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SİNA ÇÖLÜ
2 Şubat, 2012

Genç kadın Sina Çölü nün serin kumlarındaki engerek iz
lerini görünce duraksadı. Mola uzun sürmemişti. Kalan son
eşyalarını toparlarken, ölümün bu kadar yakın olabilmesi ne
garip diye düşündü. Önünde, düşünmeye fırsat bulamaya
cağı bir gün vardı. Ayrılmaya hazırlanan askerlerin koşuşturmacasının ortasındaydı. Bunlar Özel Kuvvetler taburuydu.
Kimsenin emir vermesine gerek yoktu. Mossad’a katılmadan
önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nin siyasi kanallardan atan
mış tek albayı olan Kefira, takımı kampı toplarken gülüm
sedi. İyi eğitimli grup sessizlik içinde görevlerini yapıyordu.
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Uzaktan, yaklaşan Sikorsky üretimi Siyah Şahinlerden biri
nin hom urtusu duyuldu. Son derece gizli ses baskılama bölm e
leriyle donatılan ikinci bir helikopter kum tepelerinin üzerinden
geçiyordu. Helikopterler indikten sonra on dört kom ando gü
rültülü olanına bindiler. Kefira ve yedi asker ise sessiz olanına
tırmandılar. Kefıra yardımcı pilot koltuğuna oturur oturm az he
likopter havalandı. Pilot M .Ö . 1300 yıllarında Musa’nın takip
ettiği tarihi sel yatağının üzerinden ilerlemeye başladı. D ar ve
dolambaçlı W atir Vadisi üzerinden geçerek, Sina platosundan
denize doğru alçaldı.
Kefira’nın Siyah Şahini geriden geliyordu; ilk helikopte
rin sağ tarafında ve beş yüz metre arkasından, Kızıl Denizdeki
Nuweiba’ya doğru gidiyorlardı. Yorgun ama m utlu, önünde uza
nan bölgeyi inceledi. İsrailli grup varış noktalarını belirtmemiş
olmasına karşın Mısır askeri hava trafik kontrolü uçuş planlarını
onaylamıştı.
Kum tepeleri ve Sina’nın sert yüzeyinden on m etreden az
bir yükseklikte uçarken, Yochana bu uçuş planlarım nasıl oluyor
da Mısır sahasına girip çıkacak şekilde hazırlıyor? diye düşündü
Kefira.
Helikopterlerin, ufak bir turistik kasaba olan ve rivayete gö
re Musa’nın İsrailli aşiretleri Mısır’dan çıkartırken getirdiği yer
olan Nmveba’dan uzak durarak, Kızıl Deniz’e yaklaşmaları için
güneye dönmeleri gerekiyordu. Kum tepelerinin üzerinden de
nize, sağa saparak Eliat rotasındaki uluslararası hava sahasına
doğru yöneldiler.
Bir önceki gece geç saatte Kefira kom andolarına eve dönüş
yolculukları için sivil giyinmelerini emretmişti, içinden gelen
güçlü bir ses bu ek güvenlik önlemini almasının iyi olacağını
söylemişti; bu yalnızca sezgisel bir tepkiydi. Takım rütbesiz üni
formalarını kaldırmış, etiketsiz sivil giysileri giymişti.
Zaten üzerlerinde kişisel hiç bir eşya taşımıyorlardı, ceple
rinde sigaraları için kibrit bile yoktu. Kefıra’nın benzersiz grubu,
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çok gizli, görev gününe kadar uykuya yatmış askerlerden olu
şuyordu. Mossad, Albayın birliğini savaşmak için eğitmemişti.
H iç birinin savaş deneyimi yoktu.
Kefira hem yorgunluk, hem de tatbikatı bitirmiş olmanın
rahatlığıyla uykuyla uyanıldık arasında gidip gelirken, öndeki
helikopterden aldıkları telsiz çağrısı düşüncelerini dağıttı.
“Kumsalın yakınındaki kum tepesinde hareket... Tanrım,
bir roketatarı var! Bize nişan alıyor. Hedefe kilitlendim.”
Kulaklarına ve gözlerine inanamıyordu. İzli mermiler sa
bahın erken ışıklarında kum tepesinin arkasından çıkan adama
doğru patlıyorlardı.
İçinde olduğu Kara Şahin pilotun aldığı acil durum önle
miyle, kontrolünü kaybederek dönmeye başlayan öndeki heli
kopterden uzaklaşırken, savaş komutlarının kesinliğinin anlam
sızlığını bir tarafa bırakan Kefira kulaklığının mikrofonuna “Is
kalamayın” diye kükredi.
Patlayan roketin gücü ikinci helikopterin tepesinde hissedi
lip, artçı dalga sessiz teknolojiye sahip helikopteri sağa doğru
savurduğunda pilot soğukkanlılığını korumayı başardı. Bir sa
niye sonra öndeki helikopter düşerek ateş aldı. Patlayan yakıtın
şiddeti, yanan üç askeri roketatarın vurduğu sağ kapaktan dışarı
fırlattı. Patlama bedenlerini savurduktan sonra kıpırdamadılar.
Takımın kalanı m uhtemelen hâlâ koltuklarına kemerleriyle bağ
lıydılar. Kara Şahin kum tepesine çarpmadan önce yaptığı iki
‘im dat’ çağrısı birden bire kesilmişti.
Mossad ajanı “Alçalalım yüzbaşı, yaklaşabildiğin kadar yak
laş” derken, aldığı eğitim sayesinde yaşadığı şoka rağmen sesi to
parlanıyordu.
Pilot bölgenin üzerinde iki geniş dönüş yaparken, Kefira
hem ilk helikopterin alevler içindeki kalıntısını hem de çevrede
ki kum tepelerini inceledi. Yeni komutan yardımcısına döndü.
Mossad ajanı özellikle rütbesini değil, kod adını kullanarak
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“Shark. İkinci bir emre kadar bu birliğin kom utasından sorum 
lusun. Üç kişi alarak düşen helikopterden kurtulan olup olma
dığını kontrol et. Bu bir tuzak olabilir. Ö nlem alın” dedi. Sonuç
olarak çok gizli, uyuyan hücre angajman kurallarını devreye sok
tu.
“Kumda kan lekesinin olduğu yere yakın kum tepelerine
indir bizi; hızlıca kontrol etm ek için yeterince yakma am a heli
kopterleri tehlikeye atmayacak kadar uzağa.”
Mossad askeri değil, sivil bir örgüt olduğundan pilot “Efen
dim, angajman kurallarına göre yerde kalamayız” diye cevap ver
di.
“O zaman kum a atlayabilmemiz için iyice alçal yüzbaşı,
sonra da turlamaya devam et. Kumdaki o piç benim takım ım ı
öldürdü.”
Pilot bölgenin üzerinde iki tur attıktan sonra atlayacakları
bölgenin üzerinde havada kaldı.
Pilot helikopteri dengelerken “Efendim, takım ınız çıkabi
lir” dedi. Sıra dışı, siyasi denetim altındaki eğitim protokolün
den dolayı, Mossad’ın M etsadasının çok gizli ve savaşmayan bö
lüm ünün lideri ilk kez eğitimini almadığı bir eylem görecekti.
Helikopterden atlamasıyla birlikte yuvarlandı ve çömeldi.
Hedefi olan bombacı bir kum tepesinin yanında yaralı, kum a
yarı gömülü haldeydi. Ö lüm ün leş kokusuyla neredeyse kendin
den geçiyordu. Yanan on altı cesedin kokusuna karışan barut,
ısınmış metal ve yüksek oktanlı yakıt kokusu burnunu doldur
du. Kokuyu ve buna bağlı tepkilerini aklından savuşturmaya
uğraştı. Eğer kumdaki adam hâlâ hayatta ve ona saldırabilecek
durumdaysa, Kefıra nın kendini kurtarmaya yetecek kadar dik
katini toplamış olması gerekiyordu.
Kefıra kum tepesinden aşağı kaydı. Kumdaki kan birikinti
sinin hemen üzerinde durdu. Hareketleri bombacıyı önce kumla
örterken, yaklaştıkça adamın üzeri açıldı. Kumlar adamın yü
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zünden yavaşça kayarak önlerindeki kum tepesine doğru yığıldı.
Kefıra adamın başını ve boynunu ellerinin arasına aldı.
Şansına makineli tüfekten çıkan kurşunlar yalnızca bacak
larını yaralamıştı. Bombacı inliyordu. Gözlerini açarak kadı
na baktı. Son gücünü toplayarak Mısır aksanlı bir Arapçayla,
“Allah’a şükür, C ennet’te iri gözlü bir bakire buldum” diye mı
rıldandı. Yüzündeki acı dolu ifade yerini uhrevi bir gülümseye
bırakmıştı. Adamın hızla kan kaybettiğini fark eden ve yıllarca
