gelip Türk askerlerini öldüren ve Ata'n n naaB n çalan adama bakt .
"Ben birçok srailli ajan tan d m, ama hiçbiri senin kadar aBa4 l k de4ildi," dedi. "Sen sayg y
hak etmiyorsun."
Sayeret Matkal komutan n n surat na tükürdükten sonra bastonunu kald rd . Tam, "Bu elinle
mi s kt n mermileri askerlerimize?" diyerek adam n sa4 eline indirecekti ki, kolu havada birisi
taraf ndan tutuldu. Cengiz insan korkutan bir
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sesle, "O benim!" diye f s ldad . Sonra e4ilip sraillinin saç ndan kavrad , kula4 na yaklaBt .
"Cehennemde görüBürüz demiBtin hat rl yor musun? Bte ben buraday m ve sen pek çabuk
geldin."
Herod, Cengiz'e dehBet içinde bakt . Bu haliyle gerçekten de cehennemden gelmiB bir iblisi
and r yordu.
EBref Kapal , adam bu iki zebaninin elinden kurtarmazsa çok önemli bilgilerin
al namayaca4 n fark etti. Hemen, "Beyler, biraz sakin olun. Unutmay n, daha ö4renilecek
Beyler var," diye at ld .
Kurt, "EBref hakl Cengiz," dedi. "Biraz sabredeceksin."
Herod ve sa4 kalan Sayeret Matkal ekibini uzun bir gece bekliyordu. Kurt uyumad ve elde
edilen bilgileri bir rapor haline getirdi. YaBl bedeni art k bu tempoya dayanam yordu, ama
Atatürk'ün naaB zarar görmeden bulundu4u için öyle mutluydu ki, yorgunlu4unu
hissetmiyordu.
NaaB h zla Etnografya Müzesi'ne taB nd . Ata'n n yeni kabri yap lana dek orada kalacakt .
Sabah saatlerinde haber servislerine BaBbakan Recep Tayyip Erdo4an imzal bir aç klama
faksland :
"Ata'm z n naaB n n kay p oldu4uyla ilgili söylentilerin yay lmas ve baz köBe yazarlar n n bu
söylentileri konu etmesi üzerine belirtirim ki; Ata'm z n naaB Etnografya Müzesi'de

bulunmaktad r. Hiçbir zarar görmemiBtir, çünkü An tkabir bombalanmadan önce genelkurmay
baBkan m z n ve benim emrimle oraya nakledilmiBtir. Halk m z n ziyareti için düzenleme
yap lmaktad r.
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"Ata'm z için yap lacak olan yeni An tkabir'in plan haz rlat lm Bt r. En k sa zamanda
tamamlan p, naaB ebedi isti-rahatgâh na taB nacakt r."
Ertesi gün yurdun dört bir yan ndan ziyarete gelenlerle doldu taBt Atatürk Orman Çiftli4i
içindeki müze.
Art k srail'in Golem Projesi ile ilgili elde epey bilgi vard . Bu proje Beytani bir beynin
ürünüydü ve basit bir kaç rmadan çok daha fazlas n içeriyordu. NaaB n bulunmas srail'in
planlar n engellemiyordu. Onlar n yapmay düBündü4ü, her türlü kötülü4ün üstündeydi. Bu
adamlar için dokunulmaz hiçbir kavram yoktu. Proje ancak kalbinde, yani Kudüs'te sona
erdirilebilirdi.
NaaB kaç rma emri, bizzat srail'in Kasap lakapl baBbakan Ariel aron'dan gelmiBti ve bu
adam eninde sonunda, Müslüman kad n ve çocuklara yapt klar n n cezas n çekecekti.
Bu iB Gökhan'a kal yordu.
Acil bir toplant da naaB n kaç r lmas yla ilgili gerçeklerin saklanmas na karar verildi. Bu gizli
bir savaBt ve cevab karanl klar içinde sakl yd .
imdi, srail'de de bir ölüm sessizli4i vard . Elbette naaB hakk ndaki aç klama, R fat Pamuk'un
ortadan kaybolmas ve Sayeret Matkal timinden haber al namamas kötü geliBmelere iBaret
ediyordu, ama Türkiye'nin tavr BaB rt c yd . Art k iki taraf da bir gölge dans n sürdürüyordu.
Kurt birkaç gün sonra Gökhan'la buluBacak, her Beyi anlatacak ve görevi verecekti.
srail, iblislerin kol gezdi4i bir ülkeyse Kurt, oraya hak ettikleri canavar salacakt .
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1 TEMMUZ SAAT: 15.00 TUZ GÖLÜ
GüneB kilometrelerce tuzun oluBturdu4u düzlü4ün üzerinde parl yordu. Bu beyazl 4 n
ortas nda bir karavan dikkati çekiyordu. Cengiz, gölgeli4in alt nda, boyunduruk geçirilmiB
kurban n uyanmas n bekliyordu.
Herod ilac n etkisinden kurtulmaya baBlad 4 nda yüzüne vuran parlak B ktan korunmaya
çal Bt , ama elleri bir boyunduru4un iki yan ndaki yuvalara kilitlenmiBti. Aya4a kalkmaya
çal B nca bir kaz 4a zincirlenmiB oldu4unu fark etti.
Cengiz, "Be4endin mi tasman ?" diye seslendi. "Epey zor oldu bulmak, sonunda bir müzeden
ödünç ald m."
Tahta alet birbirini tamamlayan iki parçadan oluBuyordu. Ortadaki geniB delikten boyun, iki
yandaki daha ufaklar ndan bilekler kilitleniyordu. Boyunduru4un tak ld 4 esir, elleriyle
burnunu bile kaB yamazd .
Herod, bulutsuz gökyüzünde, tam tepede parlayan güneB yüzünden Cengiz'e bakam yordu.
Cengiz, " imdi seninle eski bir ritüeli canland raca4 z. Hep duydu4um ama ilk kez
deneyece4im bir Bey," diyerek Herod'un yan na geldi. "Siz Yahudiler geçmiBinize
ba4l s n zd r. Eh, bizim de eskilerden bildiklerimiz var."

Herod, zebanisinin elindeki keskin b ça4 görür görmez küfür etmeye baBlad , ama onu burada
duyacak kimse yoktu.
nsanl ktan ç kan Cengiz nihayet intikam n al yordu.
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Yahudi'nin s rt na dizini dayay p hareketsiz hale getirdikten sonra bir sl k eBli4inde saç n
kaz maya baBlad . Nazik davranm yordu, kafa derisi kan içinde kalm Bt . Bir ara sl 4 kesti ve,
"Biliyor musun, yüzüme iki kurBun yedikten sonra çok iyi sl k çalmaya baBlad m. Üstelik
burnumla a4z m düet bile yapabiliyor. Benim gibisi yoktur. Ne dersin, belki konser filan
vermeye baBlar, ünlü olurum," diyerek güldü.
BeB dakika sonra Herod bay lmak üzereyken Cengiz karavana gidip geldi. Kutudan ç kard 4
kal n bir deriyi kaz d 4 kafaya yüzücü baBl 4 gibi geçirdi. Deri neredeyse kafaya yap Bm Bt .
srailli elit komando birli4inin komutan daha fazla dayanamay p bay ld .
Birkaç saat sonra ay ld 4 nda güneB ufka inmiB, ortal k serinlemiBti, ama kendini hiç iyi
hissetmiyordu. Deri s caktan kuruyup kafatas n mengene gibi s kmaya baBlam Bt . Yüzü
saatlerce güneBin alt nda kald 4 için yanm Bt . Ac lar birbirine kar B yordu.
Cengiz elinde bir tepsiyle karavan n kap s nda belirdi. "Ay ld n z demek beyefendi. imdi
yemek ve kaybetti4iniz s v y alma zaman ," dedi sinir bozucu s ntmas yla.
Tam karB s na çöktü4ünde Herod boyunduru4un ucuyla Cengiz'in surat n da4 tmak için bir
hamle yapt ama eski M T eleman çevikti. Zarif bir hareketle tepsiyi devirmeden geri çekildi
ve hemen ard ndan zincirle ba4l olan srailli komandonun surat na bir yumruk patlatt . "Sakin
olal m, de4il m ?"
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Cengiz her an tetikte olan esirine çorba içirirken branca konuBmaya baBlad .
"Canland raca4 m z ritüel Orta Asya'dan... Avarlar veya di4er isimleriyle Juan Juanlar,
yakalad klar düBmanlar n Mankurt yaparlarm B. DüBman n önce saç n kaz r, ard ndan deve
boynu derisini kafas na geçirirlermiB. Boyunduru4a vurduktan sonra da çöle götürüp zincire
vururlarm B.
"S cak, kal n deri kuruyunca kafay s karm B. Birkaç gün sonra dayan lmaz ac lar baBlatm B,
çünkü esirin yeniden ç kmaya baBlayan saç kal n deriyi delemeyince adam n kafatas n delip
içeride ilerlemeye baBlarm B.
"Ac öyle dayan lmaz olurmuB ki, insan bir süre sonra fiBi çekermiB. GeçmiBini unutan,
efendisinin her dedi4ini yapan bir köleye dönüBürmüB. Hatta emirle kendi ana babas n dahi
öldürülmüB. Yani, anlayaca4 n robot gibi olurmuB.
"Ben bunu ünlü Özbek yazar Cengiz Aytmatov'un Gün Uzar Yüzy l Olur adl kitab nda
okumuBtum. Komünizmin Türklere yapmaya çal Bt 4 ile Mankurtlar aras nda iliBki kuruyordu
o. Bte Bimdi anlat lanlar do4rulama Bans m z var. Ben seni Mankurt yapaca4 m. Bakal m
dedikleri gibi her emri gerçekleBtiren bir zombiye dönüBülüyor mu?"
Herod, karB s ndaki ucubeye korkuyla bakt .
Hemen ertesi gün kafas ndaki hareketlenmeyi hissetti. Saç ç k yordu! Ondan sonra ç 4l klar
hiç kesilmedi.
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A.S. . DÜ ÜNCE KURULU U BR F NG (3) Gizli bir toplant salonu
nsanl 4 n Sonu
"Vatikan yok edilmeli!" sözcükleri sanki hâlâ havada as l duruyordu. BaBl k de4iBince
u4ultunun yerini sayfa çevirme sesleri ald . Herkes raporda " nsanl 4 n Sonu" bölümünü
ar yordu. BaBl 4 n alt nda pek ço4u insana benzeyen birçok yarat k çizimi vard .
KonuBmac , sessizlik sa4land 4 nda elindeki çubu4u perdeye vurdu.

"Derler ki Babil Kulesi inBa edilene dek insanlar ayn dili konuBurdu. Tanr kuleyi y kt ktan
sonra insanlar milletlere ay rd ve hepsine farkl dil verdi... Evet, farkl diller kullan yoruz,
ama hepimiz ayn dünya üzerinde insan kald k. Bu hep böyle gitmeyecek!
" nsano4lu birkaç nesil sonra atalar na hiç benzemeyebilir. En sonunda, belki de hepsi
temelde insandan türemiB farkl yarat klar olarak dünyaya hâkim olabilmek için savaBacak."
Sa4 elini kald rarak kitaptaki çizimlerin perdeye gelmesini sa4lad ..
"Bunlara bakt 4 n zda ço4unu garip buldu4unuzu biliyorum ama neslinizden biri böyle
olabilir. Bak n bu bir si-borg; yar insan yar makine. Bu android; tamamen makineleBmiB. Bu,
genleriyle oynanm B do4ayla uyumlu bir yarat k. Vücudundaki pek çok parçan n üretimini
yap yor. Bu ince ya88
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rat k ise, insano4lu Ay'a yerleBirse düBük yerçekimi ile bir iki nesilde oluBacak Ay Çocuklar .
Suda yaBayan, metan atmosferde yaBayan... çeBitlemeler böyle gider.
"Anlayaca4 n z, baz lar düBman uzayl lar hayal ediyor, ama insano4lunun en önemli düBman
kendi türevlerinden biri olabilir.
" imdi içinizden geçeni duyar gibiyim; 'Biz Türkler ayn kalmal y z,' diyorsunuz, ama
teknoloji neredeyse bunu imkâns z k l yor. Zaten de4iBim öyle ani ve karB koyabilece4iniz
Bekilde olmayacak ki... Birkaç on y l içinde sa4l k için metal parçalar veya laboratuvarda
üretilen organlar takacaks n z. Cep telefonunun yerini, direkt beyne yerleBtirilen bir çip
alacak. Teknolojik rahatl k için bilgisayar giymeye baBlayacaks n z. Sinema yerine sanal
dünyalara gireceksiniz. Suni an larda, kahraman n siz oldu4unuz maceralar yaBayacaks n z.
Bütün tatilinizi deniz kenar yerine bir odada trodlara ba4l olarak geçireceksiniz.
"Bunlar olmazsa bile uzayda koloni kurmaya baBlad 4 m zda neslimiz de4iBecek. Örne4in, X
astreoide yerleBen insanlar, birkaç nesil sonra kendini dünyal m , yoksa X ast-reoidli mi
sayacakt r sizce?
"Sonuç: Gelecekte var olacaksak kendi gelece4imizi Bimdiden düBünmeliyiz. E4er bunu
yapmazsak 'ç kmaz sokak türev'lerden biri olabiliriz.
"Bu sorun, uzun vadede önemli görülebilir, ama gerçek böyle de4il. Örne4in, Türkleri bir
makineyle yar s na kadar küçültsek harcanan kaynaklarda önemli tasarruflar olur. TaB ma
araçlar , evlerimiz, yiyeceklerimiz hep de4iBir. aka gi89
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bi de4il mi? Ama bunu araBt ran ülkeler var. Onlar küçülüp kaynaklar n daha verimli
kullanarak h zla ço4al rken, biz yok edilmesi gereken devler olarak kalabiliriz.
"Yanl B hat rlam yorsam bir hadiste k yamete yak n bir savaBta asker silah n fasulyeye
dayayacak denmiyor muydu? Yani insanlar n küçülece4inden söz etmiyor muydu?
" lginçtir, amanizmde de buna benzer bir inan B var. Bir manzume Böyle der:
'Kalganç Çak - amanizmde k yamet- geldi4i zaman gök demir, yer sar bak r olur. Hanlar
hanlara sald r r, uluslar birbirine kötülük düBünür. KiBi bir dirsek kadar küçük olur.
BaBparmak kadar erkek olur...'
"Brifingin baB nda nükleer derebeyliklerden söz etmiBtim... Ya birçok ülke kendini tamamen
d Bar kapat r ve insanlar n zamanla de4iBtirirse; bir bakm B z ki ayn dünya üzerinde farkl
türevleri seçmiB yabanc lar olarak kalm B z, iBte soyk r mlar o zaman tam anlam yla
gerçekleBir. Çünkü bir tür di4erinden çok ayr olaca4 için onlar tespit etmek veya onlara özel
silah yapmak kolay olacakt r.
"Bu konunun sizi sarst 4 n görüyorum, ama gerçekler böyle... imdi s ra..."
BaBka bir bölüme geçmek için iBaret verecekti ki Hikmet Pars'in sesi duyuldu.
"Siz bu türevlerden hangisini öneriyorsunuz?"

KonuBmac ac ac bir gülümsemeyle, "Seçilecek yol konusunda yetkin biri say lmam," dedi.
"Allah'tan çocu4um hâlâ insan olacak diye düBünüyorum. Her türevin olumlu ve olumsuz
yanlar var. Örne4in, pek çok parçam z metale çe90
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virebiliriz. Makine insan birçok aç dan et insandan güçlü olabilir. YaBamak için havaya
ihtiyaç duymaz, enerjiyi do4rudan al r. Parçalar n de4iBtirerek neredeyse ölümsüz olabilir,
ama burada Böyle bir soru ortaya at labilir: Böyle bir yarat 4 n içinde ruh kal r m ? 'Bizi insan
yapan nedir?' diye sordu4umuzda duygular m z ve ruhumuz diye düBünebiliriz, ama bana çay
içerken ald 4 m lezzet bile insanca geliyor. Makine bir insan yemek yapmayacak, çay
içmeyecek, lezzet almayacak olursa tercih edebilir miyim? Benim yan t m kesin hay r olurdu.
"Bir di4er seçenek kovan insan modeli. Yani, tüm bireyleri kusursuz genlerle donat l p tek
örnekten üretilen veya kar nca, ar gibi kastlar olan toplumlar. Do4uBtan iBçi, asil gibi
kastlara ayr lmak, kendi kast n zdaki herkesle ayn olmak ister misiniz?
"Her tür için böyle bir beyin f rt nas yapsak olumlular kadar çok sert muhalifler de ç kacakt r.
"Dedi4im gibi bu karar ben verecek de4ilim. ükür ki insan olarak ölece4im. "Bu bölümle
ilgili baBka soru yoksa geçiyorum..."
Ve perdeye yeni bir baBl k yans d ...
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BOLÜM DÖRT
MEN DAKKA DÜKKA
5 TEMMUZ 200? - SAAT: 06.20 NORMAND YA - FRANSA
Michael Le Vern, her sabah oldu4u gibi günlük koBusunu yap yordu. KoBusu, güneBin
do4uBunu izledi4i bir jimnastikle biter, duBunu al p kahvalt ettikten sonra iBine giderdi. Ama
bugün yan nda bir fazlal k vard ; kurBunla doldurulmuB bir silah...
Evden ç karken otuz y ll k eBi Sophie'nin yana4 ndan öpmüB, sonra da son koBusuna
baBlam Bt .
ntihar edece4ini kendisine bile itiraf etmiB de4ildi. DüBünce zincirinin içinde, sanki günlük
planlar n n aras na sokulmuB bir ayr nt yd : Kalk, koB, güneBin do4uBunu izle, silah kafana
daya ve teti4i çek...
Onu sona götüren neden, vicdan azab yd , çaresizlikti...
Küçük bir kasabada tan nan, sayg n bir isimdi. Uzun y llard r süren bir evlili4i ve art k Paris'te
yaBamlar n kur92
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muB iki k z vard . Resim çerçevesi yap p, tamir ederek geçinmiBti y llarca.
eytanla alt ay önce tan Bm Bt . Zengin bir adamd . Çerçeveletmek için getirdi4i bütün
resimler küçük çocuklarla ilgiliydi. Oyun oynarken, k rda koBarken, dans ederken, kendisine
büyük gelen kad n elbiseleri giyerken... Hepsi görünüBte masum olsa da Michael, zamanla
erotik tavr hissetmeye baBlad . Ressam n kesinlikle küçük çocuklara e4ilimi vard .
MüBterisiyle resimler üzerine sohbet ederek ressamla ilgili bilgi almaya çal Bm Bt . Zengin
adam, manal bir Bekilde gülmüB ve Belçika'da yaBad 4 n söylemiBti. Tan Bmak ister miydi?
Michael bu soruya evet yan t n vermiB ve birkaç hafta içinde o cehenneme girmiBti... Küçük
çocuklar n seks için kullan ld 4 , pazarland 4 , hatta öldürüldü4ü bir dünyayd tan Bt 4 .