im anını gevretmiş dil derslerini şimdi minnetle anımsayan Kefıra yum uşak bir sesle konuştu.
“Kahramanım, söyle, seni kim gönderdi?”
Adam duraksayarak cevabını düşündü. Güçlükle “Cenabet
MacAuley” diye yanıtlarken kadın boynunu kırdı. Nasıl olsa kan
kaybından ölecekti.
Adam kollarında cansız yatarken Kefıra üzerindeki intihar
yeleğini inceledi. Aldığı eğitimde öğrendiklerine uygun hareket
ederken, sağ kaşının üzerinde ter damlacıkları oluşmuştu. Gö
zünü bir an olsun yelekten ayırmazken, tuzlu ter damlalarının
gözünü yakmasına aldırmadı. Yavaşça adamı bıraktı. Görevini
yerine getirmekten dolayı huzurlu, ancak bomboş hissediyordu;
intikam yüreğini soğtıtmamıştı. Derin bir nefes alarak kalktı,
bölgeyi inceledi ve hafifçe büktüğü dirsekleriyle öne uzattığı si
lahıyla kum tepesine tırmandı. Bir el işaretiyle helikopteri çağır
dı. Bir tur atarak alçalan helikopter, yeleğin patlaması ihtimaline
karşı güvenli bir mesafede olan yandaki kum tepesinden onu ve
diğerlerini aldı.
Sessiz helikopterin kapısı Kefıranın olduğu taraftan kapa
nırken Kefıra “Denizin üzerinden Eliat’a, durum um uzu telsizle
önceden bildir,” emrini verdi. Kulaklığını taktı.
“Bekle. Yeleği delil olarak kullanılabilir. Üzerinde uçup, ye
leği temizle. Arkamızda delil bırakmayalım,” diye ekledi.
Bir günde iki kere ölümle burun buruna geldim. Gece çanta-
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m m yarıma kıvrılan yıları beni sokmadı, şimdi de elimde patlama
mış bir bomba var. Ö ldüğü sanılan bombacıyı sorgulamaya ça
lışıp, birlikten kalanların hayatlarını m uhtem el bir riske atacak
biçimde normal angajman kurallarını çiğnerken de kazara şansı
yüzüne ikinci kez gülmüştü.
Ancak bir kez daha içgüdüleri doğru çıkmıştı. Yüzüne tat
m in olmuş bir gülümseme yayıldı.
Bir isim. Diğer helikopteri riske attım ama bir isim öğren
dim.
“Başüstüne efendim” diye yanıtlayan pilotun, bu kadın ger
çekten taşaklı diye düşünerek kaşlarını kaldırdığını görmedi.
7.62 kalibrelik silahların bom bacının yeleğini tetiklemesiyle
kum tepesi patladı. Pilot tekrar Kefıra ya döndü. “Aşağıda zarar
görmüş olsaydınız buradan hedefi kaçırmazdım efendim,” dedi.
Kefıra gözlerini kıstı. “Raporum da bundan bahsedeceğim
yüzbaşı.”
Başını sallayarak, “Benim cennetteki ilk bakiresi olduğum u
sandı. H atta bana iri gözlü bakiresi olduğum u söyledi” dedi.
“Bunlar, tıpkı bizimkiler gibi, şartlı tepkiler efendim. Bu
da onun bakış açısı.”
Kefıra içine kapanarak planlama m oduna geçti. Bu trajedi
Yohana ve kendisinin uzun zamandır planladıkları uyuyan hücre
görevine devam etmesini kesintiye uğratmış olsa da, görevi bu
olaydan daha önemliydi. Pilot ve yardımcı pilot hariç on dördü
gitti, diye düşününce gerçek karşısında dehşete düştü.
Onca y ıl Amerikada boşuna yaşamışım. Bombacı göz açıp ka
payana kadar neredeyse her şeyi yok etmişti. Düşünceleri olum 
suz ve verimsiz bir döngüye girdi. Yaşadığı şok yüzünden Kefıra
gerçek karşısında hep takındığı soğukkanlı tavrı bu kez göstere
miyordu. Bir kalem ve bloknot çıkartarak pilota bir mesaj yazdı.
Kâğıdın üzerine yazdığı nadir kullanılan ve Başbakanın
doğrudan müdahalesini gösteren kod kelimesiyle Kefıra pilotun
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daha önce aldığı bütün emirleri geçersiz kıldı. Silahlı Kuvvetle
rin, Shin Bet’in (Genel Güvenlik Servisi), hatta Aman’ın (Askeri
İstihbarat) onu sorgu için durdurmaması gerektiğini biliyordu.
Takım ının kalanıyla Elat Havaalam’na gidemezdi. İstihba
rat servisi onları sorguya çektikten sonra bağlı oldukları grup
liderlerine, Sam ya da Yochana’ya teslim edecekti; ancak yetkili
ler Kefirayı resmi olarak stajyerlerle, bilinmeyen, kaydı olmayan
uyuyan hücre elemanlarıyla ilişkilendirmemeliydi. Eğer araçta
kalırsa görevliler onu Eliat’ta tutarak özel kom uta zincirine bilgi
vermesini imkânsız hale getirirlerdi.
Nadiren kullanılan kod kelimesini gören yüzbaşı ajana bak
tı. Politicos, diye düşündü. Ancak anladığını gösterir bir hareket
yaptı. Kadın da başını salladı. Kefira mn İsrail Savunma Kuvvetleri’ndeki Albay rütbesi askeri değil, siyasi bir sıfattı. Silahlı kuv
vetlerde hiç görev almamış, yalnızca çok gizli bir birlikte eğitim
almıştı.
“Nuvveiba’dan sonra kıyıya yönel ve beni en tenha sayfi
yelerden birinde indir” emrini verirken yazdığı mesajı yırtıp,
helikopterden indikten sonra havaya savurmak üzere avucunda
tuttu. Turistleri altmış beş kilometre ötedeki Taba’ya götüren es
ki Mercedes taksilerden birine binmesi gerekeceğini biliyordu.
Taba’dan sonra acil durum lar için her zaman yanında bulundur
duğu Kanada pasaportuyla turist olarak Eliat’a geçecekti.
Yan cebinden çıkardığı hafif çantayı açarak, ekibinden geri
de kalanlara bakmak üzere arkasındaki bölüme geçti. Her biri
nin gözlerinin içine bakarak sessizce fısıldadı, “Hepimiz biriz.”
Takım dan ikisinin gözleri dolduysa da kararlılık çenelerini kilitlemişti.
Kefira ikinci kez sessiz, teknolojik olarak geliştirilmiş Kara
Şahin’den ayrılmaya hazırlanırken, Eliat’ta gizli varışını daha ik
na edici kılmak üzere takım ın levazımatından aldığı giysileri bir
sırt çantasına doldurdu.
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Helikopterin Kefırayı bıraktığı kumsal, tenha bir sayfiyeye
kısa bir yürüm e mesafesindeydi. O telin önünde Kefıra Taba ya
gideceği aracı buldu. Giysileri yerlilerden çok Suudileri andıran
bir grup genç Arap ayakta dikilmiş, sigara içip sohbet ediyorlar
dı. Aralarında iki eski Mercedes park etmişti. Arabalara yakla
şırken çıplak kol ve bacaklarını özellikle göstererek ve İngilizce
konuşarak Taba’ya gidip gitmeyeceklerini sordu.
Korsan taksilerin sürücüleri birbirlerine bakıp, kadının açık
kolları ve bacakları hakkında yorum yapsalar da, aynı zaman
da başlarıyla onayladılar. Ufak bir pazarlık sonrasında daha yeni
olan arabalardan birinin arka kapısı açıldı. Ağzı kulaklarına va
ran gülümsemesiyle genç adam ön koltuğa geçti. Kadın Tabaya,
Eliat yakınında, İsrail sınırına yakın M ısır kentine gidiyordu.
Sürücü saygısından sigarasını atmıştı, ama şimdi burun de
likleri kadından yükselen yüksek oktanlı benzin ve yanık ceset
lerin kokusunu hissedermiş gibi açılıp kapanmaya başlamıştı.
Ö lüm kokusunun belli belirsiz hatırası kadının dikiz aynasın
daki gözlerini bir an bulutlandırdı, kokuyu bastırm ak için bir
sigara istedi.
Rahatlamış gözüken sürücü endişesini unutm uş, altmış beş
kilometrelik yolculukta sigara içebileceğinden dolayı m utlu ol
muştu. Kadınla sohbet etmeye yeltenmedi ve zamanını altın diş
lerini gösteren gülücükler atmaya ve dönüşüm lü olarak m üzik ve
parazit duyulan radyoyla oynamaya ayırdı.
Kafıra’nın güveni her geçen dakika yerine geliyordu. Tabada
M arriot O tel’de yemek yedikten sonra kumarhaneye geçti. Ö n
kapıdan girerken kendisini İsrail’e götüreceğinden emin olduğu,
önünde bir B M W anahtarıyla barda oturan adamı gördü.

MELCHETTE CADDESİ
5 Şubat, 2012

Gece yarısı, çatıların üzerinden geçerek okyanustan gelen
esinti Tel Aviv, Melchette Caddesi’ndeki lüks dubleks dairenin
terasına ulaşıyordu. Kefira’nın kanatlarının ucu düzenli olarak
kırpılan papağanı Bo, Kefıra nın şezlongunun bambu arkalığına
tünem işti. Üçü; Yochana, Kefıra ve Bo, Akdeniz’e doğru tüm Tel
Aviv’i tepeden gören terasta oturuyorlardı. Bo, gagasını genç ka
dının saçları arasında gezdirirken bir yandan da sevgiyle kulağını
gagalıyordu. Biri boş, tortop edilmiş iki paket Noblesse’ çeyrek
asırdır kuzey Amerika’da görülmeyen devasa boyutlarda, kan kır
mızısı Swarovski kristalden kül tablasının yanında duruyordu.
* N oblesse: İsrail’d e üretilen b ir sigara markası. Ç N .
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İsrail’de herkes hâlâ sigara içiyordu. Yanan katran ve nikotinin
kuru, ağır kokusu çocuklukta duyduğu güveni ve anılarını can
landırıyor, kesif koku genç kadını sakinleştiriyordu.
Kefıra burnuna çarpan dum an bulutuna tepki olarak m o
dern îbranicede anneciğim anlamına gelen kelimeyi kullanarak
“Immaleh, bunların seni öldürdüğünü bilmiyor m usun?” dedi.
Kadınlardan genç olanı başını çevirerek parmaklarını saçla
rının arasından geçirirken, dengesi bozulan papağan kanatlarını
çırparak orm ana ait ötüşünü yum uşak geceye saldı.
Yochana yarısı içilmiş sigarasını kül tablasında biriken tepe
ciğin üzerinde yarım yamalak söndürerek, “Gel... yanıma, yakı
nıma otur. Sıcaklığını hissetmeye ihtiyacım var” dedi.
“Şu berbat şeyi boşaltmama izin ver,” diyen Kefıra’nın kadı
nın yasına ortak olmaya henüz niyeti yoktu.
Evlatlığının savunma duvarlarını neredeyse yıktığını bilen
kadın,“Tuvalete boşaltma onları. Ç ok kolay tıkanıyor,” diye ya
nıtladı. “Hah! Balkonun arkasına doğru çelik bir çöp kutusu var.
Kapağını kapatmayı unutm a.” Kefıra için her zaman kullandığı
sevgi dolu lakabı kullanarak “Gel şimdi, Y a k in ’ diye yalvardı
Yochana.
Kadınlardan daha genç olanı isteksizce tekrar çocuk olma
ihtiyacına yenik düşerek, üvey annesini kucaklamak üzere şez
longa doğru seğirtti. Ciğerlerinden bir hıçkırık koptu ve iri, ko
yu renk gözlerinden yaşlar boşalırken doğal, Bedevi makyajının
karası yanaklarından süzüldü.
Genç kadın, “Hepsi gitti Im m aY Onları kurtaram adım . H er
şey o kadar hızlı oldu ki,” derken akan kara gözyaşları Yochana’nın ham ipek pantolon takımını lekeliyordu.
Yochana, “Tanrı bazen işaretleriyle bilgelik bahşeder,” diye
kelimelerin üstüne basa basa yanıtladı.
* Yakiri: îbranice, sevgilim. Ç .N .
** İm m a: îbranice, anneciğim. Ç.N .
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Kafası karışan Kefıra gözlerini silerek başını kaldırdı.
“D ini söylev vermek sana göre değil. Ben de çok dindar sa
yılmam am a bu alıntı biraz alışılmadık geldi kulağıma.”
“Bak! İşe yaradı! Ağlamayı kestin ve kendine geldin bile. Be
nim tatlı, güçlü Yakirı m. Konuşmamız gerek. Bu kadar kendine
acımak yeter - yedi günlük yasa ayıracak zamanın yok. Mızrak
hayatta kaldı.”
Kaybının acısını bir şekilde, kısmen atlatan Kefıra, “Bu isim,
sanki bir çocuk oyunu. Sen ve lanet şifrelerin. Dalga geçmenin
sırası değil. Tenimde hâlâ ölüm ün kokusunu duyabiliyorum. Sı
cak bir duşa ihtiyacım var. Sonra da bir espresso ve konyak isti
yorum ,” dedi.
Evlatlığı Yochana’nın kollarından sıyrılarak ayağa kalktı ve
üç metrelik, vitraylı teras kapısına doğru yöneldi. Klimalı cam
odanın eşiğinden güneşlenme salonuna geçerken Yochana’nın
telefonunun titreşimini duydu. Telefonun melodisi belirgin bir
balina sesiydi.
Çocukluğunun geçtiği evde ilerleyen Kefıra banyoya ulaştı.
Kolsuz bluzu ve şortu yere düştü. Serin mermer ayak tabanlarını
okşadı. Sıcak su duş kabininin üç yanından ve İtalyan mermeri
duvarlardan süzülerek tepesinden bir şelale gibi akıyordu. Doğal
bir sünger ve en sevdiği yulaflı sabunla tekrar tekrar yıkandı. Bir
kez daha gözleri doldu.
D uşun suyunu soğuğa çevirirken topla kendini diye buyurdu
kendine. Soğuk su genç kadını ürperterek artan endişesini yen
mesine yardımcı oldu. Aldığı eğitimin yardımı olduysa da, son
birkaç günün olaylarını tamamen hafızasından silememişti.
Kefıra terastaki bahçeye döndüğünde Yochana yalnız değil
di. Tostoparlak, kırmızı yüzlü, ellili yaşlarında, jilet gibi sarı bir
gömlek ve keten pantolon giyen bir adam kendi yaptığı bir şa
kaya gülüyordu. Kefıra dışarı adım atınca hem adam, hem de
Yochana cam odaya doğru döndüler. Sam eskisi kadar çevik ol-
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madiğini belli ederek hızla ayağa fırladı ve Kefıra nın uzattığı eli
yumuşakça sıktı.
“Nihayet karşılaştık. Gerçi, benim gözümde kızım gibisin”
derken, genç kadının elini çekerek sımsıkı kucakladı.
Adamın açık samimiyeti ve onu Yochana’nm yanında gör
m ek Kefıra yı şaşırtmıştı. Pek âdeti olmayan bir şekilde durum u
kabullenerek, artık hayatının bir parçası olan rol yapmayı sür
dürdü ve onunla daha önce tanışmamış gibi yaptı. Adam genç
kadının om zunun yanında başını sallayarak ve derin bir nefes
vererek acıyla iç geçirdi.
“Kaybını, kaybımızı tarif edecek bir kelime bulam ıyorum ,”
diyerek geriye doğru bir adım atıp, ciddileşti. “Zam anında ver
diğin raporu takdir ediyor ve vardığın sonuçlara yüzde yüz katı
lıyorum. Ancak, izin verirsen bir sorum olacak?”
“Ben üstüme rapor veririm. Bu kadar kısa sürede raporum a
tam olarak nasıl ulaştınız?”
Yochana araya girdi. “Sam ve ben her zaman çok yakın ça
lıştık. Bunca yıldan sonra hep ‘bilmene gerek yok’ dediğim or
tağımla karşı karşıyasın. O her zaman tüm raporlarını anında
görmüştür.”
“Size nasıl yardımcı olabilirim?” dedi Kefıra.
“İsrail’e girmeyi nasıl başardın? Zam an akışında bir boşluk
var.”
“Meslek sırrı-“
Yochana “Kefıra,” diye sesini yükselterek, soruyu yanıtlam a
sı gerektiğini ima etti.
“Taba’daki kum arhanede kadınsı bir içgüdü - sınırdan her
zaman yanım da taşıdığım Kanada pasaportuyla geçtim. Eğer
bunu size verirsem, açığa çıkar.”
“Anna C hapm an mıydı?”
Genç kadın “Harika bir kamuflaj açığa çıktı. Dersinize çalı
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şıyorsunuz,” diye yanıtladıysa da, acil durum lar için her zaman
yanında bulundurduğu pasaportu vermedi.
“Seni sınıra götüren adamın Rus mafyasıyla ilişkisi oldu
ğunu biliyor muydun? O nunla buluşmayı önceden ayarlamış
miydin?”
“D aha önce de söylediğim gibi, üstüme rapor veririm. So
rularınızı belki de ona yöneltmelisiniz.”
“Tam olarak nereye varmaya çalışıyorsun Sam? İma ettiğin
şeyden ya da söyleyiş biçiminden hoşlandığımı söyleyemem,”
dedi Yochana.
“Uzatmayacağım. Sanırım ne olduğunu anlıyorum. Hızlı
düşünm ek hayatta kalmanı sağlar. Ama benim işimi kolaylaş
tırmaz. Çöldeki o helikopter başımı yeterince derde soktu. Ölü
bir pilot ve yardımcı pilotu açıklamak kolay değil; varlıklarından
kimsenin haberdar olmadığı on dört iyi eğitimli komandoyu ise
saymıyorum bile. Temizlikçilerimiz herhangi bir Bedevi gelme
den önce bölgeyi temizlemeyi başardı. Ama ucu ucuna. Yine de,
iletişimin bize gerekli olan zamanı kazandırdı. Bu arada, etiket
siz giysiler kullanıp üniformalarınızı helikopterde bırakman il
ginç bir öngörü” derken Sam’in sesinde alaycı bir ifade vardı.
“O n u — “
“Bu kadar yeter, ikinize de söylüyorum,” diye araya girdi
Yochana. “Bugün yaramazlığın üstünde Sam.”
“İhtiyarın kendisinden işitmediğim laf kalmadı. Her neyse,
güvendesin. Yüzbaşı ve yardımcı pilotun cenazeleri bugün resmi
törenle kaldırılacak. Eğitim kazasında öldükleri söylenecek.”
“Böyle yapacağınızı tahm in etmiştim,” dedi Yochana.
“İkinizin de bildiği gibi takımın gerisi resmi kayıtlarda geç
miyor. Hepsinin tüm aile efradı ölmüş,” diye ekledi Sam.
İkisi bürokratik çalımlarını yaparken Kefıra izliyordu. Bu
rada gördüklerinin ötesinde bir şeyler döndüğünü düşünerek,
ileride hatırlam ak üzere bunu bir kenara yazdı.

24
“Neden Mısır’da eğitim yaptığınız gibi aptalca bir soru so
rabilir miyim? Yanlış hatırlamıyorsam 1979’daki C am p David
Anlaşması sonrasında o toprakları geri vermiştik,” dedi Sam.
Yochana ısrarlı bir ses tonuyla “Ç ok nazik davranmıyorsun,
Sam,” dedi.
“Yochana, belki farkında değilsin am a Başbakanın nefesi
ensemde.”
“Kefıra canım, burada ‘gizli bilgi’ kalması gereken bir d u 
rum var. Bize bir dakika verir misin?”
“Kendime bir konyak daha alacağım. Siz de ister misiniz
Sam, Yochana?”
Sam’in yüzü kızarmıştı. Şakağında bir dam ar görülebilir bir
şekilde atıyor, adam dalgın bir şekilde burayı ovuyordu. Yocha
na onu uzun süredir tanıyordu. D ikkatinin son derece dağılmış
olduğunu biliyordu.
“Sanırım bir espresso daha iyi olur,” dedi Sam.
“Benim ne sevdiğimi biliyorsun, duble olsun” dedi Yocha
na.

/

Kefıra emin adımlarla teras kapısına doğru yönelmişken yarı
yolda durdu. “Şu kül tablasını da tekrar boşaltsam iyi olacak.
Yine doldurmayı becermişsin.” Radarlarını açmış, Yochana’nın
alışık olmadığı bu sinirli tavrından bir şeyler yakalamayı um u
yordu. Sam sinirle konuşur, Yochana ipek giysisinin pililerini
düzeltirken Kefıra um duğunu bulamadı. Camlı odaya geçerek
içki dolabına yöneldi, kül tablasını koyarak temiz bardaklara iki
duble Camus konyak doldurdu, içkinin kokusu havaya karıştı.
Eğilerek kokuyu içine çekti. İçkiler dolabın üzerinde kaldı.
Daha sonra kül tablasını alarak çöp kutusuna yöneldi. Kapa
ğı açtığında çıkan küflü tütün kokusunu alınca yüzünü buruş
turdu. Sırf bu amaçla camlı odaya yerleştirilen metal kutuya kül
tablasını boşalttıktan sonra İskandinav tasarımı, rahat, keten dö
şemeli güneşlenme koltuklarından birine oturdu. O turduğu yer-