Belçika, çocuk pornosunun merkeziydi.
Tan k oldu4u Beyler, s radan hayat n kirletmiBti. Art k o, kahvalt s n ederken, uyurken,
çal B rken baBka bir yerde böylesine bir günah n iBlendi4ini bilerek nas l yaBayabilirdi. Kaç
gece karabasandan uyan p k zlar n n resimlerini öpmüBtü.
Bte hayat na bir zift gibi bulaBan vicdan azab , kötülük, suçu engelleyememek Michael'
intihar n k y s na sürüklemiBti.
Deniz k y s ndaki kayal 4a oturdu. GüneB do4uyor, mart lar ç 4l k at yordu. Güzel bir gün
olacak, diye düBünerek silah n kald rd .
93
Orkun Uçar
"Niye?"
Yabanc ve sakin bir sesten gelen bu k sa soru, teti4i çekmesini engelledi.
Kafas n önüne e4di. "Lütfen bay m,,beni rahat b rak n," dedi.
"Peki."
Yabanc n n onu böylesine umursamazca kendi haline b rakmas BaB rt c yd . Merakla geri
döndü4ünde adam n bal kadam k yafetlerini ç kard 4 n gördü. Bir yan nda bal k saplanm B
bir z pk n, di4er yan nda da su geçirmez bir torba vard .
Michael bu görüntüde bir gariplik oldu4unu hissetti. T pk tablolarda orada olmas veya
olmamas gerekenleri veya küçük k zlar n masum resimlerindeki gizli suçlar görebildi4i gibi.
Bu yabanc , bal k tutmam Bt . Torbadan ç kard 4 giysileri görünce bundan daha da emin oldu.
Giyinirken arada bir ona bak yordu. Sonunda bal kadam k yafetlerini torbaya t k p gitmeye
haz rland 4 nda, "Ee, ne bekliyorsun?" diye sordu. "S kmayacak m s n kurBunu kafana?"
Kesinlikle garip bir and . KarB l kl bak Bt lar. Orada öyle duruyordu. BaB n çeviren Michael
oldu.
Neden - sonra, o yabanc n n hâlâ orada dikildi4ini bilerek ve ilk sorusunu hat rlayarak,
"Vicdan azab ," dedi. "Öyle bir Beye tan k oldum ki, Bu yaB ma kadar bilmedi4im bir gerçekle
karB laBt m. eytan dokundu bana ve kâbuslar ma, yaBant ma girdi. Her bakt 4 m, çirkin ve
kötü geliyor art k."
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Birden kusmaya baBlad . Midesinde ne varsa ç kar yordu.
Yabanc , içinde su olan bir BiBe uzatt . "Anlat," dedi. "T pk bunun gibi, midendekiler gibi
beynindeki, kalbindekileri kus bana."
Anlatmaya baBlad yaBl çerçeveci. Zengin müBterisini, tan Bt 4 ressam ve di4erlerini... Küçük
çocuklara yap lanlar anlatt .
Kendileri gibi olmad 4 n anlad klar nda tehdit etmiBlerdi. Güçlülerdi. çlerinde
milletvekilleri, yarg çlar, polisler vard . Dokunulmaz ve güçlüydüler.
"Art k dünyam eskisi gibi de4il. Onlar n çocuklara yapt klar n bilerek yaBayamam," diyerek
bitirdi kusmas n .
Yabanc , "Peki niye onlara cezalar n vermiyorsun," diye sordu.
"Onlar n güçlü olduklar n söyledim. Bana kimse inanmaz; dedim ya yarg çlar, polisler var
içlerinde."
"Cezay niye yasalarda ar yorsun? E4er adaletin bu suçu önleyemeyecek durumda oldu4unu
düBünüyorsan yarg ç da sen ol, cellat da!"
"Ben... ben ne yapabilirim ki?"
"Bunu bana m soruyorsun? Elinde silahla oturan sensin. Kendi hayat n gözden ç karan
birinden daha güçlü kimse yoktur, inan bana."
Michael bir elindeki silaha bir de yabanc ya bakt .
"Tek yapaca4 n kafana s kmak yerine onlara s kmak. Sana yapabilecekleri en büyük kötülük
can n almak de4il mi? Eh, zaten Bu anda fazladan yaB yorsun. Ölene kadar öldür."
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Michael bu fikre inanam yordu. Yabanc , "Cesaretinin olmad 4 n söyleme bana...
Yapamayaca4 n söyleme bana," dedi. "O çocuklar gözünün önüne getir teti4e basarken. nan
bana, yan nda olmak isterdim, ama benim adaletim de seninki kadar acil."
YaBl adam bir an sessiz oturdu. Yabanc do4ru söylüyordu. Onu en fazla öldürebilirlerdi. Eh,
biraz önce yaBam ndan zaten kendi vazgeçiyordu. Denize bak p inançla, "Yapaca4 m, onlar
yarg lad m ve ölüme mahkûm ettim!" dedi.
Sadece dalga sesleri cevap vererek onaylad hükmü. Döndü4ünde yaln z oldu4unu gördü,
esrarengiz yabanc gitmiBti.
Aya4a kalk p, silah cebine koydu. Eve gittikten sonra ne kadar mermisi varsa alacakt . lk
adresi belliydi.
***
Sabah n erken saatlerinde fazla araç geçmiyordu. Adam yine de Bansl yd , çünkü üçüncü araç
uluslararas baBparmak yukar iBaretine durdu. Küçük Smart' n içindeki güzel kad n, "Binin,"
dedi. "Buralarda otostop yapmak yasakt r. Tutuklanabilirsiniz."
Gökhan sadece gülümsedi. Kad n, tren istasyonunun yak n ndan geçiyordu, oradan Paris'e
gitmek kolayd . Bir emanetçiden anahtar n alacak, Jean-PaulBevay' n posta kutusunda
yaklaB k alt ayd r kayboluBunu aç klayan hastane raporlar onu bekliyor olacakt .
Kad n pek geveze biri de4ildi. Onu istasyona b rakt ktan sonra iyi günler dileyerek h zla
uzaklaBt . Gökhan trene
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binip cam kenar na oturdu. D Bar ya bakmaya baBlad , ama o an bakt 4 manzara de4il
an lar yd .
Vicdan ne kadar garip bir Beydi...
Giovanni Santioni onu yelkenlisine ald ktan sonra kamarada kalmas n , bazen uzaydan bu
tekneleri takip ettiklerini söylemiBti. Gürcistan band ral gemiyle buluBana dek konuBmam Bt . Gökhan bu arada saçlar n tekrar siyaha boyam Bt .
Kurt'un arkadaB m dedi4i Levanten, tam di4er gemiye geçiB için haz rl klar yaparken, "Bir
Bey sorabilir miyim?" demiBti. "Washington'da en az üç yüz bin kiBinin öldü4ü söyleniyor.
Hiç vicdan azab duyuyor musun?"
Gökhan o zaman boB gözlerle adama bak p tek kelimeyle karB l k verdi. "Niye?"
Bu cevap karB s nda Giovanni'nin kan n donduran Buydu: Gökhan' n karB sorusu vicdan
azab duyup duyma-mas yla ilgili de4ildi, niye vicdan azab duymas gerekti4ini bilmiyordu.
Böyle bir durumda ilk sorunun dayand 4 temel ortadan kalk yordu.
Gökhan, yük gemisi Normandiya k y lar ndan geçerken denize atlam B, dalgalarla çetin bir
mücadele sonras k y ya ayak basm Bt . Elinde, yakalan rsa diye ucuna bal k saplanm B
z pk n , s rt ndaki torbada ise k yafetleri, paras ve sahte kimlikleri vard . Orada k yafetlerini
de4iBtirmek için yer ararken yaBl adama rastlam Bt .
Adam n kafas na silah dayad 4 n görünce o basit, tek kelimelik soruyu tekrarlam Bt . "Niye?"
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Vicdan azab orada da ç km Bt karB s na... O yaBl adam duydu4u ac yüzünden kendi
can ndan vazgeçmeye karar vermiB, ama adaleti sa4lamay ak l edememiBti.
nsan öldürmek neydi ki?
Gökhan, Gri Tak m kamp nda kendisine insan öldürmeyi nas l ö4rettiklerini hat rlad ...
Liseden mezun oldu4u yazd , kampa üçüncü kat l B yd . lk e4itiminin sonunda KaBar'a o
mermiyi s kt ktan sonra hiçbir Bey zor gelmedi ona. Yine de insan öldürmeyi teoride
ö4renmekle uygulamak aras nda fark vard .

Tilki, "Bu hafta sonu ilk infazlar n z gerçekleBtireceksiniz," dedi4i zaman tüm çocuklar iyice
gerilmiBlerdi. Gökhan bir gece uyuyamam Bt . Di4er geceleri de rahat de4ildi.
Sonunda o gün, on dokuz Gri Tak m üyesi tek tek ça4 r lmaya baBland . Gökhan sekizinci
s radayd . nfaz n yap laca4 binan n arkas na iki otobüsün yanaBm B oldu4unu fark etti.
Öldürecekleri kiBiler bu araçlarla getirilmiBti. "Kimi, neden öldürecekti?" Kafas nda bu soru
dönüp duruyordu.
Ç yan, onu yerin iki kat alt na indirdi, kaim taB duvarlar ses geçirmez bir odaya girdiler. Üç
ba4l adam ve Tilki vard orada. Ba4l adamlar n arkas ndaki duvar alelacele silinmiB gibiydi
ve kan lekelerinin tam olarak ç kmad 4 , yer yer beliren koyu lekelerden anlaB l yordu.
Gökhan ba4l adamlara bakarken, acaba öldürmek için birini seçmemi mi isteyecekler, diye
düBündü.
Tilki yan na gelip bir 45'lik uzatt . Gökhan e4itimlerde ö4retildi4i gibi hemen silah kontrol
etti. Ç yan onu iki om98
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zundan tutup soldan ilk ba4l olan n karB s n*getirdi V€ duygusuz bir Bekilde konuBmaya
baBlad .
"Ferit Balyemez. Otuz iki yaB nda. H rs zl k için girdi4i evde bir y ll k evli, henüz yeni
do4urmuB genç bir kad n bo4arak öldürdü. Bu ne ilk soygunuydu, ne ilk cinayeti. Kurban n
kocas kamyon Boförü oldu4undan iki gün sonra evine geri döndü. Katil, kad n n bebe4inin de
açl k ve bak ms zl ktan ölmesine neden olmuBtu. Adam, evine geldi4ine hem kar s n n, hem
de çocu4unun cesediyle karB laBt ... imdi... vur onu."
Gökhan, adam n kad n bo4arak öldürdü4ünü duyunca sinirden titremeye baBlam B, ard ndan
büyük bir öfke tüm bedenini sarm Bt . Ç yan daha emri verecek cümleyi tamaml yordu ki
teti4e bast .
KurBun, namludan ç kt 4 gibi adam n beynini patlatt . Gökhan bir kez daha teti4e basmamak
için kendini zor tuttu.
Ç yan ikinci adam n karB s na itti onu. Ba4l adamlar Bimdi yere çak l sandalyelerinde
ç rp n yorlard .
Yine o tekdüze konuBma duyuldu.
"Ethem KarataB. Yirmi alt yaB nda. UyuBturucu almak için para vermediler diye anne
babas n parçalad . Zavall lara, güya ondan saklad klar paran n yerini ö4renmek için saatlerce
iBkence etmiB. imdi vur onu."
Gökhan ba4 ml l k yüzünden insanl ktan ç km B adam hemen vurdu. Bir yandan da bu iBin
sand 4 ndan kolay oldu4unu düBünüyordu. E4er suçlar böyle bir bir say lacaksa adam
öldürmek kolayd .
Ç yan bu kez sona kalan üçüncü sandalyenin önüne itti onu. B y kl , yirmi yaBlar nda biri
vard bu kez karB s nda.
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Bir an yine Ç yan' n adam tan tmas n , suçunu söylemesini bekledi. imdi, karB s nda duran
adam n korkudan kocaman aç lm B gözleriyle karB karB yayd .
Ç yan, "Hadi ne duruyorsun, vur onu," dedi.
Gökhan BaB rm Bt . Bu kez s ralanan herhangi bir suç yoktu. Ama tereddüdü k sa sürdü,
hemen teti4e bast . KurBunun namludan ç k p adam n hayat n almas n sanki yavaB çekim bir
fîlmmiB gibi izledi.
Demek böyle oluyordu. lk iki infazda ona suçlar say larak yard mc olunuyor, üçüncüsünde
ise emirle, sorgulamadan öldürmesi gerekti4i hat rlat l yordu.
Ald 4 e4itim onu Gri Tak m' n bir parças yapm Bt , ama insanl 4 n de4il.

Bu nedenle vicdan azab denince böylesine BaB r yordu. Su deniz seviyesinde yüz derecede
kaynar, baz a4açlar sonbaharda yapraklar n döker veya Gökhan görevini yapar; bunun
vicdan ya da azab m olurdu?

8 TEMMUZ 2007 - SAAT: 16.00 PAR S
Bastonlu adam, kafenin gölgeli ve en kuytu köBesinde oturan adam fark edene kadar birkaç
dakika endiBeyle etraf na bak nd . Acaba bir aksilik olmuB, Gökhan' n baB na bir Bey mi
gelmiBti?
Sonra iyice dikkat kesildi4inde gölgeye gömülmüB olan o adam fark etti. Saçlan ortadan
ayr k, kal n caml gözlük takm B hafif kambur oturan o adam... Frank Consal yeniden
canlanm Bt ve tüm dikkati okudu4u gazeteydi,
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Kurt onun dikkatini bu kadar çeken haberi merak etti ve arkadan sokuldu.
"YA LI ÇERÇEVEC DEN NANILMAZ KATL AM!!!
Uzun y llard r Normandiya'da resim çerçevesi yap p tamir ederek yaBayan Michael Le Vern
(59), son y llar n en dehBet verici katliam na imza att .
Tan yanlar taraf ndan sayg n ve iyi biri olarak tarif edilen katil, Fransa'da bir iBadam n
vurarak baBlad 4 cinayetlerine Belçika'da dokuz kiBiyi ac mas zca öldürerek devam etti.
Son olarak rehin ald 4 Yarg ç Jupp De Bergu'yu öldürmeden önce kurbanlar n n çocuk
pornosu çetesi oldu4unu savunan yaBl adam, polis taraf ndan vurularak yaral halde
yakaland .
Belçika içiBleri Bakan olay n her yönüyle soruBturuldu4unu söylüyor. Kurbanlardan birinin
bodrumunda kilitli tutulan 10 ve 11 yaBlar nda iki k z çocu4u kurtar ld . Polisin di4er
kurbanlar n evlerinde de çocuk pornosu ve seks ticareti kan tlar na ulaBt 4 söyleniyor...
Halk, yaBl adam n bulundu4u hastanenin önünde ona ceza verilmemesi ve kendisinin aziz
ilan edilmesi için gösteri yap yor."
Kurt okumaya dalm Bt ki Gökhan, "Oturmaz m s n z, efendim," dedi arkas na bakmadan.
Kurt, oturdu ve bastonunu sandalyeye dayad . Gözleri buluBtu ve gülümsediler. S cak bir
sanlma Fransa gibi bir ülkede dikkat çekerdi.
Kurt, "Sorun ç kt m ?" diye sordu.
Gökhan t pk bir Frans z gibi omzunu kald r p duda4 n ve boynunu bükerek, "Hay r," dedi.
"Her Bey ya4dan k l
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çeker gibi oldu. Frank Consal' n yok olmas fazla bir yaratmam B, gelmesi de öylesine do4al
kabul edildi."
"Emniyet, okul?..."

"Frans z polisi birkaç soru sormak ve hastane belgelerini dosyama koymakla yetindi. 'Niye o
serseriler arabam seçmiB?', 'O gün Hollanda'da ne ar yormuBum?' filan..."
"Sen ne dedin?"
"Arabam Frans z plakal oldu4u için seçilmiB olabilece4ini tahmin etti4imi söyledim. Zaten
bu serserilerin, uyuBturucu serbest oldu4u için ülkelerine gelen Frans zlar sevmedi4i, daha
önce de arabalara sald rd klar s r de4il. Neden orada oldu4uma gelince; elbetteki biraz
e4lence... Kar m gördükleri için bu onlara garip gelmedi."
.
"Yani o konuda sorun yok diyorsun."
"Sonuçta, ortada bir suç varsa, ben bunun kurban y m komutan m. Arabam patlad ve aylarca
kendimi bilmez Bekilde ortalarda dolaBt m, hastanelerde kald m. Yani, yanl B zamanda, yanl B
yerde olan bir bahts zdan baBka neyim ki?"
"Peki okul?"
"Okul beni iBten atmak için dava açm B. Müdür Varese biraz t rnaklar n gösterdi, ama zaten
istifa edece4imi söyledi4imde sorun kapand . Beni as l BaB rtan kanmd ..."
"Ne olmuB?"
"BeB ayda on alt kilo vermiB. Ben kaybolmadan önce bütün gün sadece televizyon izleyen
kad n, evde birçok de4iBiklik yapm B. tiraf etmekten utan yorum ama galiba onun hayat n
mahveden Frank Consal'm B. Gidince, Helen kendi 102
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ni bulmuB. Beni karB s nda görünce nas l üzüldü4ünü, bak Blar ndaki canl l 4 n nas l
kayboldu4unu anlatamam. Ama iBten ayr l p, onunla dünyay gezece4imizi söyleyince
sevindi. Hat rlarsan z Nepal'de tan Bm Bt k zaten."
" yi iyi... sorun ç karmas n yeter."
Garson gelince sustular. Frank Consal bir kapuçino daha istedi, Gökhan çay severdi halbuki.
Kurt, "Bu heriflerin memleketinde sadece Allah' n suyu içilir," diyerek bir BiBe istedi, ama
garson bu kez, "Neli istiyorsunuz?" diye sordu.
"Nas l neli ya?"
"Mangolu, çilekli, zencefilli, Beftalili..."
"Hay r, bir Beyli de4il, bildi4in içilecek su istiyorum!"
"Sertlik derecesi nas l olsun? Ac , tatl ..."
"Normal olsun!"
"Hangi marka? Perrier..."
Kurt birden bastonun ucunu garsonun çenesine dayad . "Beni daha fazla k zd nrsan
vücudundaki suyu içece4im. imdi bana adam gibi bir su getir!"
Gökhan gülüyordu. "Anlay n komutan m halimi, y llarca bu adamlar n ülkesinde yaBamak
zorunda kald m ben."
Bir süre savaB ve yaBad klar n anlatt lar birbirlerine. Soluklanmak için bir süre durduktan
sonra tekrar yeni görevin ne olaca4 n konuBmaya baBlad lar.
"Komutan m, nedir durum? srail'de ne yapaca4 m?" diye sordu Gökhan.
Kurt tad n be4enmedi4i sudan yüzünü buruBturarak bir yudum ald . "En iyisi baBtan
baBlamak," dedi.
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"SavaB n dördüncü günü, yani 27 May s'ta Amerikal lar An tkabir'e tonlarca bomba att lar.
Me4er bir gün önce olacakm B bombalama, ama uça4 kullanan pilot dönüp kendi gemisine
çak lmay tercih etmiB."
" u uçak gemisi olay de4il mi? Peki, niye böyle olmuB, pilot niye kendi gemisine dalm B?"

" ddialar muhtelif, zaten biz de iBin gerçe4ini yeni ö4rendik. Belki de iBe erenler kar Bm Bt r
bilinmez. Neyse, o gün genelkurmay baBkan baBta olmak üzere binlerce kiBi naaB aramaya
gitti. Sonra olanlar duymuBsundur."
Elbette ki duymuBtu, savaB n en i4renç katliamlar ndan biri de oradaki insanlar n
bombalanmas s ras nda yaBanm Bt . Tüm bunlar hat rlay nca Gökhan' n içindeki öfke tekrar
kabarm Bt . "Kahretsin, keBke New York'taki bombay da patlatsayd m," diye m r ldand . Tim
bask n için haz rl k yaparken zamanlay c y birkaç dakikaya ayarlamak yeterli olurdu.
Kurt devam etti.
"O arada genelkurmay baBkan m z pek de zarar görmemiB odaya girdi4inde Ata'm z n
naaB n n orada olmad 4 n görmüB. Bu, savaB s ras nda bir söylenti olarak yay ld ve türlü
Bekillerde yorumland ; bombalama öncesi nakledildi4i gibi...
"SavaB bitti4inde galiptik. Sald rganlar gitmiBti, bir süper güce, tarihin en ac mas z ve alçakça
sald r s na karB koymuBtuk, ama halk n bilmeyip bizim bildi4imiz bir*Bey vard : NaaB
gerçekten ortada yoktu!"
Gökhan' n gözleri dehBetle aç lm Bt . Sab rs zl kla, "Hâlâ bulunamad m yoksa komutan m?
Görevim bu mu?" diye at ld .
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Kurt, baBar s n n tad n yavaB yavaB ç karmak istiyordu. "Dur patlama, anlat yoruz iBte!" dedi.
"SavaBtan sonra Tayyip Bey ve Hikmet Pars PaBa ile bu konu üzerine bir toplant yapt m.
NaaB n bulunma sorumlulu4u bana verilince seni istedim. Kabul ettiler. Tam o toplant dan
ç km Bt m ki, önemli bir haber geldi. Cengiz benim eve gelmiB. Onu hat rl yorsun, de4il mi?"
Gökhan baB n sallad . Nas l hat rlamazd ! Elinde ABD'nin Türkiye'ye sald raca4 n aç klayan
dosyayla Ankara'ya geldi4inde onu infaz etmeye kalkm Bt .
" u, çiçek bozu4u suratl olan..."
"Evet, tam o... Ama surat ndan fazla bir Bey kalmam Bt bana geldi4inde. ki kurBun s km Blar;
burnu ve bir gözü gitmiB ama sa4 kalm B iblis."
"Vay can na, kafaya iki kurBun ve sa4 ha! Kim yapm B
"Sayeret Matkal."
"Yahudiler! Yoksa..."
"Evet, onlar. Yahudi as ll bir iBadam , Cengiz'e teklif getirmiB, Sayeret Matkal timi Ankara'ya
gelince naaB kaç rmalar için rehber olmuB. Herifler iki adam n ve An tkabir'deki askerleri
öldürdükten sonra buna da ödül olarak birkaç kurBun vermiBler."
"Hain!"
"Dur hele, adam hain ama, iBin içinde o olmasa srailliler zaten operasyonu yapacak, biz de
hiçbir iz bulamayacakt k. Böylece o istemeden bize yararl oldu. Devam edeyim bak..."
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Gökhan anlat lanlar sanki her saniyesinde oradaym B gibi dinliyordu. Öldürülen askerlerin
ac s n duyuyor, haine k z yordu.
"Cengiz anlat nca arac olan iBadam n n peBine düBtük. Bu arada sen benimle temasa geçtin.
Sana söyledi4im araBt rma oydu. Neyse... adam n Sayeret Matkal'a verdi4i bir araçta uydu
izleme cihaz varm B. Böylece naaB n kaç r ld ktan sonraki yolculu4unu izledik. Son sinyal
Kurtköy'deki bir gen Birketinde ortaya ç kt .
"Operasyona haz rlan rken orada çal Ban bir doktordan bilgi ald k. ki srailli bilim adam
gelip naaBta baz iBlemler yapm Blar. Hangi sonuçlar ald klar bilinmez, ama kulland klar
araçlarda iBlemlerin izi kal rm B. Doktor bize yap lan iBlemlerin ne oldu4unu ve amaçlar n
söyledi."
"NeymiB?"
"Dur hele, s ras yla gideyim..."