25
den Yochana’nın dudaklarına dikkat kesildiğinde, Yochana’nın
hareketlerinin alışılmıştan daha manalı olduğunu gördü. Belki
de Kefira’nın dudak okuma becerilerini düşünerek, Yochana el
lerini normalde olduğundan daha fazla yüzüne doğru yaklaştı
rıyordu.
Ancak Kefıra’nın özel eğitimi bir nebze de olsa işe yaradı.
Yochana ona eliyle gelmesini işaret etmeden önce ‘kom utanının
dudaklarında Şefik ve Muhaberat isimlerini yakalamayı başar
mıştı. Koltuktan kalkarken bu bilgileri aklının bir köşesine yaz
dı. Mısırlı bir adamın adı ve Mısır istihbarat servisi.
Kefira içkileri alarak teras bahçesine döndü. Bo, kadın ya
kınından geçerken “Kefira, Kefira” diye öttü. Yochana ve Sam
konuşurken, Sam bir yandan da ufak krom Weber mangalın bu
lunduğu dışarıdaki masanın üzerindeki kahve makinesinde ken
dine espresso yaparak oyalanıyordu. Kefira kadehi Yochana’ya
uzatırken, kendi kadehini burnuna götürerek kokuyu içine çek
ti. Sam yanlarına döndüğünde kahve hazırlama ritüeli sakinleş
mesini sağlamıştı.
“Bugün için planladığımız gündeme dönelim mi?” dedi
Yochana.
Yochana’nm savunma taktiğini isteksizce kabul eden Sam
“Söyleyeceklerim bu kadar,” dedi.
“Pür dikkat sizi dinliyorum. Ne üst düzey bir kapışma ama.
Tanrılar katında gibiyim. Komutanların fikir ayrılıklarını nasıl
çözdüklerini hep merak etmişimdir.”
“Şimdi de sen başlama,” dedi Yochana.
Kazayla Sam’in elinden kayan boş espresso fincanı mermer
zeminde tuzla buz oldu.
Üçü bir ağızdan “Masel Tov,”* diye bağırdılar.
Birbirlerine baktılar, omuzlarını silkip kahkahalar atmalarıy
la gerginlik dağıldı.
* M asel Tov: İbranice, iy iş a n s lır Ç N .
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“Bir^ojy için oldukça hızlısın,”* dedi Sam.
“Mossad’da öyle olabilirim. L’c haim ”" diye yanıtladı Kefıra.
Sam gömleğinin cebinden birilerinin aile albüm ünden çık
mış gibi duran ufak bir fotoğraf destesi çıkardı. Yeşil m erm er
sehpanın üzerine uzanmadan önce resimleri elinde karıştırdı.
“Bunlar canını emanet edebileceğin birinin fotoğrafları. Se
ninle, tercihine göre Paris ya da Büyük Britanya’da buluşacak.”
“Sam’le bu sorunun ortak hareket etmeyi gerektirdiğine ka
rar verdik. Bunu çözmek için bir takıma ihtiyaç var,” dedi Yochana.
“Normalde yalnız çalıştığımı biliyorsun.”
“Bu konuda ısrarcıyız. Sorun sandığımızdan büyük olabilir.
Kullanılan roketatar bizim stokumuzdaki Rus silahlarındandı.
Burada ciddi bir milli güvenlik sorunu var,” diye ekledi Sam.
Kefıra yapay bir ilgiyle “Kim bu?” diye sordu.
Yochana ayağa kalkarak Kefira’nın yanma oturdu. Bir anne
nin şefkati ve duyarlılığı bir kez daha hareketlerine yansıyordu.
Kefira’nın ellerini tuttu. Sam de etkilenmiş gözüküyordu.
Genç kadın farkında olmadan ergen jargonuna dönerek
Beni ürkütüyorsunuz,” dedi. “Kimdir bu, kayıp ağabeyim falan
mı?”
“Neredeyse öyle Yakiri, tatlım - bana geldiğin zamanı ha
tırlıyor musun?”
“O nasıl soru?” dedi Kefıra.
“Hayâtıma anlam kattığım biliyorsun. Pek çok açıdan beni
tamamladın,” dedi Yochana.
“Of! Konuya gel.”
Uçii de bir türlü konuya gelemiyordu, Sam m üdahale etti.
Boğazını temizleyerek elindeki resimlerden birini çevirdi.
* G oy: îbranice, Yahudi olmayan. Ç N .
** L’chaim : îbranice, kadeh kaldırılırken söylenen b ir söz. K elim e a n la m ı ‘hayata’. Ç .N .
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Sam “Şuna bak” diyerek elindeki fotoğrafı Kefira’ya uzattı.
“Bu benim, peki küçük oğlan kim?”
“Senin gibi o da ebeveynlerini kaybetti. Senden biraz kü
çük ama o da bana senin Yochana’ya geldiğin zamanlarda geldi,
ikiniz de diğer ebeveynden habersiz olmanıza karşın Yochana ve
ben ebeveynleriniz olduk.”
“Bir nevi yarı kardeşim yani. Adı ne?”
“Zak. Aranızda kan bağı yok, ancak sizin haberiniz olmasa
da aynı ebeveynler tarafından evlat edinildiniz,” dedi Yochana.
“İkinizin konuşmaları bile yıllardır birlikte olan bir çift gibi;
birbirinizin cümlelerini tamamlıyorsunuz.”
Üçü de önlerindeki fotoğrafları yavaşça incelediler. Kefıra
Sam’e Yochana’nın tahm ininden daha çabuk ısınmış gibi gözü
küyordu. Ama, diye düşündü Yochana, gerçek hayatta gerektiği
zam an kişiliği ortaya çıkıyor. Keflra sehpanın etrafından dolaşa
rak Sam’e ayağa kalkmasını işaret etti. Kucaklaması adamın içini
ısıttı.
Genç kadın “Bir şekilde hep biliyordum,” derken gözünden
akan bir dam la yaşı sildi.
Kefira’nın ağzından İbranicede harika ya da şaşırtıcı anlamı
na gelen “Sabaha” sözcüğü çıktı. “Bu hafta hayat bir şeyler aldı
am a başka bir şeyleri de geri verdi,” diyerek devam etti.
Sam ve Yochana, koruyucu ebeveynleri olarak Zak ve Kefıra’yı belli bir amaç doğrultusunda büyüttüklerini açıkladılar.
Sam Zak’in Mossad’da daha geleneksel bir kulvarı takip ettiğini
söyledi. Bir gün organizasyonun başına geçebilecek, deneyimli
bir saha askeriydi.
Sam ve Yochana bir ağızdan “O nun takımıyla çalışmanı is
tiyoruz,” dediler. “Göreviniz öncelikli olarak MacAuley’i yaka
lamak. İkincisi, araştırmanız süresince ortaya çıkabilecek diğer
dolaplara karşı gözünüzü açıp, bunları da takip etmek. Son za
manlarda ortalıkta fazla ‘laf’ dolaşıyor.”
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“İkimiz arasındaki bu bağdan ona bahsedecek miyim?”
“Bu sana kalmış. Bu görevde üst düzey subay sensin. Zak
yüzbaşı. Teknik olarak sen siyasi olarak atanmış bir albaysın, an
cak onun da sahada uzun yıllara dayanan tecrübesi var. D iplo
matik davranmaya çalış.”
Üçü birbirine baktı. Sam masanın altına uzanarak D uval-Leroy’un yarımlık Cuvée Femme'ini çıkartarak tıpasını açtı.
Sam terastaki dolaptan bardakları almadan önce şişeden birer
yudum alıp, dudaklarından geçerek genizlerine ulaşan köpükle
rin tadını çıkarttılar. Adam elinde üç bardakla dönerek “bu yeni
bir başlangıç” dedi.
Konu tekrar göreve gelmişti. Yochana, Zak ve takım ının bir
kaç gün sonra Kefira ile Paris ya da İngiltere, Birmingham yakı
nında ufak bir kasabada buluşacağını söyledi. Sam ertesi sabah
erkenden Başbakanla bir toplantısı olduğundan, izin isteyerek
ayrıldı. Adam ayrıldıktan sonra iki kadın dolmuş gözlerle birbir
lerine baktılar.
“Lütfen sarıl bana,” dedi Kefira.
“İyi misin?”
“Üç günde çok fazla şey yaşadım. Büyük Britanya’ya gidece
ğim. Şimdi uyumam lazım.”
“Bir şeyi açıldığa kavuşturalım. Görevin bu kâbusun so
rumlularını etkisiz hale getirmek. Şu MacAuley’i ortadan kaldır
madan önce ondan bilgi almaya çalış. Sana öğlen için askeri bir
uçuş ayarlayacağım. Tatlı rüyalar.”

REDDITCH BULUŞMASI
10 Şubat, 2012

İngiltere’de, Redditch kasabasının dışındaki Love Sokağın
da Kefira’nın şoförü aniden hızlandı. Yol kenarındaki çalıların
budanm am ış kısımları süratle ilerleyen yeşil renkli Austin Martiriin gövdesine çarpıyordu. Patika ayrımları ve çıkışları süratle
yanlarından akarken Kefıra tekrar arabayı kullanan genç kadına
göz attı. G enç kadın bir kez daha vites küçülterek arabanın m o
torunu bir leopar gibi kükretti.
“Böyle araba kullanabildiğini hayatta tahm in etmezdim!”
“G örünüşün aldatıcı olabileceğini söyleyen sen değil mi-
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“Teslim oluyorum... belli ki birileri benim halikımda ko
nuşmuş.”
Sarah, “Bildin. H er neyse, araba kullanmak benim için ço
cuk oyuncağı. İlk kez 14 yaşımda babamın arabasını kullandı
ğımdan beri benim için yürüm ek gibi bir şey,” derken bir kez
daha vitesi küçülttü.
“Bu kadar hızlı sürmek zorunda mısın?”
Sürücü İrlanda vurgusuyla “’İhtiyar Bill’den ne zaman kaç
man gerektiği belli olmaz,” diye yanıtladı.
“Cahilliğimi mazur gör, ama ‘İhtiyar Bili’ de kim?” diye
sordu Kefira.
“M uhtemelen I. Dünya Savaşı sırasında popüler olan bir
karikatür kahramanına, ya da modern polis teşkilatının kurucu
larından Sir Robert Peel’e bir gönderme. H iç kimse kesin olarak
bilmiyor,” dedi Sarah.
Sarah arka tekerlekleri kilitlemek üzere el frenini kullandı.
Hemen ardından freni indirerek sağındaki dik patikaya doğru
hızlandı. Araba durduğunda Kefira ön konsola çarpm am ak için
ellerini kaldırdı. Kemer, göğsünü ezecek kadar sert bir şekilde
sıkıştırmıştı.
“Çok basit aslında - yalnızca ralli işleri işte. Bu arabada ani
el freni dedikleri bir sistem var, bu tür dönüşler için özel olarak
yapılmış. Kendimi tutam adım .”
Kefira alçak Austin’den inerken köprücük kemiğini ovuştu
rarak “Detayları kendine sakla. Eminim bu becerin işimize ya
rayacaktır. Direksiyon başındaki pozitif enerjini hissetmek hari
kaydı,” diye yanıtladı.
Kefira ve Sarah’nın önünde durdukları kırmızı tuğladan, Tudor mimarisinde inşa edilmiş malikâne insana kararlılık ve gü
ven hissettiriyordu. Bacadan çıkan odun ateşinin dum anı, üze
rindeki ısı koruyucuya çarparak aşağı doğru iniyordu. Harika
kokuyordu.
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Kefira ailesinin Yunanistan, Kiklad Adalarındaki, Antiparas
limanı yakınında bulunan Paros adasındaki evine kışın yaptıkla
rı ziyaretleri canlandıran kokuya, sakinleştirici bir yemekmiş gi
bi tepki verdi. Genç kadın iç geçirdi. Odun ateşinin dumanı ben
de hep nostalji yaratıyor. Dum an, kışın evdeki neme engel olmak
için her odada şömine yakmaya bayılan babasını hatırlatmıştı.
Evlerinin bir takm a adı vardı. Eve Akdeniz’in o bölgesinde, Kik
lad boğazında iş tutan korsanları anlatan bir hikâyeden aldıkları
Korsan Mağarası adım takmışlardı. Paros yakınlarında üç ile on
metre arasında değişen boylarıyla dalgalar, öğleden sonra artan
rüzgârdan kaçamayan denizcileri ciddi anlamda tehdit ederdi.
N e diyorlardı o rüzgara Yunancada; Meltemi.
Kefira babasının yatarken anlattığı korsan hikâyelerini anım 
sadı. Anılar biyolojik saatini çalıştırarak yüreğini burkuyordu.
M alikânenin ön kapısı açıldığında dışarı vuran ışık ev sahi
binin iri bedenini çerçevelerken sıcaklık ve konukseverlik sunu
yor, genç kadının farkında olmadan hayatta yaptığı seçimlerini
düşünm esine neden oluyordu. İçeriden vuran ışığın vücudunu bu
şekilde yansıtarak, kendisini kapı ağzında bir hedef yapmaya nasıl
izin veriyor?
D oktor John ağır bir Birmingham şivesiyle “H iç gelmeye
ceksiniz sandım kız. Şoförün ‘kaçık’,” dedi. Kefira nın kafasının
karıştığını görerek gülerken “Nasıl döndüğünü gördüm. Haydi,
girin” derken, yine şiveli bir şekilde konuştu.
G enç kadın, “Kralın İngilizcesi dedikleri bu mu? Öyleyse
ben de Arap olayım,” diye yanıtladı.
“Akıllı cadı.” Sıcak karşılamasıyla genç kadım şaşırtan D ok
tor, ilk kez karşılaşmalarına rağmen kadını sımsıkı kucaklayarak
kulağına fısıldadı.
n ı[ı şivemin kusuruna bakma. Arkadaşın bilardo oda
sında. O n u n senin kadar yürekli olmadığını söyleyebilirim. H er
türlü insan geliyor öyle değil mi?” diye ekleyerek meşe merdi
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venlere uzanan lambri kaplı koridoru işaret etti.
Merdivenleri çıkarken bu sahnede bir tek gaz lambası ek
sikti. Harekete duyarlı lambaların aydınlattığı lam balar Kefıra’yı
çağımıza geri döndürürken, sonrasında kulağına çalınan birbi
rine çarpan bilardo toplarının sesini takip ederek yukarı çıktı.
Oyun odasının kapısı açıktı. Puro dum anı odayı doldur
muştu. Tepede asılı lambalar kullanılan tek m asanın çevresini
karanlıkta bırakıyordu. Masaların çevresindeki karanlık oyuncu
ları Kefıra nın görüş alanından gizliyordu. Masaya doğru bir is
teka uzandı ve ciddi görünüşlü, saçları tam am en kazınmış, Kefira nın yaşlarında genç bir adam ışığa doğru bir adım atarak eliyle
masanın yakınındaki lamba anahtarına uzanarak ışığı yaktı.
Yalnızca gözlerini hareket ettirerek incelediği genç kadını,
yavaşça tepeden tırnağa süzerken “Kefıra, ben Zak. Seninle ta
nışmak için sabırsızlanıyordum” dedi. Kadın yaklaştığında güzel
kokulu, yağlı parfüm ünün burnuna dolmasıyla bir an duraksa
dı. Genç kadının tepkisini fark eden adam ekledi, “Dosyadaki
resminden daha güzelsin.”
“İş konuşmamız gerekmiyor mu?” diye yanıtladı Kefıra.
“Belki baştan başlayabiliriz ve-“
“Bu defa doğru devam ederiz,” diye böldü Kefıra.
“Tamam, tamam. Lütfen balkona gel ve sana durum um uz
halikındaki değerlendirmemi sunayım. Yochana Sam aracılığıyla
selamlarını iletti.” Genç adam balkon kapısını açtığında akşam
havası kadını ürpertti. Konuşmanın başlangıcında yaptığı den
sizliği düzeltmeye çalışan Zak, “Bir savunma sanatları gösterini
izlemiştim. M üthiştin,” dedi.
Genç kadın “Seni orada gördüğüm ü hatırlam ıyorum ,” der
ken yüzü bir soru ifadesiyle gölgelendi. “Dur, tam am . Uzun, kı
vırcık saçların vardı, değil mi?”
“Evet. Sam gösterinin sonunu beklemeden beni çıkardı. Sa
haya çıktığım zaman saçlarımı tıraş ediyorum. Bu işte beraber
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çalışmamız gerekiyor. Seni kızdırmak için ne yaptığımdan emin
değilim ama özür dilerim. Tamam mı?”
“Belki yalnızca yol yorgunluğu ve direksiyondaki manyaktı.
Bu arada, bu kızı nereden buldun?”
Adamın sıcak kahkahası geceyi doldururken kadın da ona
katıldı ve her iki ajan da, en azından kısa bir süre için, zıtlaşmayı
bir yana bıraktılar.
“Bir ipucuna ulaştım. Mac-“ derken Zak sözünü keserek,
“Yochana bana anlattı, MacAuley. Dayanamayıp Mossad’ın veri
tabanlarında ismini araştırdım. Pis bir adam. Daha önce onunla
çalışmış birini tanıyorum. Tanıdığım adam şimdi çift taraflı ola
rak Mossad için çalışıyor. O nıı Edinburgh’da ziyaret edebiliriz.
Tam olarak nerede olduğunu biliyoruz. İki tane minibüs ayırt
tım , biri teknik takip cihazlarıyla tam donanımlı.”
Zak’ın yetkisine duyduğu küstahça güven kadını şaşırtma
sına ve kendi rütbesine tepeden baktığını ima etmesine rağmen
adamın becerikliliğini takdir etti. Genç kadın yeniden adamla
tartışmaya başlayacakken yuvarlak yüzlü ralli sürücüsü Sarah bi
lardo odasından balkona çıktı.
“Siz ikiniz, haydi bakalım. O yunu bir yana bırakalım da
işimize dönelim.”
Zak ile Kefıra aynı anda “Sen neden söz ediyorsun,” diye
atıldılar.
Sarah devam etti, “Kefıra, Albayım, hepimiz rütbenize say
gı duyuyoruz ancak unutm ayın ki Zak, Aden ve ben yıllardır
beraber gizli görevlerde çalışıyoruz ve bazen deneyim rütbeden
üstündür; özellikle de sahada. Ufak atışmanızı duyunca balkona
yaklaştım ve sizi duydum. Bu mesleki bir hata. İsrail Savunma
Kuvvetleri’nde yalnızca bir çavuşa eşit olabilirim ama yaşamak
istiyorum. Anladınız mı?”
Zak konuşmaya başladıysa da, dili tutulm uş ve biraz şaşır
mıştı. Duygularımın kontrolünü kaybetmek bana göre değil. Kişi
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sel duyguları tüm takımı tehlikeye atabilirdi. Ancak içinde bir
şeyler harekete geçiyordu. Beş yıl önce eşinin ölüm ünden beri
ilk kez içinde hareketlenen duyguları gözden geçirmek istediyse
de, bunun doğru olmayacağını biliyordu.
Zak birkaç ay önce Kefira’yı ilk kez gördüğünde çarpılmıştı.
Saralı onunla konuşmaya devam ederken, genç adam zihninde o
güne geri gidiyordu. Zak’in tamam en alışılmadık biçimde dav
ranması Sarah’yı şaşırtıyordu.
Zak’in duygularını içine attığını ve anne babasının ölüm ü
nü bir türlü kabullenemediğini biliyordu. Yıllar sonra eşinin öl
dürülmesi genç adamı neredeyse duygusal olarak sakatlamıştı.
Unutmaya henüz hiç hazır değildi. Son beş yılda ve hayatının
büyük bölüm ünde yaşadığı tüm ilişkilerde bu iki acısı ön planda
olmuştu. KePıranın gelişi onu bir anlamda çaresiz bırakmıştı.
Genç kadının yakınında oluşu gerçekle yüzleşmesini sağlamıştı,
ama ortak operasyonları kendini kontrol etmesini gerektiriyor
du.