Kurt bir yudum daha su içti. Yüzünü ateB basm Bt o operasyonu düBünürken.
" srailli iki bilim adam ve on iki kiBilik timin yans elde edilen bilgilerle bizden iki gün önce
gitmiB, ama naaB ve timin di4er yans kalm B. Biz tam bask n yapacakt k ki, me4er bunlar
s n rdan geçiB için belgeleri haz rlam Blar. Yani o akBam naaB da srail'e götüreceklerdi.
Bakt k araçlar geliyor... Bulgaristan'a geçip oradan uçacaklarm B. Uygun zaman yakalamak
için o Birkette beklemiBler.
"Biz bunlar n tepesine bindik. kisini bir araç içinde kavurduk. Komutanlar ve üçünü
yakalad k. En önemlisi naaB zarar görmeden geri ald k.
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"Sayeret Matkal ekibi sadece kendilerine verilen görevi biliyordu, ama biz a4 zlar ndan
'Golem Projesi'ni de ald k. Gerisini doktorun incelemesi tamamlad ."
Gökhan duyduklar na inanam yordu. "Demek srail bu savaB ortam nda bize bunu yapm B ha!
Peki neymiB Bu 'Golem Projesi'?"
"Tabi ki hemen Golem nedir diye araBt rd m. Sen duydun mu?"
"Çok ayr nt l de4il ama hahamlar n çamurdan yap p kulland 4 bir yarat k de4il mi?"
"Tam üstüne bast n. Bir tür robot. Çamurdan yap p aln na bir rakam m , dua m , yaz m ne
koyuyorlarm B. Kâ4 t orada durdukça robot her emri yerine getiriyormuB. Ama abat'ta, yani
cumartesileri o kâ4 d ç karmalar , robotu o gün çal Bt rmamalar gerekiyormuB. Bir keresinde
unutulunca canavar ç ld rm B ve kaçm B."
Gökhan, efsaneyle projeyi birleBtirmeye çal B yordu. "Peki sonras ?..."
"Öncelikle doktorun dedi4ini söyleyeyim, ald klar dokular, incelemeler bir klonlama
çal Bmas için olabilirmiB. Doktor, gen deneylerinde en ileri ülkenin srail oldu4unu söyledi.
Sadece belli bir rk n özelliklerine uygun silah üretmeye çal Bt klar n zaten biliyorduk."
Gökhan neredeyse ba4 racakt , kendini zor tuttu. Masan n üzerinden e4ilip sanki söyledi4i an
çarp laca4 bir günah itiraf ediyormuBcas na f s ldad .
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"Yani bana sraillilerin Atatürk'ü klonlamak istediklerini mi söylüyorsunuz? Böyle bir Beyi..."
Kendini zor kontrol ediyordu. "Böyle... Nas l yaparlar? Amaçlar nedir?"
"Senin de tahmin edebilece4in gibi iyi niyetten de4il herhalde. öyle bir senaryo ak llar ndan
geçmiB olabilir: Atatürk'ün naaB kaybolur ve bir gün kendisi mucize gibi ç k p gelir. O zaman
kim önünde durabilir dersin. Ülkenin yönetimini bu kiBi ahr, ama laboratuvarda üretilirken
srailliler onu kontrol edecek programlar yüklemiBlerdir. Sonuçta kendi istediklerini
yapt r rlar."
Gökhan s k l diBlerinin aras ndan, "Küfür bu!" diye inledi. Yumruk yapt 4 ellerinin eklem
yerleri bembeyaz olmuBtu.
"Bu projenin sadece Atatürk'le s n rl oldu4unu sanm yoruz. Tarihten, günümüzden birçok
önemli Bahs n bilgilerini topluyorlar galiba."
"Ne kadar Beytani bir düBünce bu ya!"
"Bu adamlar n kafalar n anlamak laz m. Örne4in, Atatürk sa4ken Mason faaliyetlerini
yasaklam Bt . Türkiye, II. Dünya SavaB sonras Stalin'in tehditleri nedeniyle Bat 'ya
yanaB rken ilk istenilen diyetlerden biri bunlar n tekrar serbest b -rak lmas yd . Sonuç:
Atatürk'ün zararl , kökü d Banda oldu4u için yasaklad 4 bu dernekler Bimdi en Atatürkçü
görünenler. Asl nda srail'in klon arac l 4 yla yapmak istedi4irji%Masonlar, Atatürk'e sahip
ç kar gibi görünerek zaten yapmaya çal B yorlar. Kendi efendilerinin isteklerini, planlar n
uyguluyorlar.
" imdi desek ki, srail Bu amaçla bunu yapmak istedi. Aman ne büyük hakaret, kötülük derler,
ama bir biçimde bunu Masonlar yap yorlar diye kan tlasak BaB nr kal rlar.
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"Birkaç y l önce bir Sabetay az daha cumhurbaBkan olacakt . Gazeteler onu destekleyip
duruyordu, hatta ekonomik kriz sonras nda iktidara gelmesine ramak kalm Bt . Anlayaca4 n,
Yahudiler bast r p duruyor. Bte Bimdi s ra sana geldi."
Gökhan' n gözlerinin önünde k z l benekler uçuBuyordu art k.
"Emredin komutan m."
"Biz içeridekileri halledece4iz. Sen srail'e gidip Go-lem Projesi'ni sona erdireceksin. NaaB n
kaçmlma emri bizzat aron'dan gelmiB. Bugünlerde srail hükümeti iyice kar Bt . aron'un
koalisyonu büyük ihtimal çökecek. Olanak bulursan onu da öldür. Ama ilk önce proje yok
edilmeli."
Gökhan bir an düBündü. Bir emir verildiyse yap lacakt . Kurt mutlaka yolunu da söyleyecekti.
" srail'e gitti4inde çok iyi bir rehberin olacak.", "Bir rehber mi? Orada ajan m z m var? Arap
m ?" ,
srail, dünyan n en güçlü istihbarat servislerinden birine sahipti ve iBleyiB biçimi yüzünden
casus elde etmek zordu.
"En güzeli var. Lekesiz, güvenilir Yahudiler bizim ajan m z. Bak Bimdi beni iyi dinle..."
Kurt plan anlat rken Gökhan tarihin en garip s rlar ndan birini ö4rendi. Kafe kapan rken ikisi
de birbirine iyi Banslar dileyerek ayr ld lar.
Frank ve Helen Consal çifti üç gün sonra bir Air Fran-ce uça4 yla kutsal yerleri ziyaret için
srail'e uçuyordu.
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A.S. . DÜ ÜNCE KURULU U BR F NG (4) Gizli bir toplant salonu
Türkiye Bir SavaB Gemisi Olmal
"Metal F rt na Operasyonu'nda ABD'nin stratejisi dikkatinizi çekti mi bilmem," diye söze
baBlad konuBmac . Elbette salonda bulunan tüm davetliler savaB n nas l geliBti4ini çok iyi
biliyordu. "Tüm ülkeyi iBgal yerine güç merkezlerine yüklendiler. Yani do4rudan Ankara ve
istanbul' a ilerlediler. Onlar n görüBüne göre bu iki kenti ele geçirirlerse geriye kalanlar
çözülecekti zaten.
"Art k düBman ülkeler, bir sistem olarak görülüyor.
"Peki ama bir savaB olmasa da kentlerimiz ola4anüstü Bartlara ne kadar haz r?... Biraz
ya4mur, belli bir oran n üstündeki kar ya4 B veya so4uk... deprem... fazla s cak... trafik...
"Ne yaz k ki, ülke olarak yap lanmam z çok dar aral kta iyi Bart yelpazesine göre
düzenlenmiB.
"Bu yelpaze aral 4 n n d B na ç k ld 4 nda, uygar yaBam olanaklar sekteye u4ruyor...
Herhangi bir yerde meydana gelen basit bir trafik kazas ulaB m felç edspiliyor.
"Ya4mur ya4d 4 zaman bask nlar; elektrik kesintisi, onu takip eden su kesintisi, telefon
kesintisi, televizyon yay n ve internet kesintisi...
"K sacas ; kentlerimiz çok daha a4 r felaket Bartlar na göre yap lanmal . Diyeceksiniz ki, biz
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m yoruz. Hakl s n z, ama bir adam Bunu demiB: 'Ucuz mal alacak kadar zengin de4ilim.' Yani
her Bey o kadar iyi planlanmal ki, bu mükemmel yap hem felaketleri, hem de onlarca y l
taB s n.
"Bir kent için verdi4im bu örnek, tüm ülke için geçerli. Hatta dünya için.
"Dünyan n Bu andaki ekonomik ve siyasi yap s çok hassas dengeler üzerine kurulu. Bu
nedenle; kaynak kullan mlar ndaki herhangi bir de4iBiklik neredeyse dünya savaB na neden
olabiliyor.

"Türkiye'nin en önemli hatalar ndan biri, ekonomik trendi iniBe geçmiB, nüfusunun büyük bir
bölümü yaBlanm B, baBar s zl 4 neredeyse kesin AB'ye böylesine hararetle girmek
istemesiydi. Bu nedenle, baBka bir yolda al nabilecek mesafe al namad , çok de4erli zaman ve
insan enerjisi israf oldu. Politik ve toplumsal olarak gereksiz Beylerle meBgul edildik.
"Do4ru bir hedef belirlemede yetersiz kald 4 m z gibi, yanl B hedeflerin peBinde fazlas yla
oyaland k. Sonuçta, Bat n n insan haklar ve demokrasi gibi de4erleri çoktan terk etti4ini, bir
Haçl Seferine baBlad 4 n göremedik. Uyanlara karB üç maymunu oynad k.
"K saca, Türkiye idari, toplumsal, ekonomik olarak t pk bir savaB gemisi gibi Bekillenmeli.
D Ba mümkün oldu4u kadar az ba4 ml , kendi kendine yeterli.
"SavaB öncesini düBünün; ihracata dayal geliBme politikas bizi d Bar ya öylesine duyarl hale
getirmiBti ki, bu nazik dengede en ufak bir oynama kriz yarat yordu. Borsa,
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yabanc sermayenin politika yönlendirme arac olmuBtu. 'Aman IMF'ye evet deyin, yoksa
borsa düBer.', 'Aman AB rotas ndan ç kmay n, yoksa borsa düBer.'... Böylece fakirleBtirdiler
halk m z .
"Belirtti4im di4er hassas unsurlar nedeniyle Türkiye acil alarm duruma geçmeli. Art k bir
yolcu gemisi gibi de4il, hedefe tüm kaynaklar n do4ru kullanan bir savaB gemisi gibi
ilerlemeli."
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BOLUM BE
KUTSAL TOPRAKLARDA
12 TEMMUZ 2007 - SAAT: 15.20 JUREE ÇÖ1Ü - SRA L
GümüB rengi bir Hundai, Kudüs'ün meskûn mahallerini h zla geride b rakarak Ürdün'e do4ru
yol almaya baBlad . Jericho yolu üzerinde ilerlerken bir srail askeri kamp n geride b rak p
Juree Çölü'ne girdi. Manzara ola4anüstüydü, ama sürücü bununla ilgilenmiyordu.
Deniz seviyesinin alt nda ilerlemeye devam ederken yan ndaki mataradan su içti. Bu temmuz
s ca4 nda trafik yok denecek kadar azd . Bunalt c hava yüzünden nefes almak oldukça güçtü.
Mendili suyla slat p baB na koydu Gökhan. Yaln zd . Kiralad 4 arabayla bu garip buluBma
mekân na gidiyordu.
Bir gün önce Helen'le, Filistinlilerin El Halil dedi4i, beB bin y ll k Yahudi kenti Hebron'da
Makpela Ma4aras 'n ziyaret etmiBlerdi. Hz. brahim, Yakup ve Yusuf peygamberlerin
mezarlar n n bulundu4u bu kent, Araplarla Yahudiler aras ndaki gerilim noktalar ndan biriydi.
Hz. Davud krall k tac n burada giymiBti.
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Bir kardeB kavgas y llard r sürüyordu. Hz. brahim'in o4lu Hz. smail, Araplar n, Hz. shak' n
o4lu Hz. Yakup Yahudilerin atas yd .

Jericho'ya yirmi dokuz kilometre kald 4 n gösteren tabeladan sonra, yol kenar ndaki iBaretli
bir kayay kaç rmamak için yavaBlad . Sonunda arad 4 m buldu4unda direksiyonu sola k r p
çölün içine sürdü. ki kilometre sonra kayal k bir alandan adam n biri ç k p el sallad .
En fazla otuzunda gösteren adam, Bedeviler gibi giyinmiBti. Gökhan arabadan iner inmez
adam elini uzat p aksanl bir Türkçeyle, "HoB geldiniz, ben Elijah Cossack," dedi.
"Frank Consal," diye cevap verdi Gökhan.
Gerçek ismini kullanmamas srailliyi BaB rtsa da k sa bir duraksamadan sonra devam etti.
"Kurt'tan uzun zamandan beri haber alamam Bt k. Tabi savaB ç k nca çok endiBelendik. KeBke
bir Bey gelseydi elimizden ama... Neyse, iBte Bimdi size elimden gelen yard m yapaca4 m."
Gökhan bir an etraf na bakt . srail'de, ss z bir kayal kta bir Yahudi ile böyle konuBmak ona
çok tuhaf geliyordu. Üstelik Elijah, MOSSAD'da Kodin rütbesinde, yani operasyonlarda
görev alan önemli bir ajand . Ama Türkiye, daha do4rusu Kurt için çal B yordu.
Kurt'un söyledikleri hâlâ akl ndan ç km yordu. "U4ur Mumcu 'nun alt kiBilik bir Gadna
birli4i taraf ndan öldürüldü4ünü ondan ö4rendik. Bursa'da bir MOSSAD operasyonunu,
verdi4i bilgi sayesinde önledik. Ajan öldürüldü."
srailliler bu olay n intikam n , Tel Aviv'de bulunan M T ajan Ertan Göksu'yu öldürerek
alm Blard . ntihar süsü vermiBlerdi bu ölüme.
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" yi ama kim bunlar?" diye sormuBtu BaBk nl kla Gökhan. "Niye bize çal B yorlar?"
Kurt gülmüBtü. "Türkler. Yahudi olan Hazar Türkleri."
Kurt'un anlatt klar inan lmazd .
"Bundan on y l kadar önce, kumarhaneler aç kken srail'den çok turist geliyordu. Sonra bir
tan d ktan haber geldi. Hazar Türkü oldu4unu söyleyen bir genç gelmiB. Benimle görüBmek
istiyormuB. srail ordusundayken MOSSAD'a al n p operasyonlara kat lm B. Beni Kudüs'e
yapt 4 m bir ziyaret s ras nda görmüB. Bir ara PKK nedeniyle epey s k iBbirli4i içindeydik
MOSSAD'la. Bu genç, Bansl ym B ki bana rast geldi, yoksa büyük ihtimal güvenlik aç 4 ndan
ismi ya Washington'a ya da Tel Aviv'deki MOSSAD merkezine giderdi. Neyse, sonra yavaB
yavaB iBbirli4ini art rd k."
"Peki güvenebilece4imizi nereden biliyoruz?"
"Oras n merak etme. Elijah ve arkadaBlar kendilerini kan tlad lar. Onlar n s rr n sadece
birkaç kiBi biliyor. Aç 4a ç kmas nlar diye belgelerden bile gizledik. Yani, MOSSAD' n
Türkiye'de ajanlar varsa, bizim de Türk as ll Yahudilerimiz var."
Gökhan k sa sürede Elijah'a s nm Bt . Bir süre sonra Sayeret Matkal timinin An tkabir
Operasyonu'nu anlatt .
Hazar Türkü, donup kalm Bt . Herod ve Golem Projesi'ni duyunca kafas n sallad .
"Çok ayr nt l olmasa da biraz bilgim var," dedi. "Gadna'n n baB ndaki General Hari Salvon
projeyi yürütüyor. Paranoyak ve gaddar bir adamd r. Kudüs'ün eski ve en güzel semtlerinden
Talbia'daki Hartman Enstitüsü'ndedir merkez117
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leri. Gadna asl nda AMAN'a ba4l bir gençlik örgütü gibi görünür, ama çok gizli
operasyonlar var."
"Peki daha fazla bilgi edinebilir miyiz?"
Elijah düBünceli bir Bekilde kafas n kaB d .
"Kesin bir Bey söyleyemem. Hartman'dan tan d 4 m bir araBt rma görevlisi var. BaBka bir
operasyonda uyuBturucu ba4 ml s oldu4unu ö4renmiBtim. Onun bu projeyle ilgisi varsa
s k Bt rabilirim. Peki ne yapaca4 z?"
Gökhan, Elijah'a bu projeyi yok etmekle görevli oldu4unu söyledi, ama hedefleri sadece
bununla s n rl de4ildi. srail'e sa4lam bir darbe indirecekti.

"Bana srail ile ilgili bilgi verir misin? Bime yarayabilecek..."
Elijah k zg n güneBi göstererek, " stersen sohbete klimal bir yerde devam edelim," dedi.
Gökhan güldü. "Onu soracakt m. Niye burada buluBtuk?" Elijah cevap vermeden kayal 4 n
arkas na geçti. Bir kazma ve kürekle dönüp, bunlar jipinin arkas na b rakt .
"Bugün bir generalin iBini yapt m. K z n bir partide uyuBturup, tecavüz etmiBler. Üstelik
kameraya da kaydetmiBler. Pisliklerin bilmedi4i Bey, generalin Meir Dagan' n arkadaB
oldu4u. Temizlik görevini bana verdiler."
Gökhan, demek ki srail'in de di4er yerlerden fark yok, diye düBündü. E4er öyleyse aç klar
çoktur.
Bazen d Bar dan güçlü görünen pek çok Beyin asl nda içine girilince çürümeye baBlad 4
görülebilir.
Elijah gülerek devam etti. "Eh dedim, Bu anda buluBma mekân için en güvenilir yer buras
öyleyse. Çünkü bizzat Meir Dagan' n emriyle buraday m."
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Gökhan, kafas n n bir yerine bu adam n çok tehlikeli q1-du4unu yazd . nsan vururken bile
dostça s ntabilirdi.
"Biliyor musun, son zamanlarda MOSSAD' n en önem verdi4i görev, vergi toplamak."
srail d B nda yaBayan her Yahudi, koruma ad alt nda vergi vermek zorundayd . Üzeyir Garih
bu paray vermeyi reddetti4inde gizemli bir cinayete kurban gitmiBti.
Hazar Türkü, çevik bir hareketle jipine atlay p hareket etti. Bir yandan da ba4 r yordu. "Beni
izle. American Colony Hotel'in havuz baB na gidiyoruz."
K rk dakika sonra eski kentte, eski bir Türk saray olan hotelin bahçesinde oturuyorlard .
Elijah limonatas ndan bir yudum al p, "Nereden baBlasam bilemiyorum. stersen baBtan bir
özet yapay m, sen merak etti4in yerleri sorars n."
Gökhan, Kurt'la konuBtuktan sonra srail ve Yahudilerle ilgili ne bulduysa okumaya
baBlam Bt . Lut Havaalan 'ndan ülkeye giriB yapt 4 ndan beri de okuduklar na gözlemlerini
ekliyordu.
"Yak n zaman beni daha çok ilgilendiriyor, srail tarihine iliBkin pek çok Bey okudum."
Elijah "benim için fark etmez" der gibi elini sallad .
"Eretz srail'de toplumsal olarak ABkenazi ve Seferad aynm vard r. ABkenaz ler genellikle
Do4u Avrupa ve Rusya'dan gelen, YidiB dili konuBan Yahudilerdir. lk baBlarda nüfusun
yüzde 77'sini onlar oluBturuyordu. Bunlar Seferadlara ilk geldiklerinde epey tepeden bakm B.
Kafalar n n kaz nd 4 , ilaçland klan, çocuklar n n ellerinden al n p ABkenaz
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ailelere verildi4i hâlâ anlat l r. Bunu, bir tür kentli-köylü ayr m gibi alg layabilirsiniz."
"Bu ayr m ne kadar güçlü?"
"Epey. unu diyebilirim ki, e4er srail düBmanlarla kuBat lm B olmasa kendi içinde büyük
çat Bmalar yaBayabilir. Tehlikeler, dünyan n dört bir yan ndan gelen bu insanlar birbirine
ba4l yor.
"ABkenazlar ile Seferadlar n politik ayr m var m ?", "Evet, siyasi alanda da kesin bir ayr m
vard r. Klasik Siyonistler- ki bunlar Bçi Partisi'ne yak nd r- ve Revizyonistler -bunlar da
Likud'un kökenidir- baBl ca iki kanad oluBturur. Ama yaBanan savaBlar, Bçi Partisi'nin
ekonomik baBar s zl klar ve yolsuzluklar aB n sa4 güçlendirdi."
Gökhan, bugüne kadar bütün srail halk n tek ses ve bir ordu gibi düBünerek büyük hata
etti4ini anl yordu. Yahudiler tarihleri boyunca devletsiz yaBayarak farkl bir toplum olmuBlar
ve bu yüzden pek çok ac lar çekmiBlerdi. Ama tüm bu zorluklar onlara yaBama gücü ve
dinami4i vermiBti. imdi, kendi devletlerine sahip olunca bütün uluslar n kaderi olan
sorunlarla onlar da u4raBmak zorundayd .