BİRKAÇ A Y ÖNCE
Kasım 2011

Genç yaşta yetim kalan Kefıra kendi isteği dışında bir araç,
Mossad’ın aleti haline gelmişti. Bir Mossad yöneticisi olan Yochana, Kefıra’nın uyuyan, son derece gizli ajanlar yetiştiren prog
ram ının bir parçası olarak HaMossad’a* girişini ayarlamıştı. Yö
netici kadının bunu yapmasının nedeni yetim kızın annesiyle
çocukluk arkadaşı olmalarıydı. Yochana’nm başında bulunduğu
HaM ossad Departm anı, İsrail sınırları dışında istihbarat topla
ma, hedef yok etme ve söylenene göre paramiliter faaliyetlerin de
dâhil olduğu gizli operasyonlarından sorumlu, mızrak adı veri
* H aM ossad: İstihbarat vc ö z e l Operasyonlar Enstitüsü. Ç.N.
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len oncü birlik’ ajanları eğitim programını geliştirmişti. D ünya
nın tamamındaki Yahudi cemaatlerini korum a rolünü üstlenen
HaMossad resmi Aliyah* ya da Siyonist ajanlarının girmesinin
yasak olduğu ülkelerden İsrail’e Yahudileri taşımak üzere görev
lendirilmişti. Aman (Askeri İstihbarat) ve Shin Bet (İç Güven
lik) ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğunun ana kollarından
biriydi.
Doğrudan Başbakana bağlı olan Yochana, Kefira’nın ebe
veynlerinin zamansız, çocuk daha on dört yaşındayken Arjan
tin’deki İsrail büyükelçiliğinde öldürülmesini araştırmıştı. Kefira’nın gerçekten de en iyi çocukluk arkadaşının kızı olduğunu
anlayınca da, yasal sorumluluklarını yerine getirerek küçük kızı
bombacının neden olduğu trajediden kurtarmıştı. Yochana’mn
genç kız hakkında verdiği kararlar arasında Kefira’nın gizli ajan
eğitim programına kayıt ettirilmesi de vardı. Bu karar, Kefirayı
ileride tüm Mossad’ın başına geçirme yönünde uzun soluklu bir
programın bir parçasıydı ve Yochana’nm gerçekleştiremediği ki
şisel hedefinin dolaylı olarak gerçekleşmesini sağlayacaktı.
Birbirlerine üvey baba ile oğul gibi davranan Sam ve Zak
geniş amfitiyatrounun arka kısmındaki açık antrede dikilirken,
odanın diğer ucundaki sahneye bakıyorlardı. Sahnede durup iki
adama bakan baş döndürücü genç kadına odaklanmışlardı. Ara
larındaki 20 metre mesafeye rağmen Zak ve Kefiıa arasındaki
açıklanamaz enerjiyi kaçırmayan ve aynı zamanda bir H aM os
sad yöneticisi olan Sam konuştu. Kefira bir Botticelli eserleri
ni anımsatırken, görünüşü Brigitte Bardot’a benziyordu. Zeytin
rengi ipeksi derisinin altında sıkı kasları göze çarpıyordu.
“Zak, Ezop okudun m u hiç?”
“Fabllar. Sen daha iyi bilirsin Sam,” diye yanıtladı Zak.
“H er neyse, gözlerini kızdan ayır ve Ezop’u hatırla: dış görü
nüşün yanıltıcı olabileceğini anlatm ak için uğraşır durur.”
* Aliyah: d ü n yanın çeşitli ülkelerinde yaşayan y a h u d iler in İsrail topraklarına göç edişini ifade eder.
Yahudi kü ltü rü n d e bir slogan ve ideoloji olarak kullanılır. Ç.N .
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“Adını öğrenmeliyim. Kaç yaşında?”
“Seninle aynı yaşta, aynı geçmişe sahip ama bir goy.”
“M üm kün değil, HaMossad’da olmaz. Orada hiç goyim
yok. Yanlış bilgilendirilmiş olmalısın.”
“Çöldeki eğitimimizi hatırlıyor musun... sigara izmaritleri
ni ne yapıyorduk?”
“Tabii, izmaritleri parçalayarak rüzgâra savuruyorduk.”
“Sabreden derviş muradına ermiş. Çok konuştum. Seni se
verim. Ancak bu kadın bir istisna.”
“Tereddüt edenlerin ellerindeki her şeyi kaybedeceğini söy
lemez miydin? Andropoz seni sulu gözlü yaptı - \Vashingtonda
çok zaman geçirdin. Artık filmlerde ağladığın doğru mu? Çok
fazla yemekten hoşlanıyorsun Samuel ve ikimiz de fikir sorulma
dan akıl verenlere ne dendiğini biliyoruz.”
“Benim oğlum gibisin, ancak oğlum için bile çok konuş
tum . Oleh, Olah ve Olim .”'
“Neden bu ifadeyi kullanıyor ve göçmenmişsin gibi konu
şuyorsun? Burada ölüme dair kesin bir işaret görmüyorum. Sa
dece güzellik görüyorum.”
“Diyelim ki İsrail’e geldi ve insanın yükselirken başını bir
kaç buluta çarpması neredeyse kaçınılmaz. Daha da epeyce çar
pacak.”
“Lafı dolandırm a Sam. Adı ne?”
“Kefira.”
“Dişi aslan, ne kadar da uygun.”
“Özellikle mi adının daha az kullanılan anlamını seçtin?”
“Başka bilmecelerin de mi var?”
“Daha yaygın anlamı aykırı düşünce. Şimdi gitmek zorun
dayım,” diyen Sam’in gıdısının kalınlığı sahada çalıştığı yılların
* O le h , O la lı, O lim : İbranice, göçmen kelim esinin dişil, eril ve çoğul çekimleri. Ç N .
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üzerinden çok zaman geçtiğini ele veriyordu. Yakındaki birini
başıyla selamladı. Sam ayrılmak üzere arkasına dönerken başıy
la selamladığı adam Zak’e çarparak kahvesini temiz, zeytin ren
gi üniformasına döktü. Zak’in gözleri sinirle parlarken, İsrail’e
gelen yabancıları şaşkınlığa düşüren bir ölke gösterisi sunm ak
üzereydi.
En eski arkadaşının gözlerine bakarken “Sen,” dedi.
Zak başını sallarken uzun, gür, kıvırcık bukleleri köşeli yü
zünün çevresinde dalgalandı. Koyu renk gözleri çılgınca etrafı
tarıyordu. Gözleri odanın arka tarafında bir hareketlilik yaka
ladığında, Nereye kayboldu? diye düşündü. Sam Kefıra’yı önü
ne katıp, kadım odanın diğer tarafından kısmen gizlese de, Zak
alçak topuklu, kırmızı deri gladyatör ayakkabısının bantlarının
sardığı bal rengi baldırları tanıdı.
Sam, Sam. Ne yapıyorsun? diye düşünerek arkadaşına döndü.
“Ne zamandan beri Sam’in oyunlarına alet oluyorsun?”
“Sam mi? O da kim?” diye sordu arkadaşı.
Zak başını sallayarak “Sorduğumu unut,” diye yanıtladı.
Diğer genç adam “Meleklerin yürümeye korktukları yerlere
şapşallar koşar. Gel dostum, seminer başlıyor” diyerek kolunu
arkadaşının boynuna atarken mırıldandı: Sam’in içgüdüleri kuv
vetli. “O köprünün altından çok sular geçti,” dedi arkadaşı.
Seminerleri başladı ve İngilizcenin incelikleri hakkında,
özellikle de deyimsel ifadeler konusunda çalıştılar. Bunlar ajan
eğitim okulunun eskiden daha geniş olan grubunun son öğren
cileriydi. Programın amacı, mezunlarını İsrail için tehdit oluştu
rabilecek herhangi bir yerde konuşlandırmaktı. Hepsi yıllar önce
başlayan bir beyin yıkama programına dâhildiler. Çoğu öğrenci
aynı geçmişi paylaşıyordu: hepsinin ailesi ya intihar bombacıları
ya da teröristlerce öldürülm üştü. Yirmi bir kişiydiler.
Kefıra kapının ağzında Sam’in yanından geçerken, adam ka
dının mis kokulu baharatlardan yapılmış parfüm ünü içine çekti.
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B oynunda Afrika Sahrası’ndan boncuklar vardı; Libya’nın gü
neyindeki Berberi kadınların taktıldarı kolyelerden. Boncuklar
vücudun doğal kokusunu emerek güçlendiriyor ve göçer kadın
ların eşlerinin yatağa dönmesini beklerken yaptıkları hazırlık
larda kullanılıyordu. Kadınlar ufak bir sobanın yandığı çadırda
otururken tarçın, karanfil, bazen de kakule kokulu yağı bedenle
rine sürüyorlardı. Genç kadın yanından geçerken Sam’in gözleri
açıldı; kadının kokusu kendisinden daha yaşlı adamda uyarı ve
terapi karışımı bir etki yaratıyordu.
“Şimdi anfıye gitmeliyiz,” dedi Sam.
“Neden ona benden söz ediyordun?” diye sordu genç kadın.
“Kimden söz ediyorsun?” diye yanıtladı Sam.
“Uzaktan dudak okum anın en güçlü becerilerimden biri
olduğunu bilmiyormuş gibisin-“
“O benim oğlum sayılır ve adını sordu. Vazgeçirmeye çalış
tım. İkinizin de dikkatinin dağılmaması lazım. Bir şeyler dönü
yor. Bunu hissedebiliyorum.”
“O da benim gibi mi eğitildi?”
“Pek sayılmaz. Mossad’da doğrudan benim altımda çalışı
yor. O da senin gibi yetiştiriliyor, ama daha geleneksel bir yön
temle, sahadaki rütbelerden geçerek. Bir şey daha var. Yoclıana’ya onu ya da beni gördüğünü söylememelisin. Bu ‘gizli bilgi’.
Sana kom uta zincirinin dışında bir üstün olarak emrediyorum.
Sana söz, bu konuda en kısa zamanda her şeyi öğrenecek.”
Kefira “Sorun yok,” diye yanıtlarken koyu renk kaşlarından
birini kaldırdı. Capoeira gösterisi için hazırlanmak üzere hare
ketlenip askeri gömleğini çıkartınca antrenman giysileri ortaya
çıktı.
D iğer seminerlerden gelen yirmi kişi salona girmeye başlar
ken am finin ortasında dikildi. Yirmi birinci olarak, diğerlerin
den çok daha büyük olmasına karşın onu yalnızca mızrak ola
rak tanıyorlardı. Ancak o ana kadar uzaktan liderlik ettiği için
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Redditch’teki balkonda gözlerini Zak’ten Kefira’ya, sonra
tekrar Zak’e çeviren Sarah, “Hey, Zak orada mısın? Seni gerçek
ten tanıyamıyorum. Harekete geçmemiz lazım,” diye üsteledi.
Güçlü bir şekilde hissettiği aydınlanmadan sıyrılıveren Zak,
“Hayat bazen acımasız bir metres,” dedi.
Üçü birden bilardo odasına girerken Sarah, “Kanka, seni da
ha önce hiç böyle görmemiştim. Sen hayal âleminde dolaşırken
Albay ve ben bir anlaşma yaptık,” dedi.
Derin bir nefes alan ve Sam’in verdiği fotoğrafları çantasın-
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dan çıkartan Kefıra “Yani o gün ben Capoeira sunum unu ya
parken Sam’le konuşan şendin. Sanırım pek çok ortak noktam ız
var,” dedi.
“Hazır ol... Sana bir sürprizim var. Başlıyorum. Yochana be
ni yetiştirdi, Sam de seni büyüttü, ikimiz de ailelerimizin trajik
kazalarda, bombalarla öldürülmesinden sonra evlat edinildik,”
diye ekledi.
“Oha!. Benim yarı kardeşim olduğunu mu söylüyorsun?”
dedi Zak.
Kefıra, “Yani Sam ve Yochana’nm ildmize göz kulak olmaları
ve her birinin birimizden sorum lu olmaları anlamında. Sam’in
kendini göstermeden benim için bir baba gibi olduğunu daha
yeni öğrendim. Senin için de aynısı geçerli, yalnızca senin duru
m unda ortada olmayan ebeveyn Yochana’ydı” diye ekledi.
“Bazen bu çok koyuyor, her neyse. Ver bakayım şu resimle
ri. Garip, seni çocukluğumdan tanıdığımı düşünm üştüm . Ama
arada geçen zamanda çok fazla şey oldu,” dedi Zak.
“Kibbutz’da* beraberdik ama çoğu zaman bizi birbirimizden
uzak tuttular. ’Ö ncü birlik’ çerçevesinde birbirimizle yarıştığımı
zı biliyor m uydun?” diye sordu Kefıra.
“Nasıl yani?” diye sordu Zak.
“Bunu duymamış ol Sarah, tamam mı? İkimiz de mızrak
olmak içi çabalıyorduk,” dedi Kefıra.
“Tanrım! Sam’in benim için planları olduğunu biliyordum
ama bu kadarını tahm in etmiyordum,” dedi Zak.
“Daha bitmedi. Ben mızrağım, ancak karakterin ve aldı
ğın eğitim seni, mızrağın sahibi olarak asıl benim hakkım olan
Mossad komutasında yönetici olmaya daha yakın kılıyor,” dedi
Kefıra.
“Şimdi bir karşılaşmamızı hatırlıyorum,” dedi Zak.
* K ibbutz: îbranice, ortak k u lla n ılın yerleşim bölgesi. Ç.N .
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fira.