" ktidardaki Likud, Revizyonist mi?" diye sordu.
"Evet, büyük oranda."
"Peki nedir Revizyonist politika?", "Vladimir Jabotinsky'nin liderli4ini yapt 4 Revizyonist
hareket, srail'in güç kullanarak kendini kabul ettirmesini savunuyordu. Çünkü, onlara göre
Araplar bundan anlard . Hagannah ve Irgun gibi örgütler Revizyonistti. Onlar n ngilizlere ve
Araplara karB uygulad 4 terörü biliyorsunuzdur."
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"Jabotinsky hakk nda çok Bey okudum. I. Dünya SavaB 'nda Osmanl 'n n yenilmesi için ngiliz
ordusunda Siyonist birlikler kuran de4il mi? Fikirleri hâlâ bu kadar etkili mi?"
"Ne diyorsunuz, o bir efsanedir. 1964'te naaB Amerika'dan getirilerek Kudüs'te Herzl
Tepesi'nde topra4a verildi. Benjamin Netanyahu'nun babas onun sekreteriydi. spanya'daki
Enginizasyon dönemi hakk nda uzman bir tarihçidir. Jabotinsky'den etkilenen fikirlerini
o4luna da aB lad ."
Gökhan, kafas nda bir yere Herzl'e gitmeyi not etti. Belki oray yok etmek iyi bir cevap
olurdu.
"Bugün art k iBin içine aB r dinci ak mlar ve yerleBimciler de girdi. YerleBimcileri kullanmak
isteyen Likud, art k onlar kontrol edemiyor. 1974'te iBgal edilmiB topraklara zorla yerleBim
baBlad ve uzun süre buna göz yumuldu."
"Bar B anlaBmalar na muhalif de4il mi bunlar?"
"YerleBimcilerin ço4u Rusya'dan gelen ezilmiB ve s k nt çekmiB Yahudiler. Bunlar do4al
olarak aB n sa4a kayd lar. Kim ald 4 n kolayca geri verir ki? Üstelik bunlar, çevrelerinde
kendilerine düBman binlerce Arap aras nda yaB yorlar. Her gün Biddet ve ölümle karB karB ya
olmak ruh sa4l klar n olumlu etkilemiyordur herhalde."
"YerleBimciler, srail devleti için Frankestein' n canavar gibi olmuB anlaB lan."
"Eh, bir aç dan do4ru diyorsunuz, çünkü Likud'u bile merkeze kayd ran post-Siyonist, aB r
sa4c ak mlar oralardan besleniyor. YerleBimciler aras nda güçlü olan Gush Emunim, art k
ülke genelinde bir tür derin devlet gibi. Mesianik bir hareket ve içinden Kach gibi daha aB r
sa4c örgütleri ç kard ."
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"Kach, Tap nak' n tekrar inBa edilmesi için Hafenvül erifi bombalamay düBünen hareket
de4il mi?"
"Evet. Kahane adl bir haham taraf ndan kurulmuBtu. Sadece Araplara de4il, bar B yanl s
Yahudilere de sald r yorlard . 1988'de yasad B ilan edildiler. Kahane, 1990'da New York'ta
bir Arap taraf ndan öldürüldü. Bugün o4lu Benjamin, 'Kahane YaB yor' adl bir hareketin
baB nda."
"Peki aron?"
"Hitler'in Yahudi versiyonu. BaB nda bulundu4u Birlik 101 ile Kibya katliam n
gerçekleBtirmiBti. Yine Sabra ve atilla kamplar nda bine yak n sivilin H ristiyan Falanj
istlerce katledilmesine neden oldu. SavaB suçlusu olarak yarg lanmas gerekirken srail'in
baB na geçmesi, ne kadar yanl B bir yolda oldu4unun kan t . Üstelik bugünlerde koltu4u
sallant da, ama onu zorlayanlar, ondan daha aB r politikalar savunanlar."
Gökhan, Elijah' n sözlerindeki nefrete BaB rm Bt . Bunun nedenini sordu. Bir Yahudi ve srailli
olarak kendi ülkesine nas l böylesine kin duyabilirdi?
"Soyk r m bilirsin, de4il mi?" dedi Elijah. "Gaz odalar na gidenlerin ço4u Do4u Avrupa
Yahudileriydi. Ço4unlu4u Hazar Türkü, K pçak ve Avar soyundan gelen, yüzy llar içinde
Yahudili4i özümsemiB insanlard . Ama onlar n kökenini unutmayan birileri vard :
srailo4ullar .

"Hitler'in iktidara geliBi s ras nda onu destekleyen Siyonist liderler, zenginler vard . Hitler'i
komünistlere ve srailo4-lu soyundan olmayan Yahudilere karB kullanmak istiyorlard .
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"Bu onlara göre mükemmel bir pland ; hem nefret ettiklerinden kurtulacaklar, hem Siyonizmi
insanlara zorunlu k lacaklard . Sonuçta, kurbanlar n kanlar n n diyetiyle srail kuruldu."
"Peki, sen bunlar nereden biliyorsun?" diye sordu Gökhan.
"Bir belge gördüm. Hitler'le yap lan gizli bir anlaBma. srailo4lu soyundan gelmeyen
Yahudilerin öldürülmesi üzerine. Gerçi o canavar daha sonra bu konuda s n r tan mam B, ama
yine de görevini yapm B say l r. Bugün de srail'in gizli yöneticileri bu ayr m yap yor.
Kökenlerinin baBka milletlerden geldi4ini düBündüklerini fiBliyorlar. 1998 y l nda DönüB
Yasas gere4ince srail vatandaB olmak için gelenlere Yahudi olup olmad klar n anlamak için
genetik test uygulanmas zorunlulu4u getirildi. Benim ve ailemin dini yüzy llard r Yahudilik,
ama bunlar hâlâ bizleri yok etmek istiyor. srailo4lu Yahudilerinin Hitler'den fark yok.
Antisemitistlerin söyledikleri Bu söz gerçekten do4rudur: Yahudiler kendilerini insan, di4er
milletleri insan ile hayvan aras nda bir tür olarak kabul eder."
Gökhan saatine bakt , Helen'in kat ld 4 Kudüs'teki günlük tur bitmek üzereydi.
"Benim gitmem gerekiyor," dedi. "Yar n kenti gezip baz Beylere bakaca4 m, sizden Bu
doktorla ilgili haber bekleyece4im."
Elijah elini uzat p gülümsedi. "Ben Bimdi onu takibe ç kaca4 m. Bakal m geceleri ne yap yor,
eski al Bkanl klar sürüyorsa elime düBer."
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12 TEMMUZ 2007 - SAAT: 17.20 TALB A SAYF YES - KUDÜS, SRA L
Diyafondan sekreterin sesi duyuldu. "Efendim, Say n Aaron Eiliaman buradalar."
Gadna'n n yöneticisi General Hari Salvon, "Gelsin!" dedi davudi sesiyle. riyan, enerjisi sanki
vücuduna s k Bm B gibi duran bir adamd . Tam bir eylem adam yd , ama 2005 y l sonunda
Ramallah'a yap lan bask nda seksen Filistinli sivilin öldü4ü bir sald r y komuta etti4i için
soruBturmadan zor kurtulmuBtu. Ariel aron yak n dostuydu ve kendisini Gadna'n n baB na o
getirmiBti.
lk baBta AMAN' n gençlik organizasyonu olarak bilinen Gadna'da ne yapaca4 n düBünürken,
sorumlulu4una giren projeler karB s nda dehBete düBmüBtü.
Gadna sanki baBl baB na bir bilimkurgu gibiydi; gen deneyleri, klonlamalar, insan
programlamalar, üstün insan yaratma, belli milletlere özel silahlar, insan küçültme gibi tüm
deneysel çal Bmalar hep bu örgütün bünyesindeydi.
Aaron Eiliaman sürekli taB d 4 kolonyas n boynuna dökerek içeri girdi. Bir yandan, "Ne bu
cehennem s ca4 ya," diye söyleniyordu. Üç saat önce Ankara'dayd . Türk- srail iB konseyi
üyesi bir iBadam yd , ama ayr ca MOSSAD' n Türkiye sorumlusuydu. 2006'da öldürülen Eli
Nathan' n yerine atanm Bt .
"Rafael'den iz yok," diye hemen konuya girdi. R fat Pamuk'un gerçek ad yd bu. "Türkiye'ye
giriB yapt ktan sonra kaybolmuB. Ailesi de gitmiB. Belki de tatil içindir diyece124
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4im, ama Komutan Herod ve ekibi sanki yer yar ld da içine girdi."
"Part Holding'in tesislerinden ayr lmam Blar m ?"

"Oradan sorunsuz ç kmalar na ra4men Bulgaristan'a giriB yapmam Blar. Anlam yorum;
Türkler Rafael'i tespit etseler bile onun Sayeret Matkal' n plan ndan haberi yoktu ki."
"E4er onlar ellerine geçmeseydi naaB nas l bulabilirlerdi ki? NaaB ellerinde. Kabul etmeliyiz
ki R fat konuBtu ve bir Bekilde bizimkileri buldular."
"Ama yine soru iBaretleri var: Türkler kaç r lmayla ilgili hiçbir aç klama yapm yor. Hatta
baBbakan, bombalama öncesi naaB n nakledildi4ini söyledi."
"Sen gördün mü?"
"Evet, bu sabah Atatürk Orman Çiftli4i'ne gittim. Hâlâ ak n ak n insanlar ziyarete geliyorlar."
"Demek ki bir Bekilde naaB Türklere verildi. Ve bizimle ba4lant kurabilecekleri bir bilgi yok
ellerinde. Üçüncü bir güç bizimkilere sald r p naaB vermiB olabilir mi? Öyleyse kim?"
"Belki Ruslard r. u s ra aralar iyi. Part irketi, Rusya'dan kobay getirdi4i için içeri bir ajan
sokmuB olabilir. O da durumu merkeze iletmiBtir. Ruslardan Türklere bir hediye."
Generalin akl na bu fikir yatt . "Ruslar yapt ysa srail'in rolünü saklad lar anlaB lan. Herod ve
ekibinin öldü4ünü varsayabiliriz. Ortaya ç k p da onlara ne oldu4unu sorabilecek durumda
de4iliz ya."
"Peki proje aksad m ?"
General Hari Salvon bir bilim adam de4ildi, sadece verilen raporlara göre konuBabiliyordu.
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"Hay r, aksama yok. Dr. Niso baBlatabileceklerini söylüyor. Zaten art k naaBa ihtiyac m z yok.
Sadece yok olmas , ha-z rlad 4 m z plana daha çok uyuyordu. Art k B plan geçerli."
"Bence bir süre bekleyelim, bakal m kim ne biliyor. E4er bir ses ç kmazsa klonlama
gerçekleBtirilsin."
"BoBuna çekiniyorsun Türklerden, Bu anda ordular Kürtlerin tepesine bindi. SavaB zaman
esir al nan askerlere yap lanlar n hesab n soruyorlar. Kendilerini toplamalar zaman alacak."
Aaron Eiliaman' n s radaki randevusu MOSSAD BaBkan Meir Dagan'layd . Tevel ve Tzomet
Bubelerinin savaB sonras durumunu konuBacaklard . Dost ülkelerin istihbarat örgütleriyle
iBbirli4inden sorumlu Tevel Bubesi, iliBkilerin so4uk oldu4unu rapor etmiBti. Türkler
faaliyetleri yak ndan izlemeye baBlam Bt .
Tzomet Bubesi ise Türkleri casus olarak kullan yordu. Aaron, Bubenin kulland 4 Türklerin
sesinin kesildi4ini ö4renmiBti.
General, bürosundan ç kt ktan sonra arabas na atlay p h zla Tel Aviv'e do4ru yol almaya
baBlad . Genellikle zenginlerin tercih etti4i bir semt olan Kikar Ha Medina'ya gidiyordu.
Tam zili çalacakt ki kap aç ld ve bir kad n h zla onu içeri çekip kollar na at ld . Eliza
Streicher sanki vahBi bir hayvan gibi sevgilisini soyuyordu. General Hari gömle4inin önü
aç lm Bken zorlukla esmer güzeli kad n n kollar n tutup durdurabildi.
"Sana bir Bey söylemeliyim."
Eliza bu kez uzan p onu öpmeye çal B yordu. "Söyle sevgilim. Ama çabuk ol."
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"Herod ölmüB olabilir."
Birden genç kad n n direnci azald . Bir koltu4a oturdu.
Omuzlar çökmüBtü.
"Nas l?"
"Gitti4i görevde bir sorun yaBan yor. Timden haber al nam yor. Büyük ihtimal ya öldü ya da
ellerinde.". Kad n ses ç karmad .
Bundan alt ay önce general, Herod ve kar s n bir partide görmüBtü. Ve t pk binlerce y l
önce, Kral David'in göz koydu4u BatBeva'ya sahip olabilmek için Uriah' cepheye sürdü4ü
gibi, o da Herod'u yurtd B operasyonlar na göndermeye baBlam Bt .
Kad n ilk önce direnmiBti, ama General Hari güçlüydü.

imdi yapt 4 ndan utan yordu. Eliza da vicdan azab içindeydi. General omzuna elini
koydu4unda irkildi4ini hissetti. "Lütfen git."
"Onun ölümünde senin suçun yok."
Bu yaland , ikisi de daha fazla birlikte olabilmek için her f rsatta Herod'un göreve verildi4ini
biliyordu.
Kad n sessizce a4lamaya baBlad .
Gadna'n n bir numaral adam gömle4ini ilikledi ve ç kt . Zaman her Beyin ilac yd . Kad n bir
süre sonra kendini toparlad 4 nda rahat rahat birlikte olacaklar n düBündü.
Eve gitmek istemiyordu. Tel Aviv ile Kudüs aras ndaki Pondak Bar'da durup birkaç kadeh
içmeye karar verdi.
Eliza Streicher ise bu s rada sonsuz bir uyku için haplar n ard ard na yutuyordu.
127
Orkun Uçar

12 TEMMUZ 2007 - SAAT: 18.30 LUT HAVAALANI - KUDÜS, SRA L
Paris aktarmal New York uça4 ndan birbirlerini tan mayan iki Amerikal indi.
Nick Halloway, özel dedektifti ama görünüB itibariyle filmlerdeki sert, karizmatik
meslektaBlar yla ilgisi yoktu. Kel kafas ve kal n caml gözlükleri yüzünden daha da küçük
gözüken dü4me gözleri, onun sap k SS subaylar na benzemesine yol aç yordu. James
Stillson'un baBar s zl 4 ndan sonra Aleksander Lynam taraf ndan tutulmuBtu.
Nick, çocuklu4undan beri fiziksel zay fl klar n çok çal Bma ve zekâs yla telafi etmeye
çal B rd . James Stillson bir saha adam yken, onun iBi araBt rma ve enformasyondu. B
kendisine verildi4inde, Gökhan' n Bu anda nerede oldu4unu bulmak yerine filmi geri sarmay
uygun bulmuBtu. Herkesin geçmiBinde onu kafese t kmak için bir ipucu olurdu.
Filmi geri ald 4 nda, Gökhan'a ait ilk bilgi MiT'teki CIA ba4lant s n n onu Esenbo4a
Havaalan 'ndan infaz için al B yd . Almanya'dan geliyordu. Öyleyse bu adam n gizli bir
görevle Avrupa'da yaBad 4 düBünülebilirdi.
Belki MiT'teki hain bu bilgiyi verebilirdi, ama o zaman CIA ö4renmek için çaba sarf
etmemiBti. u anda da bilgi kayna4 kay pt .
Nick, Gökhan' n ortaya ç kt 4 27 Ocak 2007 öncesi tarihli Avrupa gazetelerini taramaya
baBlad . Arad 4 , bu ajan n sald r bilgisini alabilece4i garip bir olayd . Ve Hollanda'da da
arad 4 n buldu; bir Frans z ö4retmenin arabas ndaki esra128
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rengiz patlama ve dazlak gençlerle petrol tüccar Arman Bogosian' n ölümü fazlas yla dikkat
çekiciydi.
Bir ma4azan n güvenlik kay tlar polis arBivine girmiBti. Bte Gökhan oradayd ; köBede
belirirken, patlamayla aniden dönüp taksiye binerken... Görüntü, e4er ne arad 4 n bilmezsen
herhangi bir ipucu vermiyordu. Sadece patlama yüzünden korkup kaçan bir adam figürü. Ama
Nick ba4lant y kurabiliyordu. Gökhan ile Arman Bogosian' n ölümü aras ndaki iliBki
öylesine belirgindi ki, bunu baBkas n n keBfedememesine BaB rd . Belki de bu Türk'ün geçmiBi,
ABD'ye yapt klar n n yan nda fazlas yla gölgede kald 4 için kimse ilgilenme gere4i
duymam Bt .
Gerisi çok kolay çözülmüBtü; Frans z ö4retmenin aniden ortaya ç k B bile zamanlamaya
uyuyordu.
Nick Halloway büyük hedefi vurmuBtu: Frank Consal, Gökhan Birda4' n ta kendisiydi.

Bte bu noktada Nick'in kendini projektörlerin tam ortas na koyma tutkusu kendini göstermiBti.
E4er bilgiyi Aleksander Lynam'a verirse iB, büyük bir ihtimalle baBka birine gidecekti.
Paras n alacak olsa da gösteriyi yine baBkas tamamlayacakt . Hay r, bu kez böyle
olmayacakt . Gökhan Birda4' bizzat kendisi yakalay p Lynam'a teslim edecekti.
Frank Consal' takip etmek kolayd . Geri döndükten sonra iBinden istifa etmiB, eBiyle bir
seyahate ç km Bt . Bu adam n yapt klar na bak l rsa srail'e turistik seyahati boBuna
olmamal yd .
Nick Halloway uygun an bekleyecek ve darbeyi indirecekti.
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Havaalan nda dedektifle ayn hizada yürüyen di4er Amerikal , Yisrael Meseda adl bir
Yahudi'ydi. Amerika'da, Evangelistlerle çok s k iliBkileri olan Kudüs Tap na4 Vakf 'nda
Genel Sekreter Stanley Goldfoot'un yard mc s yd .
Goldfoot eski bir Stern teröristi ve ateistti.
Vakf n amac Süleyman Tap na4 'n n tekrar inBa edilmesi ve bu amaç do4rultusunda Mescidi Aksa'y y kacak terörist eylemlerin desteklenmesiydi.
Vakf n baBkan , Terry Reisenhoover adl petrol zengini bir Evangelistti. Bu adam kendisini
'Yeni Nehemya' olarak adland r yordu. Nehemya, tap na4 ilk y k l B ndan sonra inBa eden
tarihi Yahudi kahraman yd .
Toplanan ba4 Blar, Süleyman Tap na4 'm tekrar kurmaya çal Ban Kabala merkezi Ateret
Cohanim'e yollan yordu.
Kach hareketi, Kudüs Tap na4 Vakf ve Ateret Cohanim, hedef u4runa ortak hareket
ediyorlard . Gün çok yak nd . Yisrael Meseda plan son kez gözden geçirmeye ve para
getirmeye gelmiBti. Alt kamyon dolusu patlay c Ortado4u'da geri dönülmezi baBlatacakt .
Müslümanlar Bu anda en zay f dönemlerindeydiler; Mescid-i Aksa y k ld 4 nda elbette
kar B kl k olacak, ama sonunda Bet AmikdaB üçüncü kez kurulacakt .
Güçlü dostlar, aB n sa4c ve dindar partiler, post-Siyonist hareketler patlama sonras ne
yapacaklar n biliyorlard .
Unlü Inbal Oteli'ne yerleBtikten sonra ordu içindeki destekçilerle ba4lant y sa4layan Ezra
Magen ile buluBacakt .
Ezra Magen, Dr. Baruch Goldstein'in arkadaB yd . 28 ubat 1994'te Kiryat Arba'da yaBayan
Kach sempazitan bu adam, El Halil kentindeki Hz. brahim Camii'nde namaz k 130
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lan Müslümanlar tarayarak otuz kiBiyi öldürmüB, yüzlerceBi-ni yaralam Bt . Canavar, hemen
orada linç edilmiBti.
Magen ayr ca Elijah Cossack' n Gökhan'a söz etti4i Gadna Projesi'nde çal Ban araBt rma
görevlisiydi.
Yisrael Meseda ve Nick Hallovvay'in elleri ayn anda s radaki taksinin kap s na yöneldi.
Dedektif, rakibinin gözlerindeki nefrete BaB rarak geri çekildi.
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Ezra Magen, mavi Honda's yla Hartman Enstitüsü'nden ayr l rken kap daki görevlilere selam
verdi. Yüz metre ilerlemiBti ki, beyaz bir Opel onu takibe geçti. Henüz ortal k kararmam Bt .
Elijah takip etti4i adam iki y l önce uyuBturucu partisinde yakalam Bt . Önünde a4lay p
yalvaran adam n mide buland ran bir görüntüsü vard . Gadna'dan bir subay gelip kurtard 4
zaman az önce a4lay p yalvaran o adam gülmeye, polisle alay etmeye baBlam Bt . Elijah orada
MOSSAD ad na bulunan gözlemciydi, ama Gadna subay na ald rmadan bu karaktersiz herifin
karn na yumru4unu gömmüB, "Al bu pisli4i götür," diyerek subaya do4ru itmiBti.

Ezra, Kudüs merkezinden geçip bir tepe üzerine kurulu, eski ad Laromme olan nbal Oteli'ne
ilerledi. Hedef belli olunca Elijah gaza bas p otele ondan önce vard .
AraBt rma görevlisi, Elijah' n yan ndan geçip resepsiyona bir isim söyledi. Yirmi dakika sonra
kafeteryada Yisrael Meseda ile hararetli bir Bekilde konuBuyorlard .
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Elijah konuBmalar duyamad 4 na hay fland . Resepsiyona gidip askeri kimli4ini göstererek
Ezra'n n buluBtu4u adam n kimli4ini ö4rendi. On dakika ve bir telefon, Kudüs Tap na4 Vakf
Genel Sekreter Yard mc s Yisrael Meseda hakk ndaki her Beyi ö4renmesine yetmiBti.
Gadna'dan korkak ve kaypak bir araBt rma görevlisinin böyle bir adamla ne iBi olabilirdi?
Ezra bir saat sonra masadan kalkm B ç k Ba yürüyordu. Elijah' n karar vermek için çok k sa bir
süresi vard . Ya adam Bimdi b rakacak ya da yakalay p konuBturacakt .
Otelden bir kilometre uzaklaBm Blard ki, araBt rma görevlisinin arabas na arkadan çarpt . Ezra
öfkeyle d Bar f rlad 4 nda iki yumruk darbesiyle yere y 4 ld . Elijah, adam yerden kald r rken
yaklaBan bir araba duruma ald rmadan geçip gitti.
"Ne oluyor?" diye hava almak için ç rp nd Ezra. Üçün*-cü kova suda ancak kendine gelmiBti.
Elijah askeri kimli4ini gösterdi ba4l adama.
" ki y l önce bir uyuBturucu partisi, Bimdi de aB r sa4 c lar. lginç bir de4iBim Ezra," dedi.
"Ne... Sen kimsin? Ben... ben." Adam BaB rm Bt . "Bak n, ben Gadna'da önemli bir projede
görevliyim. Dr. Niso Tegev veya General Hari Salvon'u arayabilirsiniz."
Elijah bu adam çözmenin kolay olaca4 n anlam Bt .
"Bu kez Gadna subay seni kurtaramaz. Hem söylesene bakay m, onlar senin Yisrael Meseda
ile görüBtü4ünü biliyorlar m ?... Hay r m ?"
Ezra'n n omuzlar düBmüBtü.
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"Bak n, benim yapt 4 m sadece talimat taB mak. Onlarla, planlar yla ilgim yok. Zorlad lar,
Bantaj yapt lar."
"Ne için? Anlat!"
Ezra hâlâ yutkunuyor, say kl yordu. Elijah hemen sab rs zl kla sert bir tokat att . Adam
yüksek sesle itirafa baBlad .
"Moriah Tepesi'ni temizleyecekler!"
Elijah güldü. Bunlar hiç vazgeçmeyecekti. Eh, Kudüs Tapma4 Vakf 'ndan baBka ne
beklenirdi. Bundan önce defalarca Mescid-i Aksa'y yok etmek için haz rlanan planlar
engellenmiBti.
Kach'in kurucusu Haham Meir Kahane, 1980'de böyle bir plan nedeniyle gözalt na al nm Bt .
1982'de en ciddi planlar ortaya ç kar lm Bt . El Aksa Camii ve Hz. Muhammed'in gö4e ç kt 4
noktay iBaretlemek için inBa edilen Kubbet-ül Sahra'y yok etmek için Bat eria'dan bir grup
Gush Emunim eylemcisi yakalanm Bt .
Aralar nda patlay c lar konusunda uzman bir subay vard ve gerekli olan silahlar ordudan
çal nm Bt . Plan, daha sonra yirmi beB Gush Emunim eylemcisinin beB Arap otobüsüne bomba
koymaya çal B rken yakalanmalar yla ortaya ç km Bt .
Elijah bu yeni komployu ortaya ç kard 4 için büyük bir baBar kazanabilirdi, ama Ezra Bimdi
baBka bir konuda kendisine laz md .
"Bu konuyu sonra konuBuruz Bimdi bana Golem Projesi'nden söz et," dedi.
Adam burnunu çekerek Elijah'a bakt . "Onunla bu plan n bir ilgisi yok ki. O Gadna'n n
projesi."
"Ne biliyorsan anlat? lgisi olmad 4 n biliyorum."
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Ezra, sorgunun suçlamayla ilgili olmad 4 , hatta srail ad na önemini ortaya koyan bir yöne
kayd 4 için memnuniyetle anlatmaya baBlad .
"Dr. Niso, Carnegie Mellon Üniversitesi Robot Bölümü kurucular ndan Hans Morovec'in
ö4rencilerindendir ve ayr ca gen mühendisidir. Golem, insan klonlama ve klonlar
programlamayla ilgili bir proje."
"Peki, nerede yürütülüyor proje? Hartman Enstitüsü içinde mi?"
" kinci blokta, Gadna merkezinin alt nday z. yi ama bunlar neden ö4renmek istiyorsunuz?
Gadna, AMAN'a ba4l bir teBkilatt r."
Elijah, baBparma4 yla Ezra'n n aln n ittirdi. "Biliyoruz herhalde salak! Soru sormay bana
b rak. imdi s ra geldi Yisrael'e. Nas l patlatacaklar tepeyi?"
Ezra bir an konuBmakta tereddüt etti, ama art k her Bey konuBuldu4una göre yard m
etmemenin, bu saatten sonra aleyhine olaca4 n düBündü.
"Alt inBaat kamyonu, çok güçlü patlay c larla doldurulacak. Patlama gerçekleBti4inde alt
yedi metrelik çukurlar aç lacakm B."
"Neredeler?"
"Misgav-Ladach Soka4 'nda bir garajda. 17 Numara."
Sokak ismini, 1888 y l nda aç lan ünlü sa4l k klini4inden al yordu. 1967'den önce Ürdün
ordusu buray tahrip etmiBti. imdi de harabelerle dolu, sürekli inBaat faaliyetlerinin sürdü4ü
bir bölgeydi buras . Yüklü kamyonlar dikkat çekmezdi.
"Ne zaman olacak eylem?"
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"Üç gün sonrayd , ama hükümet sallant ya girince ne olaca4 n görmek için iki hafta sonraya
ertelediler. Yisrael bunu söylemek ve para getirmek için gelmiB."
srail giderek daha sa4a kay yordu, Ariel aron gibi bir Likud lideri bile daha revizyonist
politikalar izlemedi4i için eleBtiriliyordu. Ulusal Dinci Parti Mafdal koalisyondan ayr lm Bt .
Parlamentoda aron'un koalisyona alabilece4i bir di4er küçük parti zaten Kach hareketinin
devam say lan Moledet'ti.
Kurucusu emekli General Rehavam Ze'evi'nin, 2001'de Do4u Kudüs'te bir otel odas nda
öldürülmesinden sonra partinin baB na geçen Ortodoks Haham Beny Elon daha sert politikalar
karB l 4 nda d Bar dan destek verebilece4ini söylüyordu.
aron bile bu adamlar için yeterli de4ildi.
Elijah, Ezra'n n ellerini çözdü. Adam, sorgucusunun kendisini serbest b rakaca4 n san yordu,
ama sorgucu onu iki kat aBa4 da bir hücreye t kt . "BoBuna ba4 rma," dedi Elijah. "Buras ses
geçirmez."
" yi ama beni burada ne kadar tutacaks n?" diye soruyordu adam arkas ndan.
"Bir iki gün, üstlerime rapor vermeliyim."
Ezra, "Yoklu4um merak uyand racakt r," dedi.
Elijah, "Onu hallederiz," diyerek evden ç kt .
Ç karken paspas ters çevirdi. MOSSAD' n gizli sorgu evlerinden biriydi buras ve paspas
iBareti evin kullan mda oldu4unu gösteriyordu.
Elijah, hemen Hilton'da kalan Gökhan' arad . Frank Consal ismiyle kay tl yd . Telefonu son
derece kötü ngilizce
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konuBan bir kad n açt . Elijah' n dediklerinden bir tek, "Mr. Frank"i anlay nca seslenmeye
baBlad .
K sa bir süre sonra Gökhan, "Buyurun," dedi. "Ben Elijah."
"Ah, evet kusura bakma, banyoda oldu4um için kar m açm B."
"BuluBmam z laz m."

"Olur."
"Sabah onda King David Oteli'nde olun, bir defile var. Size önlerden bir koltuk
ayarlayaca4 m."
Gökhan kahkaha att . "Giderek daha göz önünde buluBma yerleri seçiyorsun bak yorum."
Elijah da gülerek karB l k verdi. "GörünüBteki iBim tekstil. Türkiye'den mal al p, ABD'ye
gönderiyordun!. Böylece kotay deliyorduk, ama savaB iBleri kesti, anl yor musun?"
"Yak nda düzelir üzülme. Sabah görüBürüz.". Elijah telefonu kapat rken, ne garip, diye
düBündü. Bu adam ne kadar samimi ve s cak davransa da insan n tüylerini diken diken eden
bir taraf vard .
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Gökhan, defilenin yap ld 4 otelin ününü biliyordu; 1946 y l nda Yahudi terör örgütü Irgun,
ngilizlerin üs olarak kulland 4 King David Oteli'nde bomba patlatm Bt . Altm B bir y l sonra
srailli mankenler sonbahar-k B koleksiyonunu sunuyorlard . Güçlü havaland rmaya ra4men
zor durumda olduklar belliydi.
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Elijah B k, fakat rahat bir keten tak m elbise içindeydi. Burada iyi tan n yordu; aralar nda çok
güzel bayanlar n da oldu4u pek çok kiBiyle selamlaBm Bt .
Gökhan, onun yan ndaki koltukta oturuyordu, ama üstüne giydi4i tiBörtü, kumaB pantolonu ve
ortadan ay rd 4 saçlar yla buras için oldukça uyumsuz görünüyordu.
Defile, üzerine birçok kolye takm B tavBan gibi z playan tasar mc n n öne gelip selam
vermesiyle sona erdi.
"Size söyledi4im araBt rmac y dün akBam takip ettim," diye anlatmaya baBlad Elijah. Gökhan
hiç tepki vermeden Kudüs Tap nak Vakf 'n n plan n ve Golem Projesi'yle ilgili bilgileri
dinledi.
"Durum böyle. Adam üstlerime teslim etmeden önce size anlatay m dedim. Sayenizde terfi
ederim bu plan ortaya ç kard 4 m için." Elijah sevinçle yanlar ndan geçen bir garsonun
tepsisinden iki kokteyl ald .
Gökhan bir dakika müsaade istedi. DüBünüyordu. KarB lar na ç kan komplo belki de Allah' n
bir lütfuydu.
"Hay r," dedi. "Onu teslim etmeyeceksin. Akl ma bir fikir geldi ama..."
Elijah onun ne düBündü4ünü anlayamam Bt .
"Ama..."
"Bu gece gidip Bu kamyonlar alabilir miyiz?"
"Sadece iki kiBiyiz unutmay n. Plan n z ne?"
"Kamyonlar biz al p patlataca4 z, ama istedi4imiz hedeflerde. kisini oldu4u yerde, bir
tanesini Jabotinsky'nin mezar nda. Üçünü Hartman Enstitüsü'nde, Gadna merkezinde taB
üzerinde taB kalmamal . Yard mc bulamaz m s n?"
"Araplar?"
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"Hay r, Araplar veya buradaki M T ba4lant lar n kullanmamal y z."
"Bizim en az dört kiBi olmam z gerekiyor de4il mi? E4er sadece Boförlük yapacaklarsa
kardeBimi ve kuzenimi ayarlar m, ama dedi4im gibi onlar tehlikeye atmak istemem."
Gökhan güldü.

"Merak etme, çat Bma olursa biz yeteriz. Garaj ve Jabotinsky'nin mezar ndaki patlama
zaman n öyle bir ayarlamal y z ki, tüm dikkatleri üzerlerine çekmeliler. Hartman Enstitüsü o
kar B kl kta en az korumayla aç kta kal r."
"Bu gece mi olacak bu dediklerin?"
Elijah, Gökhan' n plan bu kadar h zl haz rlamas na BaB rm Bt .
"Ertelemek için neden yok. Ezra'n n kayboluBu hem Gadna'n n, hem de eylemi planlayanlar n
dikkatini çeker."
Gökhan' n hakl oldu4unu düBündü Elijah. "O zaman izin verin, bizimkileri ve silahlar
ayarlayay m. AkBam alt gibi sizi otelinizden al r m. Tamam m ?"
Gökhan baB n sallad . Yüksek güvenlikli proje binas n yok etmek için bir çözüm buldu4una
sevinmiBti. Böylesine güçlü patlamalar onu hem Bifreli kap lan geçme, hem de anlamad 4
teknolojik aletlerle u4raBma derdinden kurtaracakt .
Bu arada planla meBgul olan ikili, kendilerini izleyen Nick Hallovvay'i fark etmedi. Halloway,
otelinden ç kt 4 ndan beri Gökhan' n peBindeydi. Art k, gördü4ü kadar yla da tipik bir turist
görünümündeki Frank Consal' n asr n en büyük katili oldu4una emindi. Ufak tefek hilelerle
sa4lad 4 fiziki de4iBim inan lmazd .
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Aleksander Lynam'a telefon edip özel uça4 n göndermesini isteyecekti. Uygun zaman
bulunca Gökhan paketlenecekti. Di4er adam da dikkatle inceledi. Bu tehlikeli teröristin yine
neyin peBinde oldu4unu merak etti.

13 TEMMUZ 2007 - SAAT: 10.50 G VAT ATJIi BET (DE R YASSIN) - KUDÜS,
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Golem Projesi'nin baB nda bulunan Dr. Niso Tegev, Givat aul Bet yerleBim merkezinde,
beyaz Kudüs taB ndan yap lm B iki katl bir villada yaB yordu. Evden ç kmak için
haz rlan rken bahçede babas n n tekerlekli sandalyesini iten o4lu Moses'i seyretti.
Bugün on iki yaB na giriyordu Moses. Çok zeki, sa4l kl ve güzel bir çocuktu. O k rk, kar s
otuz yedi yaB ndayken sahip olmuBlard ona. En önemlisi, o4lan deneylerinin bir ürünüydü.
Laboratuvarda en iyi sonuç için kar s n n yumurtas n döllemiB ve rahmine yerleBtirmiBti.
Suni dölleme ve deneysel çal Bmalar söz konusu olmasa hiç çocuk sahibi olmayacakt .
Seksten ve bir kad n vücuduna dokunmaktan i4reniyordu. Evlili4inin ilk y l nda buna
katlanmaya çal Bm B, ama sonradan kar s yla yatak odalar n ay r p bir daha ona
dokunmam Bt . En büyük hayallerinden biri çocuklar n yapay rahimlerde üretilece4i,
kad nlar n kraliçe ar misali var olaca4 bir toplum kurmakt .
Çocuklar kusursuz ve üstün srail rk n n ilk temsilcisiydi. T pk ismini ald 4 Musa
Peygamber gibi srailo4ullar 'n n rehberli4ini yapacak, onlar yeni insana taB yacakt .
SeçilmiBlerin seçilmiBi.
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O4ullar mükemmel oldu4u kadar büyükleriyle de ilgiliydi ve onlara büyük sayg
gösteriyordu. Tekerlekli sandalyesindeki dedesiyle ne kadar da mutluydu. Oysa ço4u çocuk
ihtiyarlarla zaman geçirmek istemezdi.
Dr. Niso, babas o4lunun güneBten iyice aç lm B kumral saçlar n okBarken garaja indi ve yola
ç kt . Kar s Avi al BveriBe gitmiBti.

Oturduklar soka4a babas n n ad verilmiBti, yani Benjamin Tegev. Eski bir Irgun militan yd
ve bugün Givat aul Bet yerleBim merkezinin yerinde olan Deir Yassin köyünde, 9 Nisan
1948 gecesi yap lan katliama kat lanlardan biriydi.
Benjamin Tegev, torunuyla vakit geçirirken o geceyi çok net hat rlayabiliyordu. Art k doksan
yaB nda olsa da Deir Yassin katliam n , srail'in kuruluB y llar nda kad n, çocuk fark etmeden
Araplara yapt 4 iBkenceleri çok iyi hat rl yordu. Öldürdü4ü yüzlerce insan için srail toplumu
ona madalya takarak, oturdu4u soka4a ismini vermiBti.
Bu yerleBim merkezindeki sokaklara, hep o gece katliama kat lanlar n isimleri verilmiBti.
Moses'in en sevdi4i öyküydü o gece. "Tekrar anlat büyükbaba," dedi güneB gibi parlayan
çocuk.
htiyar beyni çok Beyi unutuyordu, ama iBkence ve tecavüz ederek öldürdüklerini de4il.
"Begin'in izin verdi4ini duyunca hemen kamyonetlere doluBtuk. Deir Yassin'deki tarafs z
Araplar öldürürse di4erlerini korkutaca4 m z biliyorduk. Irgun ve Lehi militanlar olarak
ortak hareket ediyorduk. Toplam yüz yirmi kiBiydik.
"Ama karB m za savunmas z Araplar yerine, silahl bir grup ç kt . Destek gelince silahl lar
kaçt ve geriye köylüler kald ..."
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Burada hep a4z sulan rd Benjamin'in. Parmaklar hayaletlere ateB eder gibi tetik çekerdi,
tecavüz ettikten sonra bo4du4u k z çocu4unun bo4az n tekrar tekrar s kard .
"Erkekler, elleri havada kulübelerinden, çad rlar ndan ç kt lar. AteB etmeye baBlad k. Levi
kahkahalar at yordu. Sonra çad rlara, kulübelere dald k. htiyarlar b çakl yorduk, kad nlara
art arda tecavüz ediyorduk. Çocuklar n karn n yar yorduk.
"Ben saklanan bir Arap k z bulmuBtum. Abraham'la ona hangimiz tecavüz edece4iz diye
kavga ettik. Ben kazand m, kös kös kendine baBka bir çocuk arad . Korku dolu gözlerle
bak yordu k z. Tecavüz ederken bo4az n s kt m. S kt m... S kt m..."
Moses, büyükbabas n dinlerken dehBeti gözünün önüne getirmeye çal B yordu. Benjamin,
torununa iBkence yöntemlerini ö4retiyordu. Yeni srail rk n n ilk temsilcisi Moses, Bimdilik
hayvanlara uygulayabiliyordu ö4rendiklerini. Ama geceleri rüyas nda anne babas na ve
okuldaki arkadaBlar na iBkence yapt 4 n görüyor, heyecandan titreyerek ve uyar lm B olarak
uyan yordu.
Bu yaz çok s k lm Bt ve art k dayanam yordu. Bu gece, diye düBündü. Bu gece ailesini
öldürecek, bahçelerden komBu evlere geçecekti. Ne yaz k ki, ç 4l klar n duyamayacakt .
A4 zlar n ba4layacak, ac y gözlerinde görecekti. O kadar çok tiksiniyordu ki bu insanlardan
ve onlar n çocuklar ndan.
Büyükbabas na Araplara yapt 4 iBkenceleri bir daha anlatt rd . Do4um günüydü bugün ve
yeni bir hayata baBlayacakt .
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Üç büyük dinin kutsal kabul etti4i bir yerdi Kudüs. nançla ayd nlanan, peygamberlerin ayak
bast 4 bu topraklar, yüzlerce y l insano4lunun en i4renç eylemlerine de tan kl k etmiBti...