“Evet, biliyorum. Bize mızrağı gösterdikleri gün,” dedi I<
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“Hey, siz ikiniz, gerçeklere dönelim artık. Yetti rm II
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nız, diye kesti î>arah.
“Tamam. Tamam. Bir şeyi açıldığa kavuşturalım: komuta
zinciri. Ben üst rütbeli subayım ve beğenin ya da beğenmeyin
benim kararlarıma uyacaksınız. Ancak aptal değilim. Sizin daha
fazla olan saha tecrübenize dayanan fikirlerinize karşı gelmeye
ceğim. Siz plan yaparken görüş bildireceğim, ancak kolektif de
neyiminiz sizi üstün kılıyor. Esas görevimiz, yani MacAuley’i ya
kalamak ve operasyonunu sona erdirmek, ancak karşılaşacağımız
diğer gelişmeleri de göz ardı etmemek. Görevi tehlikeye atacak
bir şey yapmadığınız sürece arka planda kalacağım.”
“Güvenin için teşekkürler. Hislerimin bir daha araya gir
mesine izin vermeyeceğime söz veriyorum. Yarın sabah tam
05.00’de Edinburgh’a gitmek üzere hareket edeceğiz, sizin için
de uygunsa Efendim.”
Kefıra genç adamın hangi hislerden bahsettiğini merak et
ti, ancak dürüst olmalıydı. Zak ile aralarında bir elektrik vardı.
Kariyeri, bir uyuyan olarak gizli rolü, dans okulu ve genel olarak
hayatı yalan ilişkiler kurması için zaman bırakmıyordu. Bir şe
kilde ‘doğru zaman’ hiç gelmiyordu. Görevin başarılması kişisel
hayatını geri planda bırakıyor ve tüm dikkatini gerektiriyordu.
“Bana sabah brifing verebilirsin Yüzbaşı. Ayrıca şimdiden
sonra rütbe yok. Sahada zamanla bilgileneceğim. Bu arada, ben
sahaya ahşana kadar, deneyiminiz sizin liderlik etmenizi gerek
tiriyor.”
Ertesi gün tipik bir kapalı Midlands günüydü. Sarah ve
Aden öğlen yemeklerini hazırladı ve iki araç her şeyden bihaber
ve m ahm ur ev sahipleri kalkmadan çok önce ayrıldı. Aden ve
Amiz öndeki minibüse geçerken Sarah Kefira’ya işaret etti. İlk
minibüs yakınlardaki kablosuz bağ ağlantılarını tespit edip gös
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terecek ağ yoklayıcısı, telefon bağlantısı tarayıcıları, gece görüş
termal kameraları ve bir mil öteden pencerelerden içeride ya
pılan konuşmaları diııleyebilen yönlendirilebilir mikrofonlar da
dâhil olmak üzere, en son model izleme araçlarıyla donatılmıştı.
“Yolculuğumuz ne kadar?”
“Birmingham’dan Edinburgh’a M 6 otoyolunda beş buçuk
saat. Şehirde, şimdi kendine Tony diyen Amir’le durum um uz
dan emin olmak için biraz izleme yapacağız. Mossad’ın verdi
ği İtalya doğumlu, Avrupa Birliği kontratıyla İskoçyada çalışan
gezgin bir elektrikçi kimliği kullanıyor. Ayarlaması güç oldu an
cak verdiği bilgi bizi her akşam İsrail’e atılan Katyuşa roketlerin
den sorum lu birkaç Hizbullah üyesine ulaştırdı.”
M inibüs A38 otoyolunda bir göbeği geçtikten sonra üçüncü
çıkıştan dönerek M ö’ya çıktı. Kefıra öndeki dönen koltukların
arasındaki ufak masada duran diz üstü bilgisayarı açtı. Sarah’ya
brifingin nerede olduğunu sordu.
“Daha ilginç bir şey var. Favorilerde Açc Eyaleti Tsunami adlı
linke bak.”
“Nasıl bir bağlantısı var? Şu anda dikkatimi dağıtacak şey
lere zamanım yok.”
“Bana güven ve videoyu aç.”
“Bu yürek parçalayıcı. Bu videoları nereden buldun? Daha
önce böyle bir şey görmedim.”
“Bunlar aslında video değil. Internet üzerinden canlı yayın
lanan av pornosu.”
Kefıra av pornosunun ne olduğunu sordu. Yeni partneri
detaylı olarak teröre karşı mücadelede insansız uydu aracı olan
M Q-1 Predator ve büyük avcı-öldiirücü M Q -9 Reaper’ların
Amerikalıların hayatlarını tehlikeye atmadan kötü adamları na
sıl yok ettiklerini açıkladı. Devamında bu uçakların nasıl gerçek
zamanda, kesintisiz ses ve görüntü videoları kaydederek W ashin
gton ya da Nevada ya gönderdiklerini anlattı.
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“Açe m ücahit eğitiminin merkezi ancak hiç kimse “•
kam plarının yerini bulamıyor. Videoyu durdur. İşte” d ecr's”*
ralı, ekranı gösterirken bir an için sürüş becerilerini kaybettik ^
sonra sert bir fren yapıp vitesi küçülterek, şeridine döndii
"
“O ha, kızım... gözünü yoldan ayırma. Bekle! Burada silal
lı bir adam var. Açe’de dağ başında bir AK-47 ile ne yapıyor
içinden çıktığı şey ne?”
“Anlayabildiğimiz kadarıyla bir yeraltı sığınağı. Eğitimleri
nin en azından bir kısmını yer altında yapıyor olmalılar Kötı
adamların Endonezya’da 2004’ten bu yana bu denli organize ol
maları korkutucu,” dedi Saıah.
“Orası hüküm ranlık bölgesi. Predator’un orada ne isi var1“
Oraya gitmek için nasıl izin aldılar?”
“Bu da başka bir muamma. Amerika insansız aracını tam da
tsunam inin vurduğu gün göndermeyi nasıl bildi?”
“Tesadüfler, tesadüfler,” diyerek ekledi: “Tesadüflere inan
mam. Burada takım ım ın öldürülmesinden daha büyük bir şeyi
açığa çıkartıyoruz. Bu ipuçlarını da takip etmeliyiz. MacAtıley
dünyada olup biten tüm kötülüklere karışmış.”
“Zak bunu nasıl aldı?”
“CIA’de bir adamı var. Eski arkadaşlar.”
“Bu görüntüler ne kadar eski?”
“Eski gözüküyorlar; muhtemelen 2004 Noelinin ertesi gü
nü vuran tsunam iden.”
“N eden sekiz yıllık görüntüleri izliyorum?”
“Zak’in bağlantısı dostun MacAtıley’i aramakla meşgul.
O tom atik yüz tanımaları var. Senin adamın sırada. Eğer faaliyet
gösterdikleri herhangi bir yerde görürlerse bizi uyaracak.”
“Bu şekilde, araçta güvenilir mi?” diye sordu Kefira.
“Özel kriptolam a modülümüzde ııltra güvenli İsrail uydu
sundan bağlanıyoruz,” dedi Sarah.
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“B unu daha önce kaç kere duydum ,” dedi Kefira.
“Aden ne yaptığını biliyor ve Zak de uyduya en yüksek
önceliği verdi. Şimdi, şu adresi Google’da bul - 15 Stenhouse
Bulvarı Batı, Edinburgh, îskoçya, Birleşik Krallık. Am ir -d iğ er
adıyla Tony- orada yaşıyor,” dedi Sarah.
“Bir tür tanık korum a programında, değil mi?” diye sordu
Kefira.
“Bildin. O nu İsrail’de saklamak zor olacaktı, biz de bu ko
nuda İngilizlerle iş birliği yapıyoruz. Neticede, geçen yıl birinci
kuşaktan Pakistanlı bir radikal hücrenin Londra Senfoni’nin açı
lış gecesinde gerçekleştirmeyi planladığı intihar saldırısını durdumamızı sağlayacak kritik bilgiler verdi,“ dedi Sarah.
“Haritayı açtım. Krokiye değiştiriyorum. Bağlantın gerçek
ten hızlı. Tamam. Sıradan görünen bir yer ama izleme için hari
ka,” dedi Kefira.
“Zak kullanacağımız sistemi kurdu bile. O na bir mail atıp
planlarımızın bir kopyasını almak isteyebilirsin,” dedi Sarah.
«np

lam am .