Babil, Pers, Roma imparatorluk askerleri burada sra-ilo4lu kan ak tm B, halk öldürmüB,
sürmüBtü. Haçl ordular tarihin en yüz k zart c katliamlar ndan birini yapm Bt .
Kudüs'ün en huzurlu dönemi Osmanl mparatorlu4u'nun hoBgörülü yönetiminde geçmiBti.
Yüzlerce y l bu topraklarda kutsal de4erler ad na kan dökülmemiBti.
Siyonizmle beraber bu topraklara dönüB baBlad 4 nda, I. Dünya SavaB 'nda Osmanl lar yenilip
ngiliz idaresi gelince yine kötü günlerin iBaretleri görülmeye baBlad . Ard ndan terör, insan n
insana yapt 4 katliamlar, savaBlar, sürgünler geri döndü.
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Türkler de buradan yay lacak bir zehri engellemek için tekrar buradayd iBte. Gökhan, Gadna
merkezini yok etmek için geldi4i Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya yap lacak bir sald r y da
engelleyecekti. Bu komplo ile muhtemel bir Üçüncü Dünya SavaB da bertaraf edilecekti.
GüneB farkl bir günün üzerinde batt . Bu gece kötülerle iyiler aras nda gizli bir savaB olacak
ve insanl 4 etkileyecekti.
Elijah gece yap lacak operasyon için haz rl klar n tamamlarken Frank Consal'a bir e-posta
gelmiBti. ifreli mesaj, Ariel aron'un öldürülmesi için baBka bir plan n devreye sokuldu4unu
bildiriyordu. Gökhan cevap olarak bu gece Gadna üssünü yok edece4ini, di4er emirleri
bekleyece4i mesaj n gönderdi. Gündüz saatlerinde Herzl Tepesi'ni ziyaret etmiB, Talbia
semtine gidip enstitüye d Bar dan bakm Bt .
Ayn saatlerde havaalan ndan çok garip bir ikili daha giriB yap yordu. Bulgaristan'dan gelen
uçaktan, biri kafas nda perukla boB boB bakan, di4eri yüzü bir canavara benzeyen iki kiBi
pasaport kontrolünde hemen dikkati çekiyordu.
Pasaportlar n biri Herod Streicher, di4eri Malvin Konigsberg'e aitti. Özel bir kod, kad n
memura bu ikilinin MOSSAD'da görevli oldu4unu belirtiyordu. Bu nedenle bir an önce
iBlerini bitirmesi gerekliydi, ama ortada do4al olmayan bir durumun oldu4u çok aç kt .
Bir kere daha Malvin Konigsberg'in pasaporttaki resmiyle karB s ndaki ucubeyi karB laBt rd .
Cengiz s k lm Bt . Herod'un kula4 na bir Beyler f s ldad . Kafas peruklu adam tamamen donuk
bir ifadeyle, "Yurtd B ndaki bir görevden geliyoruz. Art k iBlemi halledin de geçelim, çünkü
gördü4ünüz gibi epey zorluk çektik. ArkadaB m yüzünden yaraland ," dedi.
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Cengiz surat n kad na iyice yaklaBt r p g c rt l bir sesle, " srail için bu hale geldim, daha
sayg l bak," dedi.
Görevli ürkmüBtü. Damgay hemen vurup pasaport iBlemlerini halletti. Bavullar kontrol
edilmeden teslim edildi. Bu arada güvenlik kameras ndaki görüntü hemen MOSSAD'm
merkezine aktar lm Bt . Kay p iki Sayeret Matkal, ülkeye giriB yapm Bt .
Nöbetçi Albay Asa Kaminker, Herod'u tan yordu, hemen bilgisayardan hangi görev için
yurtd B nda oldu4una bakt . Operasyon sahibi olarak Gadna gözüküyordu. ki ajan n rapor
vermek için Hartman Enstitüsü'ne gidece4ini tahmin etti.
Hemen Gadna'n n numaras n arad . Nöbetçi asker sadece bilgiyi not etmekle yetindi. Gadna,
MOSSAD gibi k l k rk yarm yordu, Bu anda binada çok az sorumlu vard . Notu, generalin
sekreterine verilmek üzere dosya bölümüne b rakt . Yar n sabah nöbete gelen iletirdi.
Hilton'da ise Helen akBam yeme4inde ald 4 kilolar yakmak için jimnastik salonuna inmiBti.
Nick Halloway, resepsiyon görevlisine Frank Consal'm telefon görüBmeleri ve giriB ç k B n
haber vermesi için üç yüz dolar vermiBti. Chicago'dan gelen haber güzeldi. Birkaç saat içinde
uçak havaalan nda olacakt .
Elijah tam 22.00'da çal nt bir Chevrole ile kap n n önündeydi. Kamyonlar ald ktan sonra bu
arac Misga-La-dach'da b rakacaklard . Gökhan, herhangi bir soruBturmaya karB önlem için
k l k de4iBtirerek, resepsiyona görünmeden garaja indi. Oradan soka4a ç k B yapt .
Elijah' n yan nda iki genç vard . Bunlar kardeBi Isaac ve kuzeni Eron olarak tan tt .
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Ayn saatlerde Yisrael Meseda, Ezra'n n kaybolmas ndan kuBkulanm B, kamyonlar n yerini
de4iBtirmek için dört silahl Kach militan yla Misgav-Ladach Soka4 'na gidiyordu.
ki ekip yirmi dakika sonra hedeflerine varm Bt . ans eseri Elijah yanlar ndan geçen eski
minibüsteki Yisrael'i gördü. Birden yavaBlay p durumu Gökhan'a bildirdi. "Bu adamlar büyük
ihtimalle oraya gidiyorlar."
Gökhan susturuculu Uzi'yi kontrol etti. "Ezra'n n kayb ndan kuBkulanm Blard r belki ya da
normal bir kontroldür. Bizim için fark etmez."
Elijah gülümsedi. "Siz öyle diyorsan z."
Misgav-Ladach 17 Numara, tahta kepenkle kapal , üstünde iB makineleri bulunan bir arsayd .
Aç k demir kap dan, minibüsten inen adamlar n bekçi ile konuBtu4u görülüyordu.
Hemen bir plan yapmalar gerekiyordu, e4er kamyonlar hareket ederse plan bozulurdu.
Hazar Türkü, "MOSSAD kimli4imi kullanal m m ?" dedi. "Tutuklama gibi davran r,
icaplar na bakar z."
Gökhan, elleri tetikte, srailli fanatiklere bakt . " Be yaramaz, hemen ateB ederler." Sonra gözü
harabeleri y kmak için kullan lan gülleye kayd . "Bu iBe yarayabilir," diye iBaret etti.
O zamana kadar konuBmaya kar Bmam B Eron öne e4ildi. "Ben kullanabilirim."
Elijah at ld . " nBaatlarda çal B yor kuzenim," dedi. "Bir türlü üniversiteye ikna edemedik, ama
bak Bimdi okumay p çal Bmas iBimize yarayacak."
Gökhan omuz silkti. Eron'a yapmas gerekeni söyledi. "Gülleyi tam ortalar na düBürmelisin.
Bu bize gereken kargaBay ve zaman kazand r r."
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Biraz sonra Elijah ve Gökhan silahlar yla yerlerini alm Blard . Bir g c rt duyuldu, ard ndan
duvar y kan a4 r gülle hararetli hararetli konuBan grubun tam ortas na düBtü.
Gökhan h zla iki srailliyi vurdu4unda daha ne oldu4unu bile anlayamam Blard . Elijah da
birini vurdu. Geriye bekçi dahil dört kiBi kalm Bt . Yisrael'de silah yoktu.
Gökhan koBarken yerde oturmakta olan bir militan daha öldürdü. Elijah da yak n mesafeden
iriyar olan na kurBunlar boBaltt . Elinden silah n düBüren adam hâlâ ilerlemekteydi. Elijah' n
bo4az n s kmaya baBlad 4 nda arkas na yedi4i bir kazma darbesiyle yere y k ld . Isaac,
a4abeysinin sözünü dinlememiB, peBlerinden gelmiBti. Elijah çok k zm Bt . "Sana sonra bunun
hesab n sorar m," dedikten sonra kaçmakta olan bekçiyi yakalamak için koBtu.
Yisrael, Gri Tak m' n en ölümcül eleman yla karB karB ya kalm Bt . Elindeki kazmay
öldürmek için sallad .
Gökhan yere saplanan kazman n tahtas na sertçe bas nca, sap fanati4in parmaklar n ac tarak
elinden kurtuldu.
E4itimli ajan n yumru4u rakibinin burnunu buldu. Adam bir ayak hareketiyle yere devirip
s rt na çöktü. Kafas n kavray p h zla döndürdü. Bir çat rt duyuldu, boynu k r lm Bt .
Sadece iki dakika içinde militanlar n tümü öldürülmüBtü. Elijah' n bekçiyi de halletti4i,
yapt 4 zafer iBaretimden anlaB l yordu.
Gökhan hemen sekiz kamyondan patlay c yüklü olanlar tespit etti. Yirmi dakikada Elijah' n
getirdi4i zamanlay c larla plastik patlay c lan haz r hale getirdi.
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Elijah merakla bu maharetli elleri izliyordu. "Buradakileri kaça ayarlayacaks n?" diye sordu.
Gökhan, "Bir buçuk saat sonraya," diye cevap verdi. "Jabotinsky'nin mezar ndakini de bir saat
otuz beB dakika sonraya. Yani, beB dakika arayla patlayacaklar."
Böylece, ortal k kar Bt 4 nda Gadna merkezinde rahat hareket edebileceklerdi.

Saat gece yans n gösterdi4inde üç kamyon Talbia'ya do4ru yol al yordu. Bir di4eri de
Jabotinsky'nin mezar na ilerliyordu. Onu Eron kullan yordu. Mezarl 4 n arkas ndan geçen
yola, kamyonu b rak p evine gitmesini tembih etmiBlerdi. Yüzünü güvenlik kameralar na karB
saklamal yd ...
Birkaç y l önce mezarl 4a giren sald rganlar Theodor Herzl ve suikasta kurban giden zak
Rabin'in mezar taB na 'Katil Köpek', srailli askerlerin mezarlar na da san boyayla 'Hitler
Beyinliler' yazm Bt . Olaydan sonra aç klama yapan Devlet BaBkan MoBe Katsav ve
BaBbakan Ariel aron yirmi dört saat çal Ban kameralar sayesinde suçlular n bulunaca4 n
söylemiBlerdi.
Gökhan, Elijah ve Isaac gecenin karanl 4 nda çevre yolunu kullanarak Talbia'ya gittiler.
Askeri kontrol noktas nda durdurulmad lar. srailliler ABD, Irak' iBgal etti4inden beri
kendilerini rahat hissediyorlard ; Filistinliler ve Suriye sindirilmiBti. Ortado4u'da belirgin bir
srail gücü hissediliyordu. Irak'taki kanB k durum bütün dengeleri de4iBtirmiBti. Yönetimdeki
Kürtler zaten srail ne isterse yapacakt ; 1948'den beri MOSSAD, Kürtlere iyi yat nm
yapm Bt .
Elijah, enstitünün d B kap s na gelindi4inde kamyondan inip güvenlik kulübesinden ç kan
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Orkun Uçar
lad . Bir ara MOSSAD kimli4ini gösterdi. Sonra demir kap aç lmaya baBlad , Hazar Türkü
gülerek kardeBine ve Gökhan'a kamyonlar içeri sokmalar m iBaret etti.
Güvenlikteki askerlerden biri jiple onlara yol gösteriyordu. Kamyonlar geniB bir araziye
yay lm B enstitü içinde ilerlemeye baBlad lar. Sonunda bir kilometre sonra dört katl büyük bir
binan n önünde durdular.
Elijah hemen Gökhan' n yan na gelip, "Gadna merkezi buras ym B," dedi. "Ne kadar kolay
oldu de4il mi? MOSSAD kimli4imi gösterdim ve deneyler için gizli teslimat getirdi4imi
söyledim. Yolu bile gösterdiler sa4 olsunlar."
srail'in zay f noktas buydu: d Btan gelen sald r lara böylesine haz rl kl yken içteki gizlilik,
ihanetlerin zarar n en üst düzeye ç kar yordu. "Nöbetçi nerede?" diye sordu Gökhan. Elijah
bo4az kesme hareketi yapt . Adam bir belge verme bahanesiyle kamyonun içine ça4 rm Bt .
Daha sonraki güvenli4i için Elijah kendisini gören askerleri öldürmeliydi.
Kamyonlar binan n giriBi hariç üç cephesine koydular. Arsadaki kamyonlar n patlamas na
beB, mezarl ktakinin on, bu kamyonlar n patlamas naysa k rk dakika vard . Her kamyonda on
ile on beB ton aras nda yüksek güçte patlay c vard . Binan n oldu4u yerde birkaç metrelik
çukur oluBacakt .
Jipe binip Hartman Enstitüsü ç k B na ilerlerken üjak-lardan büyük bir gürültü geldi. ki
kamyon B k gecesini baBlatm Bt . Gökyüzünü ayd nlatan alevlerin yan nda siren sesleri de
duyuluyordu.
D B kap daki güvenlik noktas na vard klar nda, oradaki asker olanlar anlamak için radyodan
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du. Elijah güvenlik kameras n n görüBünden kaç nmak için onu d Bar ça4 rd . srailli askeri
tam da Jabotinsky'nin mezar havaya uçarken öldürdüler.
Gelibolu'da ngiliz birlikleri içinde Siyonist tabudan da vard . SüveyB'te Yahudiler, Osmanl
aleyhine casusluk yapm B, ngiliz ordusunda savaBm Blard . Bunlar sa4layan Vladimir
Jabotinsky'ydi. hanetinin cezas n y llar sonra dahi olsa görmüBtü.
Kudüs tam anlam yla kaos içindeydi. Yahudiler ne oldu4unu anlayam yorlard .
Elijah jipi h zla Opel'ini b rakt 4 soka4a sürdü. Araç de4iBtirdikten sonra Gökhan' Hilton'a
b rakt lar. Her yer asker ve polis kayn yordu, ama MOSSAD kimli4i en geçerli anahtard .

Gökhan yine garajdan asansöre bindi. Odaya girdi4inde Helen uyuyordu, birden öyle bir
patlama oldu ki, otel salland . Hemen pencereye gitti, uzakta yükselen duman srail'in Golem
Projesi'nin sonunu ilan ediyordu.
Helen hâlâ patlamalardan uyanmam Bt . Gökhan televizyonu açmak için yürürken garipli4i
fark etti, kar s n n gözleri aç kt .
E4ildi4inde aç k gözlerin boB boB bakt 4 n fark etti. ÖlmüBtü. Birden boynundan s r lm B gibi
bir his duydu. Odadaki gölgeler hareketlenmiBti. UyuBturucunun etkisiyle kendinden
geçmeden önce son düBüncesi sald r y yapanlar n kimli4ine iliBkin merakt .
Nick Halloway hareketsiz bedene bakt . E4ilip nabz n tuttu. Sorun yoktu. Chicago'dan gelen
iki adam Gökhan' otelin kirli çamaB r taB nan tekerlekli torbas n n içine soktular.
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Bir saat sonra havaalan ndaki özel jetin içindeydiler. Güçlü Evangelist ba4lant lar , tam bir
dehBet gecesi yaBayan Kudüs'ten hemen gitmeleri için gereken izni sa4lam Bt .
Uçak Gökhan' Karayipler'deki Lynam Adas 'na götürüyordu.

13 TEMMUZ 2007 - SAAT: 00.30 G VAT AU1 BET (DE R YASSIN) - KUDÜS,
SRA L
"Yanan besleme zaman ," dedi küçük k z. Yüzü gölgeler içindeydi, yan nda yapraklar ndan
k z l alevler f rlayan bir çal vard .
Moses ter içinde uyand . Titriyordu. Evi dinledi. Bir kenarda ambalajlar ndan yeni ç km B
do4um günü hediyeleri vard . Kalk p pencereye yürüdü. Garip bir sis vard , sokak lambalar
bile B 4 n emen sisi ayd nlatam yordu.
Gölgeler sokakta garip bir ritimle yürüyor, hepsi k z n dedi4ini tekrarl yordu. "Yanan
besleme, intikam alma zaman . Firavunlara benzeyenlere lanet olsun."
Givat aul Bet'te u4ursuz bir hava vard . Kudüs'ü sarsan patlamalar n sesi, sanki bir vakum
içine hapsedilmiB olan bu semte ulaBmam Bt . nsanlar huzursuz bir uykuya esir düBmüBtü.
K vran yorlar, ama bir türlü kendilerine gelip yatakta do4rulam yorlard . Bir karabasan
omuzlar ndan bast r yordu sanki.
Garip bir sesle gölgelerin korosu sürüyordu.
"Kötülük kök salm B topraklara, kurbanlar n kan yla beslenmiB zebaniler. Yeryüzüne inmiB
cehennem ve Beytan n krall 4 ... Zebaniler baB seçmiB ac yla besleneni!!!"
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Moses ç plak ayaklar yla merdivenlerden alt kata indi, mutfa4a yöneldi.
B çak setinin ortas ndan keskin bir tane seçti. Tam ç karken babas n n Barap BiBelerinin
t pas n açmak için kulland 4 tirbuBon gözüne çarpt . Onu da ald . Yan nda bir gölge
yürüyordu. Biliyordu, o çal n n yan ndaki k zd . Ona bakam yordu, çünkü içleri alev alev
yanan gözlerinden korkuyordu.
Gölge, "Önce ihtiyar," diye f s ldad .
Moses, büyükbabas n n alt kattaki odas na yöneldi. htiyar a4z aç k Bekilde uyuyordu. Sürekli
diBlerini s k p kanatt 4 için duda4 n n iki yan nda kurumuB kan izi vard .
Torunu baB na dikildi4inde birden gözlerini açt . Ama ona de4il, yan ndaki gölgeye
bak yordu. Elleri bo4mak ister gibi k za uzand . Bu s rada Moses b ça4 kald r p Benjamin
Tegev'e çizikler atmaya baBlad . Darbeler ölümcül olacak kadar derin de4ildi, ama ac
veriyordu.

Eski Irgun militan , yüzlerce masumu iBkenceyle öldüren srail milletinin onuru Benjamin,
t pk bo4azlanan domuzlar gibi ç 4l klar at yordu.
Çocuk, t pk usta bir cerrah gibi yüzlerce b çak darbesiyle do4ramaya devam etti. Öyle
çabucak ölmek yoktu. Büyükbabas n n karn n yard .
Sonra birden durdu ve tirbuBonu kald rd ; önce sa4, sonra sol göze dald rd .
htiyar art k kesintisiz ac veren bir nehrin içindeydi.
Moses b ça4 son darbe için kald rd ama k z, "Dur," dedi. "Kan içinde bo4ulsun."
Çocuk baB n sallad , anne ve babas n öldürmek için odadan ç kt .
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Gölge yavaB yavaB kan kaybederek ölecek olan ihtiyar n üstüne e4ildi. A4z n açt ve kara bir
böcek sürüsü yata4a yay ld . Yüzlerce küçük a4 z s rmak için aç ld !...
Moses, babas Dr. Niso ve annesi Avi'nin iBini çabuk bitirdi. Bu gece al nacak daha çok can
vard . Evden s cak geceye ç kt . Gözlerinden kanl gözyaBlar akan gölgeler ona eBlik
ediyordu. Her evin kap s , o geldi4inde kendili4inden aç l yordu.
Bu mahallenin köklerinde masumlar n kan vard . YavaB yavaB yükselmiBti intikam a4ac ve
her evi sarm Bt .
Ölüler korolar n sürdürüyorlard :
"YeruBalim, YeruBalim! Peygamberleri öldüren, kendilerine gönderilenleri taBlayan
YeruBalim. Bte tap na4 n z sizi yüzüstü b rak yor."
Moses kad n, çocuk, erkek demeden her evde ölülerin hakk olan can ald .
" Bte, Rabb'in günü geliyor. O gün, bütün milletlerin ordusu YeruBalim için savaBa toplanacak.
Ayaklan üzerinde dururken etleri eriyecek. Ve gözleri çukurlar içinde eriyecek. Ve dilleri
a4 zlar nda eriyecek."
Neden sonra kendini bütün mahalleye bakan bir tepenin üzerinde bir a4aca yaslanm B buldu.
Elleri boBtu.
Art k içlerinde canl kalmayan evlere bakt . YavaB yavaB karanyorlard ; alevsiz, dumans z bir
ateB onlar yiyordu. lk güneB B 4 vurdu4unda hepsi birer kül y 4 n na dönüBmüBtü.
Gelen görevliler ne oldu4unu anlayamam Bt . Bir tek Moses sa4d ve o da hiç konuBmuyordu.
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lis gözetiminde kald . KonuBmaya baBlad 4 mda hiçbir Beyi hat rlamad 4 n söyledi. Ard ndan
orduda albay olan amcas Isa-iah Tegev onu almaya geldi. Art k onun himayesinde olacakt .
Moses, yaln z kald 4 nda cinayetlerini tekrar tekrar hat rl yordu.
Amcas na askeri okula gitmek istedi4ini söyledi. Milyonlar n öldü4ü savaBlar n hayalini
kuruyordu Bimdi. O srail'in gelece4iydi, o srailo4lunun ruhuydu.

14 TEMMUZ 2007 — SAAT: 09.30
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Dünya, Kudüs'ü cehenneme çeviren, patlamalar karB s nda BaBk nd . Üstelik s zan ilk bilgiler ki bu konuda Elijah büyük çaba harc yordu- terörist eylemin Fillistinlilerden de4il, aB n
dincilerden, yani bizzat sraillilerden geldi4ini gösteriyordu.
Elijah, iki gündür kapal tuttu4u Ezra'y ç kart p patlamalar n Yisrael ve ekibi taraf ndan
yap ld 4 n anlatm Bt . Üstelik Gadna merkezinin y k lmas da omu do4rudan suçla ba4lant l
k l yordu.
Elijah, Gökhan' n talimatlar uyar nca, eylemler için Böyle bir senaryo oluBturmuBtu:

Yisrael Meseda ve Kach örgütü tap ruak tepesinde Müslüman mabetlerini y kmak isterken,
grubun içine s zm B aB r dinci bir örgüt, kamyonlar kendi hedefleri için kullanm Bt .
Kudüs'te Mae earim'de getto zihniyetiyle tam bir Tevrat cemaati olarak yaBayan, askere
gitmeyen, srail'in ba4 ms zl k gününü kutlamayan, ça4daB kural,giysi ve bilgileri ta153
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mamen reddeden ultra-Ortodoks Yahudiler ya da Harediler* yaB yordu. Bu grup laik yap yla
sürekli çat Bma halindeydi.
Mesih gelene dek srail'in devlet olarak varl 4 n tan m yorlard . Bu nedenle Siyonizmin ve
srail'in kurulmas nda önemli katk s olan Theodor Herzl ve Vladimir Jabotinsky'nin mezar
olan Herzl Tepesi ilk hedefleri olmuBtu.
kinci hedefleri ise, insan klonlamayla ilgili çal Bmalar nedeniyle Hartman Enstitüsü içindeki
araBt rma merkeziydi. Çünkü bu günaht .
Mesih'in gelmesi için topra4a de4il, Tevrat'a dönülmeliydi, bu tür küfür araBt rmalar
engellenmeliydi.
Kamyonlar al rken iki grup aras nda çat Bma ç km B olmal yd . Bu nedenle iki tanesi
sakland klar yerde patlam Bt .
Elijah, Ezra'n n gözünü korkutarak ondan bir ifade ald . Sözüm ona Ezra daha önce tan Bt 4
Elijah' bulup komployu haber verecekti ki, di4er grup erkenden harekete geçmiBti. Kach' n
içine s zm B bir Haredi, Ezra'n n neyle u4raBt 4 n ö4renince eylem alelacele gerçekleBtirildi.
Suçlular büyük ihtimalle patlamalar s ras nda zaten ölmüBtü.
Ortaya konan senaryo Ezra'n n ifadesiyle desteklenerek, mükemmel hale gelmiBti. Elijah' n
olay çözüBü, MOSSAD'da bir anda gözde bir konuma gelmesini sa4lam Bt . Sonuçta tek
hatas , Ezra'n n kendisine gelip Yisrael'in Mescid-i Aksa'y bombalama giriBimlerini
anlatt 4 nda kendi araBt rmas n da tamamlamak istemesiydi.
"Ezra zaten eylemin iki hafta sonraya ertelendi4ini söyleyince, zaman m oldu4unu düBünüp
bilgileri bir kontrol etmek istedim," demiBti.
(*) Tanr 'dan korkan.
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Ariel aron, son zamanlarda aB n dinci hareketlerin güçlenmesi yüzünden s k nt çekiyordu.
Knesset, bu partiler yüzünden t kanmaya baBlam Bt . AB r ya kaçan istekleri uygulanamazd .
Yap lan gizli bir toplant da, bu terör eylemiyle çok ileri gittikleri için Ezra'n n ifadesinin
gizlenmemesine, kullan lmas na karar verildi.
srail ve ABD'de operasyonlar yap ld . Birçok Biddet yanl s lider ve Kach sempatizanlar
tutukland . Kach' n siyasi uzant s olan Moledet yasad B ilan edilip kapat ld . Zaten liberaller
partinin antidemokratik yap s yüzünden Knes-set'teki sandalyelerinin al nmas için dava
açm Bt .
Komplonun içinde Süleyman Tap na4 'n tekrar inBa etmek isteyen Kabala merkezi Ateret
Cohanim'e bask n yap ld 4 nda, Müslümanlar n kutsal mekânlar na yap lacak eylemin tüm
ba4lant lar bulundu. ABD'de Kudüs Tapmak Vakf ve yöneticileri tutukland .

14 TEMMUZ 2007 - SAAT: 11.43 YAHUD PARLAMENTOSU KNESSET ÖNÜ KUDÜS, SRA L
srail Parlamentosu, yani Knesset 1949'da aç lm B, ilk baBkan olarak Ben Gurion seçilmiBti.
M.Ö. 5. yüzy lda Ezra ve Nehemya taraf ndan Kudüs'te toplanan 'Knesset Hagedo-lat'tan*'
esinlenerek parlamentoya bu isim verilmiBti.
MoBe erat, 1954'te ikinci baBkan oldu. Onun istifas yla tekrar göreve gelen Ben Gurion,
1957'de parlamentonun içinde bir ak l hastas n n suikast giriBiminden zor kurtulmuB(*) Büyük Meclis.
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tu. Nobel Bar B Ödülü sahibi olan zak Rabin ise, 1995'te aB r dinci Yigal Amir'in suikast na
kurban gitti.
Koltu4u sallant da olan Ariel aron, yan nda üst düzey generaller oldu4u halde
merdivenlerden iniyordu. Bunlardan biri, Gadna'dan sorumlu olan Hari Salvon'du.
aron, suçlanan aB r dinciler yüzünden erken seçime gidilmesi gerekti4ini söylüyordu. Halk,
içeriden yedikleri bu darbenin daha Bokundayken, baBa bela olan fanatiklerden kurtulmak
mümkün olurdu belki.
Bu arada Gadna baBkan n n gözüne tan d k bir yüz iliBti. Adam n gözleri BaBk nl kla aç ld .
Sayeret Matkal' n kay p komutan n n ülkeye giriBinden habersizdi. Kendisini bekleyen not,
Gadna merkeziyle birlikte havaya uçmuBtu.
Herod, yan nda korkunç suratl bir adamla kendisine do4ru geliyordu. Patlamalar nedeniyle
tetikte olan korumalar onun geçiBine izin veriyorlard , çünkü bu ünlü askeri tan yorlard .
General Hari bir an endiBelendi; acaba Herod'un, kar s Eliza'nm intihar etti4inden, en
önemlisi iliBkilerinden haberi var m yd ?
aron ve yan ndakilerden ayr l p Herod 'u karB lamak için öne do4ru yürüdü. Adamda bir
gariplik vard ; boB bak yor, robot gibi yürüyordu. Aynca o ünlü k v rc k saçlar n n yerinde
taklit oldu4u her halinden anlaB lan bir peruk vard . Onun kendisine bakmad 4 n fark edince,
"Herod!" diye seslendi."
Onun bu çabas , Herod'un yan ndaki yüzü yaral adam telaBland rm Bt . Hemen Sayeret
Matkal komutan n n kula4 na e4ilip bir Beyler söyledi ve Herod, kolunda as l duran Uzi'yi
at B pozisyonuna getirdi.
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Ayn anda robot gibi ateB etmeye baBlad ; ilk kurBunlar aron'un önündeki Hari Salvon'u
geriye savurdu. Ortal k bir anda kar Bm Bt . aron yere yatmaya çal Bt ysa da birçok mermi
vücudunu bulmuBtu.
Korumalar h zla toparland lar; ateB eden tan d klar Herod bile olsa srail baBkan na suikast
düzenleyen biri engellenmeliydi. Panik yüzünden sald rganlar sa4 yakalamak yerine tetiklere
as ld lar ve iki adam kurBun ya4muruna tuttular.
Herod yere düBtü4ünde cans z gözleri gökyüzüne çevrilmiBti. Peruk yana kayd 4 nda
kafas ndaki garip baBl k ortaya ç km Bt . Daha sonraki incelemede bunun deve boynu derisi
oldu4u anlaB lacakt . Otopsi, Herod'un saçlar n n o baBl 4 delemeyip beyne ilerledi4ini
gösteriyordu.
Bir araBt rmac , bu iBkencenin Orta Asya kökenli oldu4unu buldu.
srail, Türkiye'ye Golem projesi ile zarar vermeye çal Bm B, ama eski bir Avar iBkencesi daha
üstün ç km Bt : Mankurt, Golem'e galip gelmiBti.
Herod'un yan ndaki ikinci suikastç ise yüzünde gülümsemeyle ölmüBtü. Üzerinde yine
Sayeret Matkal timinden Malvin Konigsberg'e ait bir kimlik ç km B, ama yak nlar onu teBhis
edememiBti. Kim oldu4una dair bir iz yoktu.
srail art arda Boklar yaB yordu. AB n dincilerin terör eylemlerinden sonra Yahudilere güvenli
yaBam sunaca4 n söyleyen, bunu Filistinlilere sertlik politikas uygulayarak yapmaya çal Ban
baBkanlar suikast sonucu ölüyordu. Üstelik söylentiler h zla yay lm Bt ; Ariel aron'u elit
birlik, efsanevi Sayeret Matkal timinden iki komando öldürmüBtü.
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Bu Biddet dalgas Yahudileri iyiden iyiye sarsm Bt . Kan ak tarak, baBkalar n ezerek güvenli
bir ülke olunam yordu. Kan ak tan kanla bo4ulurdu.
srail en nefret etti4ine, yani Yahudi halk n yok etmeye çal Banlara dönüBmüB, katliam yapan
insanl k d B canavarlar baBlar na seçerek, banB içinde yaBayacaklar n zannetmiBlerdi.
imdi art k sa4duyulu insanlar n bast r lan sesleri daha gür ç k yordu. Birkaç hafta sonra
yap lan seçimlerde Filistinlilerle adil bir bar B sa4layacaklar n söyleyen Bçi Partisi iktidara
gelecekti.
Ariel aron, General Hari Salvon, Dr. Niso Tegev, Herod komutanh4 ndaki Sayeret Matkal
timi, Gadna'da Golem Projesi'nde çal Banlar ve Atatürk'ün naaB çal n rken Türk askerlerinin
öldürülmesinde katk s olanlar n hepsi ölmüBtü.
Türkiye, srail'in yapt 4 haince plana gizli bir savaBta gereken cevab vermiB, suçlular hak
ettiklerini alm Blard .
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BÖLÜM YED
NSAN AVI
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5 TEMMUZ 2007 - SAAT: 14-15 M LL GÜVEN K KURULU - ANKARA
Kurt, Milli Güvenlik Kurulu'na NebbaB Operasyonu ile ilgili verdi4i brifingi bitirerek d Ban
ç kt . Herkes çok mutluydu; iki ay içinde dünyan n baB na bela olan güçlü iki düBman

yenmiBti Türkiye. ABD'nin silah gücüne ve srail'in komplolar na gereken karB l k verilmiB,
planlar boBa ç kar lm Bt .
Kurt, ikinci Metal F rtma'dan da kurtulduk, diye düBündü. Türk- srail gizli savaB zaferle
sonuçlanm B, suçlular cezaland r lm Bt . Elbette baz kay plar vard ; An tkabir'de nöbet tutan
askerler ve suikast için Herod-Mankurt'u güden Cengiz gibi...
Elijah ise tap nak komplosunu ve Haredilerin terör eylemini çözdü4ü için terfi etmiB,
MOSSAD'da bölüm baBkan olmuBtu.
En büyük giz ise Gökhan'd .
Elijah' n bildirdi4ine göre kar s Helen otel odas nda ölü bulunmuB, Gökhan ise adeta buhar
olup uçmuBtu. MOSSAD ve Shin Beth'in imkânlar n kulland 4 halde onun izini ve ne
oldu4unu bulamam Bt .
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Bunca büyük olay içinde bir Frans z turistin otelde ölü bulunmas ve kocas n n ortadan
kayboluBu dünya medyas nda hiç yer almam B, srail gazetelerinde de bu olaya iki sat r yer
verilmiBti.
Kurt, iki büyük savaBta Türk milletine büyük hizmetleri dokunan Gökhan'a ne oldu4unu çok
merak ediyordu. O baB n n çaresine bakar, diye düBündü. Yak nda, kim bilir nereden onunla
temas kuracakt .
Büroya u4rad ktan sonra evine gidecekti. Art k hemen yoruluyordu. Masas n n üzerine Dr.
Enver Akad' n sürekli izlenmesiyle ilgili bir not b rak p d Ban ç kt . Bu gen mühendisinde
Büpheli bir Beyler vard . Arabadayken MiT'ten kendi ekibine ald 4 EBref Kap l arad .
Düzce'deki kamptayd , yeni nesil Gri Bereliler'in yetiBtirilmesi için çal B yordu.
Kurt, adaylar konusunda EBrefin anlatt klar n gülümseyerek dinledi. Yeni Gökhanlar
geliyordu. Dünyay ve Türkiye'yi zor günler bekliyordu, onlara çok iB düBecekti.
Milli Güvenlik Kurulu toplant s nda, yükselen Rusya ve Çin tehdidinin üzerinde durulmuBtu.
Hindistan da onlara yak n duruyordu. Bu üç dev ülkenin aras nda kalan Türki Cumhuriyetler,
h zla kontrol alt na al nmal yd . Aradaki Ermenistan sorunu halledildikten sonra bir Türk
federasyonu kurulabilirdi.
Kurt, önündeki Avrasya haritas na bakt . Do4u Türkistan'a kadar, aradaki küçük Ermenistan
d B nda bir engel yoktu, iBaret parma4 yla o küçük ülkenin üzerine t klad . Ermeniler, Türklere
düBman olman n kendilerine yaramad 4 n anlam yorlard . ABD'nin sald r s s ras nda, e4er
Türkiye zor durumdaysa baBa bela olacaklar n belli etmiBlerdi.
Ermeni sorunu halledilmeliydi.
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15 TEMMUZ 2007 - SAAT: 15.15 LYNAM ADASI - KARAY PLER
Küçük hücre oldukça nemliydi. Çürümekte olan Biltenin karB s ndaki duvar tamamen yosunla
kaplanm Bt . Gökhan kim taraf ndan kaç r ld 4 n hâlâ ö4renememiBti. Ama gelen ayak
seslerine bak l rsa merak yak nda tatmin edilecekti.
Kap aç ld 4 nda deri maskeli, iriyar iki adam d Bar ç kmas n iBaret etti. iddet
pornolar ndan f rlam B yarat klara benziyorlard . Gökhan bunlarla baBa ç kabilece4ini düBünse
de biraz daha bilgi edinmek için sab rl olmaya karar verdi.
Yolculuk demir bir kap n n önünde sona erdi. ki zbandut onu içeri itelediler. Gökhan iki
ad m att ktan sonra sa4 ndan gelen havlama sesi yüzünden h zla yuvarlan p savunma
pozisyonu ald . Ama üzerine atlayan bir köpek olmad . Tel örgüleri y rtarcas na sald ran üç
Doberman vard karB s nda.
"Küçük oyunumuza hoB geldiniz, Mr. Gökhan."
Ses yukar dan geliyordu. Gökhan baB n kald r nca, gölgede oldu4u halde Aleksander ile karB
karB ya oldu4unu anlad .
"Yoksa Frank Consal m demeliyim?"
Gökhan cevap vermedi. Hasta ruhlu o4lan n yan nda SS subaylar na benzeyen bir tip vard .
Birden hat rlad , otel odas ndaki adam bu olmal yd .
"Demek konuBmayacaks n z, bu e4lencenin tad n kaç racak ama."
"Sen Aleksander Lynam's n. Yan ndaki kim?" ; "Nick Halloway, sizi bulup bana teslim eden
kiBi."
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"Ona söyle, Helen'i öldürmesine gerek yoktu. Bu nedenle can n fena yakaca4 m."
Nick Halloway, "Bu biraz zor Mr. Gökhan, ne yaz k ki sizin için BiBman kad n Bark s n
söyledi," diye ba4 rd .
Yukar dan gülüBme sesleri geldi.
"San r m biraz sonra bizleri düBünemeyecek kadar meBgul olacaks n z, Mr. Gökhan. Tel
örgülerin arkas ndaki canavarlar iki gündür hiçbir Bey yemedi. Zaten öldürmek için
e4itilmiBlerken aç olmalar onlar daha da vahBileBtiriyor."
Gökhan köpeklere bakt ; kendisini parçalamak için can att klar belliydi.
"Labirentin ç k Bma varmadan yakalanmamaya bak n."
"Ödülüm ne? Beni serbest mi b rakacaks n?"
Bir kahkaha duyuldu. "Bu mümkün mü? Sadece bir sonraki e4lencemize kadar iyi bir hücre
ve lezzetli yiyecek diyelim. Babam öldüren adam sa4 b rakamam, de4il mi?"
Gökhan, böyle sadist ruhlu karakterleri k zd rmamak gerekti4ini bildi4i halde dayanamad .
"Kulübeye bask na gelenler, pek de baban kurtarmak ister gibi hareket etmiyordu. imdi
bana üzülmüB numaras yapma ufakl k. Onu sevmiyordun."
Aleksander Lynam aBa4 e4ilmiBti, k zg n oldu4u her halinden belliydi. "Seni pislik. Sadece
seni mahvetmeyece4im," dedi. "Ermeni teröristlere her türlü yard m yapaca4 m. Yak nda o
güzel stanbul'unuz mahvolacak. Patlay c dolu bir tanker Bo4az'dan geçerken gümmm!!!"
Öfkesine hâkim olamad 4 için önemli bir plan aç klam Bt Lynam.
Gökhan, "Biliyor musun?" dedi. "Babanla senin hakk nda konuBtuk. Kar s n n ölümünden
seni sorumlu tutuyor. Ay162
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r ca senin kendisi için büyük bir hayal k r kl 4 oldugunu da söyledi. Sap k, küçük bir
ibneymiBsin!"

O4lan sinirden titriyordu art k. Elindeki silahla onu hedef alm Bt . Birden durdu, gülümsedi.
"Yoo, ne yapt 4 n anlad m," dedi. "Seni hemen öldürüp e4lenceden mahrum kalmam
istiyorsun."
Sonra aBa4 bir beysbol sopas att . " Bte silah n bu. Kaçmaya baBlasan iyi olur. ki dakikahk
avans n baBlad ."
Gökhan sopay kap p koBmaya baBlad . Az sonra kopan gürültüden Doberman'lar n labirente
sal nd 4 n anlad .
Zaman çok azd , hemen durumunu de4erlendirdi; bu sap 4 n kurallar yla oynarsa
köpeklerden kurtulsa bile ölene dek bin bir iBkenceden geçecekti, öyleyse kendi plan
olmal yd .
Gri Tak m e4itiminde, s navlardan biri de farkl düBünmek üzerineydi. Tilki onlar toplay p,
"Bazen sorunlar bize ö4retilenlerden farkl çözümler ister. O zaman kal plaBm B, al B lm B,
ö4retilmiB olan k rman z gerekir. Size bu yetene4i vermek için bir dizi test haz rlad k. lki ve
en basit olan Silindir," demiBti.
Test hepsine s rayla uygulanm Bt . BeB metre boyunda, iki metre yançapl bir silindirin
zeminine indirildikten sonra yukar ç kman z istiyorlard . Silindirin iç yüzü dümdüz bir sac
teneke oldu4u için t rmanmak imkâns zd . Ama sorun bununla da bitmiyordu, silindir zamanla
daral yordu. Yani, yavaBça yar çap kapan yordu. Ortadaki k rm z daire ölüm bölgesiydi. Çap
o k rm z çizgiye kadar düBerse aday baBar s z say lacakt .
Gökhan ilk önce t rmanmay denemiB ama bunun çözüm olmad 4 n anlam Bt . Silindir
yavaBça daralmaya devam ederken aniden akl na bir fikir gelmiBti; silindirin çap kendi bo163
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yu kadar olana dek bekleyecekti ve kendini araya yay olarak gerip yukar ç kacakt .
Nitekim, silindir daralmaya devam ettikçe t rmanmak daha da kolaylaB yordu. Sadece daralma
yönünde de helezon ç kmak gerekliydi. YavaB yavaB, yatay olarak iki zeminden destek alarak
yukar ç kt .
Gökhan o testi baBar yla geçen alt kiBiden biriydi.
imdi bu labirentte de ayn çözümü uygulayabilirdi. Duvarlar n aral klar ayn de4ildi, kendi
boyu kadar dar bir yer bulmas yeterli olacakt .
Bir dakika sonra istedi4i gibi bir yer bulmuBtu ki, arkas nda tehlikeli bir h r lt yükseldi.
AnlaB lan Doberman'lar birbirlerinden ayr lm Blard ve karB s nda sadece biri vard . DövüB
stratejisini hemen kurdu...
Beysbol sopas n n ince taraf n , yani sap n hayvana uzatt . Canavar an nda tahtay kap p
çi4nerken üzerine atlad . Kollar yla boynunu kavrarken hayvan ensesinden s rd . Öylesine
büyük bir güçle s r yordu ki, kopard 4 eti hemen tükürüyordu. Hayvan neye u4rad 4 na
BaB rm Bt . Büyük bir panikle kendini kurtard 4 nda sendeledi. Gökhan'a bu k sa süre yetmiBti,
hemen yerdeki sopay kavray p tüm gücüyle hayvana indirmeye baBlad .
lk canavar n iBi bitmiBti. Tam kendini iki duvar aras nda gerip labirentin yukar s na ç kacakt
ki, di4er iki köpek köBeyi döndü. Gökhan zaman kazanmak için ölü olan üzerlerine att . Aç
b rak lmalar iBine yaram Bt , çünkü öldürme dürtülerinden önce etle ilgilendiler. Bir tanesinin
ilgisi tam ona yönelmiBken, Gökhan bir buçuk metre ç km Bt bile. Gerçi köpek z plarsa hâlâ
yetiBebilirdi. Nitekim, h zlanan hayvan n sivri diBleri yüzünü santimle kaç rm Bt .
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Labirentin üstünde seyir için dar bir yol vard . Biraz dinlenirken Aleksander Lynam' n sesini
duydu: "Neredeyse bulun çabuk! Kameralar n görüB sahas nda de4il. Parçalan B n
kaç raca4 m."

Gökhan bir kaya çukuruna kendini s k Bt rd . Nick Halloway labirente bakarak önünden
geçerken her yeri a4nmaya baBlam Bt . Adam tam, "Köpekler burada!" diye ba4 racakt ki
ayaklar ndan tuttu4u gibi aBa4 itti. Adam daha havadayken canavarlardan biri surat na hamle
yapm Bt bile. Ç 4l klar insan n kan n donduracak gibiydi, adam , canl canl yiyorlard .
Gökhan tam saklanmak için kaçacakt ki, yerdeki mat karalt y gördü. ans yan ndayd , Nick
Halloway'in silah yd bu. KurBun durumunu kontrol ettikten sonra kendinden emin yürümeye
baBlad .
Lynam'dan önce iki zbandutla karB laBt . Onu yukar da görünce BaB rd lar, ama refleksleri çok
geliBmiBti. H zla üzerine at ld lar. Gökhan silah kald r p ateB etmeye baBlad . Gövdelerine
giren kurBunlara ra4men mengene gibi elleriyle bo4az n s kmak için geliyorlard . Hemen
taktik de4iBtirip adamlar ayak bileklerinden vurdu. Böylece dizüstü çöktüler. Kalan iki
kurBunu da kafalar na s kt .
Tahminine göre labirentte Aleksander Lynam'la yaln z kalm B olmal yd . D Bar da baBka
adamlar olup olmad 4 n bilmiyordu.
Üzerine Lynam' n adamlar n n kan ndan sürüp ortalar na yatt . Birisinin kolunu kendi üzerine
att . E4er zengin manyak, ateB etmek yerine önce kontrol etmeyi seçerse plan tutard .
Biraz sonra ayak sesleri duyuldu. Aleksander kendi kendine m r ldan yordu. "Nas l ç kt bu
herif buraya? Çok tehlikeliymiB gerçekten."
165
Orkun Uçar
Elinde bir Uzi vard . Gökhan ayak sesleriyle mesafeyi ayarlamaya çal B yordu. Adamlar n
kontrol için e4ildi4inde Lynam' iki aya4 yla itti. O4lan n vücudu sertçe duvara çarparken
silah elinden f rlad .
Hemen silah kapmak için atlayacakken önüne Gökhan dikildi. Ne kadar dövüB e4itimi alsa da
onun karB s nda çaresizdi. Att 4 yumruk boBlu4u yard ktan sonra sa4l sollu tokat yemeye
baBlad . Gökhan, o4lan bay lana dek durmad . Lynam' n surat neredeyse pelteye dönmüBtü.
S rada buradan kaçmak vard .
Bayg n durumdaki Aleksander' ba4lad ktan sonra d Bar y kontrol etti. On kadar silahl
adamla birkaç hizmetkâr sayd . R ht ma ba4l yat veya jeti kullanabilirdi.
Labirente geri dönüp Lynam' s rtlad .
Ermeni teröristlerin tanker plan n n zamanlamas n bilmiyordu, ama en h zl seçene4i
kullanmak iyi olurdu.
Uça4a bindi4inde bir pilotla karB laBt . AnlaB lan Lynam, onun hemen ölece4ini düBünerek
adam kalk B için bekletiyordu. Silah burnuna dayay p uça4 havaland rmas n söyledi. Adam
tereddüt edince namluyu aya4 na çevirdi. "Uçmak için aya4 na ihtiyac n yok, ama vurursam
kan kayb ndan ölebilir ya da kangren olabilirsin."
Mesaj al nm Bt . Üç dakika sonra havalanm Blard . Gökhan, Lynam' koltu4a ba4lay p kokpite
geçti.
Pilotun burnundan kavray p baB n kald rd . Bir yandan adam n gözlerinden yaB geliyor, bir
yandan da uça4 n kontrolünü kaç rmamak için ola4anüstü gayret gösteriyordu.
" yi dinle beni," dedi Gökhan. "Seninle bir derdim yok. Beni istedi4im yere götürürsen sana
zarar vermeyece4im. Anlad n m ?"
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Adam inleyerek, "Evet," dedi.
" yi o zaman, stanbul'a bir rota çiz. Yak t yeterli mi?"
"Bay Lynam belki uçar z diye yeni doldurtmuBtu."
"Tamam, o zaman hep burada kal ve uç. Arka tarafla ilgilenme. Benim biraz iBim var."
Tam ç kacakt ki bir an tereddütte kald ktan sonra ekledi. "Arada kontrole gelece4im. Uçmay
ben de bilirim ve beni kand rabilece4ini düBünmezsin umar m."

Arkaya geçtikten sonra ilk iB uça4 n mutfa4 na bakt , kurt gibi ac km Bt . Haz r sandviçler
vard . ki tanesini al p içeceklerle Lynam'm yan na gitti. Adam daha ay lmam Bt .
Ona bakt . Ne yapacakt bunu?
Sandviçleri adeta yuttuktan sonra iBine yarayacak bir Bey bulmak için etraf na bak nd .
KonuBmazsa iBkence için çeBitli malzemeler kullanabilirdi, ama süper yap Bt r c y görünce
akl na bir fikir geldi.
Sadist manya4 n pantolonunu ve külotunu ç kard ktan sonra arkas na tüm yap Bt r c y s kt .
Babas kendi pisli4i içinde çürümüBtü, öyleyse o4lu da kendi pisli4i içine dolarak ölebilirdi.
Bir iki gün içinde geri dönülmez noktay aBard .
Birkaç dakika sonra Aleksander Lynam uyand . Ne oldu4unu anlamak için etraf na bak nd .
BaB n çevirdi4inde Gökhan' gördü.
"Sen!"
"Ya... ben... imdi seninle baBka koBullarda konuBaca4 z Bay Lynam!"
Lynam alt ç plak oldu4u halde koltu4a yap Bt 4 n fark etmiBti.
"Ne yapt n bana?" Sesi panik yüzünden tizleBmiBti.
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"Beni iyi dinle. Poponu yap Bt rd m. E4er müdahale edilmezse birkaç gün içinde ba4 rsa4 n
delinir ve d Bk n içine dolmaya baBlar. ç organlar n; böbreklerin, miden, karaci4erin s ras yla
mahvolur. Zaten ondan sonra da çok yaBamazs n."
O4lan n gözleri, o anlatt kça dehBetle büyüyordu. oka girmeye baBlad 4 n anlay nca,
Gökhan onu kendine getirmek için tokatlad .
"Hemen korkma, e4er sorular ma cevap verirsen vard 4 m zda hemen hastaneye götürülmeni
sa4layaca4 m."
Lynam, havada olduklar n yeni fark etmiB gibi pencereden bakt .
"Nereye uçuyoruz? Beni nereye götürüyorsun?"
" stanbul'a tabi. u anda sa4san bunun nedeni bana söyledi4in terörist eylem. Ne biliyorsan
anlat!"
Aleksander Lynam sustu.
Gökhan bara do4ru yürüdü. "Tahminen dokuz on saat sonra varm B oluruz. Bu arada sen
s k nt hissetmeye baBlayacaks n. Benim vaktim bol. Ama unutma, e4er iB iBten geçmiB olursa,
ne hastaneye gidebilirsin, ne de o ac lar duyarken ölümünü h zland r r m."
Aleksander birkaç saniye düBündü. Sonra c l z bir sesle, "Sana nas l güvenebilirim?" diye
sordu.
"Güvenemezsin, ama baBka çaren de yok."
Lynam, derin bir iç çekiBten sonra anlatmaya baBlad . "Tankerin ad Agos. Panama band ral .
u anda K br s aç klar nda olmal ."
"Gemideki herkes iBin içinde mi?"; "Evet."
"Kaç kiBiler?"
"Bilmiyorum."
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"Peki nas l patlatmay düBünüyorlar?", "Gaz harici onlarca s k Bt r lm B gaz tank var.
Patlamadan önce kaptan köBkünden kaçacaklar. Tankerin dümeni de Bo4az Köprüsü alt nda
sahile k r lacak."
Sadece gemideki binlerce ton gaz de4il, patlamayla havaya f rlayan gaz tanklar da bomba
etkisi yapacakt . eytani bir pland . Bo4az'dan her gün bunun gibi onlarca yüzen bomba
geçerken birinin akl na bu terörist eylemin gelece4i kesindi ve iBte sponsor da bulunmuBtu.

Gökhan hemen kokpite geçip Türkiye ile ba4lant kurdu. Kurt ile temas etti4i Singapur
numaras çal Bm yordu. MiT'in numaras haf zas ndayd . Ç kan memura acil tehlike kodunu
verdikten sonra Kurt'a ba4lanmas birkaç dakikay buldu.
YaBl komutan , sesini duydu4unda a4lamaya baBlayarak onu BaB rtt .
"Neredesin? Senin için çok endiBelendim."
"Komutan m, Aleksander Lynam'm adamlar izimi bulmuB," diye k saca baB na gelenleri
özetledi.
Kurt, "Vay can na," dedi. "Art k buraya geldi4ine göre izini ve geçmiBini tümüyle silelim.
Estetik müdahale sonras yeni bir hayat veririz sana."
"Komutan m, ben acil bir tehlike için arad m sizi. Lynam sadece beni düBünmemiB, stanbul'u
cehenneme çevirecek bir eyleme destek olmuB."
Böylece ayr nt l bir Bekilde ö4rendiklerini anlatt .
Kurt, "Hemen stanbul'a gidiyorum. Uça4 n Atatürk Havaliman 'nda karB lar m," dedi. "Tüm
birimleri k rm z alarma geçirece4im."
Gökhan görüBmeyi kesmeden Lynam için bir ambulans istedi.
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16 TEMMUZ 2007 - SAAT: 10.15 KUMKAPI AÇIKLARI - STANBUL
Bo4az k lavuzunu taB yan tekne, tankerin merdivenine yanaBt . Beyaz süvari üniformas
içinde Gökhan ve iki görevli gemiye geçti. Surat as k bir ikinci kaptan, onlar kaptan n
yan na götürdü.
Yap lan operasyon toplant s nda, tankere k lavuz olarak binilip bomba düzene4inin
bulundu4u kaptan köBküyle birlikte temizli4e baBlanmas na karar verilmiBti.
Tankerin çevresinde iBaret verildi4i an gemiye ç kacak timler ve kontrolü alacak gemiciler
vard .
Gökhan gülümseyerek kaptan n elini s kt . "Güvenli bir geçiB için yard mc olaca4 m."
Kaptan bu zorunlu k lavuzdan hoBnut de4ildi. " stememiBtik ama srar ettiniz," dedi.
AnlaBmalara göre, Türkiye ancak k lavuz önerebiliyor, e4er kaptan istemezse gemiye
ç kam yordu. Ama bu kez ak nt ve yo4un trafik bahane edilerek Gökhan' n Agos'a geçiBi
sa4lanm Bt .
Kaptan n yan nda Türk görevlilere düBmanca bakan iki mürettebat vard .
Büyük ihtimal birkaç dakika içinde onlar vurmay planl yorlard .
Gökhan ve yan nda bulunan Koray ile Yalç n' n silahlar vard , ama seken bir kurBunun
patlay c mekanizmas n harekete geçirmesi olas l 4 n göze alamazlard . O yüzden b çak
kullanacaklard .
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Gökhan, güneB gözlü4ünü eline al p birden sap n kaptan n gözüne soktu. Koray ve Yalç n da
bçaklar yla iki mürettebata sald rd lar. kinci kaptan, bir dü4meye basmak için at ld 4 nda
Gökhan' n tekmesi surat nda patlad . Yirmi saniye içinde kaptan köBkünde sa4 terörist
kalmam Bt .
Koray hemen bomba düzene4ini etkisiz hale getirmek için iBe koyulurken Yalç n da telsizden
destek için bekleyen timi ça4 r yordu.
Gökhan ikinci bir düzenek olmas ihtimaline karB gemide araBt rmaya ç kt . KarB laBt 4
mürettebat vuruyordu. Makine dairesinde karB s na iki silahl adam ç kt . Gökhan' görür
görmez ateB etmeye baBlad lar. Ajan hemen arkalar na geçmek için bir yol arad . Tam

üstlerinden borular geçiyordu. T rmanmaya baBlad . Birkaç metre sürünmüBtü ki, görüB
sahas na ilki girdi. Arkas n dönmüB, di4erine ilerlemesi için iBaret ediyordu.
Gökhan ateB etti4inde birden geri çekildi, ama kurBun aya4 na gelmiBti. Terörist ac yla geriye
y 4 l nca ard ard na teti4e bast . Sonunda hareketsiz kalm Bt .
Di4eri havaya kald rd 4 elleriyle ortaya ç kt . "AteB etmeyin, ben CIA'dan m!"
Gökhan, " yi!" diyerek son iki kurBunu onun kafas na s kt . E4er Türkleri düBünüyor olsayd ,
tüm stanbul'u mahvedecek, milyonlarca insan öldürecek tanker buraya gelene dek harekete
geçerdi, diye düBündü. u anda kimseyi affedecek durumda de4ildi.
ki saat sonra tanker tamamen Türk özel timinin kontrolündeydi. Bomba uzmanlar
düzenekleri kontrol ediyordu. Teröristlerden hiçbirini sa4 ele geçirmeye gerek görmemiBlerdi,
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çünkü Ateksander Lynam zaten do4rudan emir verenleri tan yordu.
Tehlike atlat ld ktan sonra Gökhan' n baB na bela olan bu o4lan n ne yap lmas gerekti4ine
karar vermeliydiler. Gökhan, "Asl nda ölmesini isterdim ama bir söz verdim," dedi. "Tedavi
edilecek ve serbest b rak lacak."
E4er Türkiye için sorun yaratmaya devam edecekse Kurt için Gökhan' n sözü önemli de4ildi
ama akl nda baBka bir plan vard .
"Yan na bizim adamlar yerleBtirip sürekli kontrol alt nda tutarsak en önemli bilgi kayna4 m z
olur," dedi.
" yi de hastal kl karakteri ne olacak?", "Yarasa ve Ç yan' hat rl yor musun?"
Hat rlamaz m yd ? Bu ikili, Gri Tak m üyelerini psikolojik olarak haz rlam B, tüm zay f
yönlerinin yok edilmesini veya görevlerde avantaj sa4lamak için kullan lmas n sa4lam Blard .
"Onlar sa4 m ?"
"Aslan m, adamlar benden genç, ben sa4sam onlar niye ölsün!" diye Baka yollu azarlad Kurt.
"Art k emekli oldular, ama en son görüBtü4ümüzde s k ld klar n söylüyorlard . Bu çocuk
onlara ikramiye gibi gelir."
"Peki Ermeniler ne olacak? Cevap vermeyecek miyiz?"
"Onlar düBünme, zaten ilk öncelikli hedeflerimiz aras ndayd lar. Bu sorunun sonsuza kadar
halledilmesine karar verildi. imdi sana gelelim..."
"Buyurun, komutan m. Yeni bir görev varsa haz r m."
Kurt güldü. "Bunca hareket yetmedi galiba, Gökhan," dedi. "Yeni görevin bir süre dinlenip
kendine yeni bir hayat
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kurmak. Estetik ameliyat olacaks n, ard ndan baBka bir plan n yoksa benim Alanya'daki
yazl 4 mda a4 rlanacaks n. ster misin?"
"Ne demek komutan m, Bereftir."
"Para durumun nas l, sana k l f bir iB ve maaB ayarlayal m. Frank Consal' n paras na filan
dokunamazs n art k."
"Para dediniz de komutan m, bende bir emanet var ne yapay m?"
"Nedir o?"
"Adrian Lynam' kaç r rken bana üç milyon dolar teklif etti. Odas ndaym B, laz m olur diye
ald m. Sonra da kulland 4 m k s m hariç, sviçre'deki bir hesaba yat rd m."
Kurt bir süre düBündükten sonra, "O sende kals n," dedi. "Senin en iyi Bekilde
de4erlendirece4inden ad m n Kurt oldu4u kadar eminim. Hiç itiraz etme. Emeklilik ikramiyen
gibi düBün. Vatan n için y llar n verdin."
"Vatan sa4 olsun, komutan m."
Kurt, ameliyattan önceki son gece Gökhan' Bo4az'da bal k yemeye götürdü.

Gökhan mangalda piBmiB bal k yemeyeli çok olmuBtu. "Komutan m, bu yabanc lar öyle
Beylerle kar Btmyorlar ki mereti, içinde lezzet diye bir Bey kalm yor," dedi. "Türkiye gibisi
yok."
Her masadan neBeli kahkahalar yükseliyordu. Il k l k esen rüzgâr n eBli4inde nesillerin
bedelini ödedi4i o güzelliklere bakt lar.
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10 A$USTOS 2007 - SAAT: 11.15 ALANYA - ANTALYA
Adam bembeyaz, tertemiz çarBaf n örtülü oldu4u yatakta uyand . Bahçedeki a4ac n dallar
hafif rüzgârda salland kça, aradan s zan güneB B 4 cam n üzerinden sarkan prizmalara çarp p
renklerin dans n yarat yordu. KuB c v lt lar na, oyun oynayan çocuklar n neBeli sesleri
kar B yordu. Araya, "Patatiz, domatiz, biber, sovan!" diyen bir sat c n n ba4 rmas girse de o
kesinlikle rahats z olmuyordu. Bu, aksine onu mutlu ediyordu.
Ülkemdeyim, vatandaBlar m n aras nda, diye düBündü. Yeni bir hayat onu bekliyordu.
Derisini okBayan pikenin içinden s yr l p oturdu, aynaya bakt . Yabanc biri ona bak yordu.
Sadece gözler eski Gökhan' an msat yordu. Acaba bir gün al Babilecek miydi bu yüze?
Kap t klat l nca, "Buyrun," dedi.
Seda, utangaç bir gülümsemeyle kap da belirdi. "Gökalp Bey, babam, yeteri kadar yatt , daha
fazla uyursa baB a4r yacak dedi de. Buyrun kahvalt haz r."
Yeni ismi buydu. O da kendisi için sürpriz olan bir Bekilde heyecanlanarak, "Hemen
geliyorum, Seda Han m," dedi.
ki gün olmuBtu hastaneden ç k p Kurt'un yazl 4 na geleli. Bir kad n elinin de4di4i belli, Birin,
tertemiz bir oda ha-z rlanm Bt onun için. Seda ile tan Bt 4 nda eli aya4 titremiB, yüzüne, mavi
gözlerine bakamam Bt . Gözünü k rpmadan yaBamlar alan biri olarak bu cesaretsizli4ine,
utangaçl 4 na en çok kendi BaB r yordu. Kalbi hiçbir zaman tatmad 4 bir duyguyla at yordu.
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Kahvalt sonras Seda, bir Beyler almak için çarB ya inece4ini söyledi. Kurt hemen at ld .
"Gökalp de seninle gelsin, hem buray tan r, hem de sana yard m eder. ki gündür kap dan
d Bar ad m n atmad ya."
Gökhan itiraz n fayda etmeyece4ini anlay nca Seda ile Asl 'n n peBine tak ld .
Kurt arkadan ba4 r yordu. "Mangall k et al n ha! AkBama yapar z, ard ndan gömeriz
patatesleri közün alt na."
Bir on metre kadar ayr ayr yürüdü üçlü. Ard ndan Asl önce annesinin elini tuttu, sonra
Gökalp Amca's n n. Kurt, adam n n küçük k z n gülümsemesine karB l k verdi4ini gördü.
Sonra gülüBüp sohbet ederek uzaklaBt lar.
Eylül baB yazl k komBular n n kat ld 4 bir bahçe dü4ünü yap ld . Seda ile Gökalp acele
etmiBlerdi, çünkü çok zaman kaybetmiBlerdi birbirlerini ve mutlulu4u tan yana kadar, daha
fazla bekmeye gerek yoktu.
Kurt, k z n vermeyi hemen kabul etmemiBti. "Bile4in kuvvetliyse yen bakal m beni tavlada,"
demiBti. Bu, iBin Bakas yd tabi. E4er aBk söz konusu olmasa komutan n yenmeye cesaret
edebilir miydi Gökhan. BeB s f r ezici ma4lubiyetle de4il, Allah' n emri, peygamberin kavliyle
verdi k z n Kurt.
Dünya dönüyordu. SavaBlar , silahlar de4il insanlar kazan yordu.
Hayat güzellikleriyle ve keyifle yaBayan, mutlulu4un de4erini bilen ve bu nedenle ona sahip
olmak için mücadele eden insanlar...
Türk'ün düBman çoktu, ama onu topra4 na ba4layan gözü doymazl k de4il sevgiydi. Bu ba4
ölüm bile koparamazd , çünkü ölen sevgiliyi kucaklayacak olan yine toprakt .
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