“Favoriler sekmesinde ‘Z ’ ye tıklaman yeterli. Buradan gü
venli servis sağlayıcıya bağlanacaksın. Sadece Zak’e tahsis edil
miştir.”
Elektronik postanın yanıtı detaylı uydu fotoğrafları ve m ü
kemmel bir eylem planıyla geldi. Kefira’ya her şey çok organize
gözüküyordu. Otoyolda giderken biraz dinlenmeye karar verdi.
Koltuğunu geriye döndürerek yedek izleme sisteminin yakının
daki katlanır koltuğa geçti. Bir dakika gibi gelen bir uykudan
sonra Kefira nın kulağına tanıdık melodiler çalındı.
“Edinburgh, işte geldik,” dedi Sarah.
“Vay be, amma uyumuşum. O müziği nereden buldun? En
sevdiklerimdendir.”
“işimiz m em nun etmek.”
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“Ciddiyim ,” diye ekledi Kefıra.
“Zak senin gösterilerinle ilgili ufak bir araştırma yaptl ve
sevdiğin müziklerden oluşan bir koleksiyonun hoşuna p i )
ni düşündü.”
CC^1
“Biraz abartmış, öyle değil mi?” dedi Kefıra.
“Tanrım! Kızım yıllardır benim için böyle şeyler yapması
için uğraşıyorum. Kullandığın parfüm ne? Beni bile tahrik edi
yor.”
“C iddi misin?”
“H ayatım da hiç olmadığım kadar.”
“Libya’da çölde Berberilerin bölgesinde yaşadım. O rada ka
dınlar kendilerini erkeklerine adamıştır. Kocalarını beklerken te
peden tırnağa yağlanırlar,” dedi Kefıra.
“Zak’in niçin ilgilendiği belli. H er gün baharatlar süründü
ğünü söyleme bana.” “H er gün değil. Sadece odaklanmam gerektiğinde, yağlanır
ken meditasyon yapıyorum. Odaklanmamı sağlıyor.”
“Hangi baharatlar var?”
“Ilık yağa karıştırılmış kakule, tarçın ve karanfil.”
“Âlem kadınsın.”
Edinburgh’a yolculukları sorunsuzdu. İki karavan Zak’in
planına uygun olarak izlemeye geçildi ve bekleme başladı. Kısa
bir süre sonra Kefıra ve Sarah birbirlerine baktılar.
“Bu tıslama sesi ne?” diye sordu Kefıra.
“Em in değilim,” dedi Sarah.
Kefıra “Şu hareketli mikrofonlardan birini banyonun öbür
penceresine çevirelim,” diye emir verdi.
“Tamamdır. Duş alıyor.”
“İyi. İçeride. Öyleyse karanlık bastıktan hemen sonra gi
rebiliriz. İlk gözetleme görevin kolay olacak. Genellikle sonuç
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alana kadar günlerce beklemek gerekir.
“Acemi şansı.”
Sarah Zak’e elektronik posta gönderirken kulaklığına yük
sek bir ses doldu. Sanki büyük bir şey önce kaymış, ardından
da başka bir şey kırılmış gibi bir sesti. Zak, Sarah ve Kefıra nııı
olduğu minibüsle iletişime geçmek için video konferans progra
m ını kullandı.
“Aden ve Sarah içeri giriyorlar. Kefıra, sen ve ben beş daki
ka sonra onları takip edeceğiz. Sarah m aym uncuk parmaklarını
harekete geçir bakalım.”
Aden ilk m inibüsün ön yolcu kapısından indi. Tam inerken
neredeyse bir araba adama çarpıyordu. Britanya’da trafiğin sol
dan aktığını unutm uştu. Bir küfür mırıldandı, çünkü Zak gelen
trafik yönüne bakacak şekilde park etmişti. Aden Stenhotıse Batı
boyunca çıkmaz bir sokağa dönen köşeye kadar yürüdü. Sarah
minibüsün sürücü kapısını açarak kaldırıma indi. Aden’le kolkola girdi ve eski arkadaşlar gibi güldüler.
“Cık cık. Aynamdan o arabanın seni neredeyse oracıkta öl
dürdüğünü gördüm. Harika ustalık. Ne zamandır bu işi yapı
yorsun?”
“Soldan akan trafik!”
Birlikte çıkmaz sokağı geçerek sol taraftaki 15 num ara
ya doğru ilerlediler. Eskitme çerçeveli, pastel kahverengi sıvalı
dış duvarlardan dışarı alışılmadık bir yemek kokusu geliyordu.
Merdivenler çamaşır sodası sabunu ve lahana kokuyordu. Sarah
merdivenleri ikişer ikişer adımlayıp ildnci kata çıkarken Aden
gözlerini ve kulaklarını açmıştı. M utlu çift kimsenin dikkatini
çekmemiş gibiydi.
Ancak karanlıkta oturarak sokaktaki hareketi izleyen birinci
kattaki Bayan Burns geldiklerini görmüştü. Genç adamın nere
deyse ezilmesinden yabancı olduklarını anlamıştı. Bayan Bur
ns tekerlekli sandalyesiyle pencereden uzaklaşırken yüksek sesle
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kendi kendine “o yabancı ters yönde parketmişti,” dedi.
“İtalyan’dan başka kimi ziyaret edeceklerdi ki,” diye ekledi
M rs. Burns, İtalyan’ın “İ”sini “A” gibi söyleyerek.
Yaşlı kadın kendi kendine konuşmaya devam edip perde
kendiliğinden kapanırken tekerlekli sandalye hareket etti.
Mrs. Burns, “Güzel bir çay yapayım. Misafirleri gelmeden
önce ortalığı toplamış olmalı. Duyduğum ses oymuş demek ki,”
diye devam etti.
Saralı hızla kilidi açtı. Standart bir kilitti. Tony gizlenmesi
ne rağmen kapısında çok fazla kilit olmamasına dikkat etmişti.
Burada yaşayanlar m dürüst oldukları gün gibi aşikârdı. Akıllıca
diye düşündü Sarah, gösterilil bir kilit dikkat çekerdi. Kilit kadı
nın kurcalamasına yanıt vererek açıldı. Sarah kilidi açar açmaz
gelişlerinin normal gözükmesi için zile bastı. Aden de ona ka
tıldı. H er ikisi de silahlarım doğrultup evi ararken yüksek sesle
‘M erhaba diye seslendiler. Banyodan gelen sese doğru hareket
ederken eğitilmiş oldukları gibi birbirlerini koruyarak ilerliyor
lardı. Berretta’larım doğrultarak her odayı kontrol ettiler. Sarah
Tony’nin duyması ve gelenlerin düşman olmadığını anlaması
için parolaları olan ‘Eilat’ kelimesini seslense de bir tepki ala
madı.
Sarah banyo kapısını açınca gözü yarısı küvetin içinde, yarısı
dışarı sarkmış banyo perdesine takıldı. Duş açıktı ancak banyo
tıkacı takılı değildi. Tony giysileriyle banyo küvetinde inme in
miş, boynuna yırtık bir çarşaf dolanmış bir kurban gibi duru
yordu.
Sarah telsize “Zak. Hem en buraya gel,” diye konuştu.
Aden suyu kapattı ve silahını kılıfına koydu. Banyoya girme
den önce bütün evi kontrol etmişlerdi. Ö n odaya geçerek Kefııa
ve Zak’in gelmesini bekledi. Geldiklerinde, beklemek zorunda
kalmamaları için kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde dikkatlice kapıyı
kapatarak, bu defa kilitledi.
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“Banyo küvetinde. Duyduğum uz ses kayarak küvete düş
mesiymiş, zira onu duşa bağlayan kumaş yırtılmış.”
Zak “Bakayım,” dedi.
Zak telefon edip cevap beklerken kötü kaderlerine lanet etti.
Telesekretere tam adresi, saati, tarihi vererek “Yaklaşık dört saat
önce,” diyerek güvenlikli telefonu kapattı. D ördü cesede baktı
lar. Adamın bedeni henüz sertleşmediğinden cinayetin son dört
ile sekiz saat arasında işlendiğini tahm in ettiler. Aden küvete
uzanarak dizlerini dürttü.
“Burada eksik olan bir şey var.”
Jilet gibi keskin bir bıçak çıkarttı, açtı ve kendine yalan olan
paçayı kesti.
“Dizlerinde sargılar var. Birileri burada temizlik yapmış.”
Sonra dizi saran sargıyı kesmeye başladı. Kefıra onu durdur
du.
“Tam olarak ne yapıyorsun? Aden, cesedi ne yapacağız?”
Zak “Önce ikinci sorunu yanıtlayım, temizlik ekibini çağır
dım bile. Biz ayrıldıktan hem en sonra burada olurlar. İlk soru
na gelince, Aden benzersiz gözlemleme gücünü kullanarak bize
yardımcı oluyor. Sarah lütfen televizyonu açar mısın,” diyerek
Kefıra nın Aden’e sorduğu soruları yanıtladı. Aden Tony’nin di
zindeki sargıyı kesmeye devam ediyordu.
Kötü bir İrlanda aksam kullanarak “Dizlerine sıkmışlar. ‘Bu
ralardan bir Fenian' geçmiş olmalı’” diyerek şaka yapmaya çalış
tı. Kimse gülmedi.
Açıklamaya devam ederek Fenianlar’ın sorun yaşadıkları ki
şileri, özellikle de hain ve işbirlikçileri dizlerinden vurm a alış
kanlığını anlattı.
“En azından doğru iz üzerinde görünüyoruz,” dedi Kefıra.
“Fenian demek MacAuley’in bizden önce burada olduğu anla* F enianlar: 19. Yüzyıl ve 2 0 . Yüzyılın başlarında İrlanda’n ın bağımsızlığı için çalışan örgütün
taraftarları. Ç N .
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rnına geliyor,” diye eldedi.
“Bunu MacAuley in işi gibi göstermeye çalışan biri de olabi
lir, ya da onun kiraladığı biri,” dedi Sarah.
Z ak diğer odaları dolaşmaya gitti. Tony’nin yatak odasında
ki bir masada istiflenmiş, Boston’daki bir barın bardak altlıkları
duruyordu Zak bunları alarak elinde karıştırdı. Bardak altlıkW .ndan birinde bir telefon numarası vardı. Telefonunu çıkaryı aradı. Diğerleri odaya geldiğinde karşı tarafın
telefonu hâlâ çalıyordu. Kefıra Zak e bir soru soracaktı lu Zak
işaret parmağını dudaklarına götürerek telefonu işaret etti. Karşı
tlrafta biri telefonu açtı. Yemek yenilen ve içki_içilen bir yerde
kalabalık bir saatte duyulan sesler ve belirgin bir New England
aksan, duydu. “The Green Leprechaun İrlanda Ban. Zak tele
fonu kapattı.

BOSTON LİMANI
15 Şubat, 2012

Zak Azimıu Flybridgc yatın krom mutfağındaki Kefııaya
baktı. Genç kadın California’dan dolambaçlı bir sürü uçuş son
rasında bitkin gözüküyordu ancak gözleri fıldır fıldırdı. Gaggia
espresso makinesinde hazırladığı espressoyu yudumlarken göz
leri şık, pastel renkli, keten kaplama minderleri ve cilalı tik pa
nellerin yanısıra son teknoloji mutfak aletlerini inceliyordu. So
lunda, beşinci bir kişinin uyuması için ayrılan bölümde Aden
oturm uş video ve ses gözlem ekipmanına bağlanmıştı.
Birkaç dizüstü bilgisayar yalnızca yayalara açık olan, Uni-

on Caddesi Parkı yakınında, hemen Union Caddesi üzerinde
ki Green Leprechaun barının içinden ve dışından güvenli uydu
gönderileri gösteriyordu.
Sarah gazlı Karayip ocağında salatalık, dereotu ve beyaz şa
rap sosunda pişen taze deniz levreğiyle ilgilenirken bir yandan da
kahvesiyle oyalanıyordu. Ocağın kapağını tekrar kapattı. Ahşap
kapak aynı zamanda doğrama tahtası olarak kullanılıyordu. İki
kiloluk bütün balığı çıkardı ve Cape C od usulü balık güvecinin
kapağını açtı. Taze balık, dereotu ve H in t düğün pilavının ko
kusu etrafı sardı. Uç kaşık dolusu tereyağı ana yemeğin üzerinde
erirken, tavan vantilatörü çalışarak kalan kokunun çoğunu da
ğıttı. Aden bir şişe Chardonnay açarak büyük boy Chardonnay
kadehlerine doldurdu.
Kendini güvende hisseden ve rahatlayan Kefira “Bu alışılma
dık bir bardak,” dedi.
Şarabı damağında döndüren Aden, “Daha ziyade bir kadeh.
Ç ünkü beyaz şarap daha iyi oksijen alabilmek için havayla temas
etmelidir,” dedi.
“Bu oldukça lüks bir gözetleme. Bunun için bütçe nereden
bulundu?”
“İşin aslı, New England Soykırım Müzesi hemen köşeyi dö
nünce, caddenin ilerisinde. Sam’in müzeye finans sağlayan bir
arkadaşı var, bu yat da onun. Yılın bu zamanı hep Kudüs’tedir.
İyi ki de öyle, tekne işimizi görürken, bize de kılıf sunuyor. Marinaya bir göz at. Bu büyük bir yat, ama burada dikkat çekmiyor.
Aden yemeğini yerken, bir yandan da bir deri sicimle bir
birine bağlanmış, oyuk iki dana kaburgasıyla tempo tutuyordu.
Aden’in yaptığı oyuk İrlanda Kemikleri* itinayla kullanıldıkla
rından henüz eskiyip, kıvrılmamışlardı. Nazik bir şekilde bazı İr
landa geleneksel dans müziklerine, folklor şarkılarına ve folklor
* İrla n d a K em ikleri: H ayvan kemiği, ta h ta y a da benzer m alzem eden ya p ıla n , kastanyet benzeri
geleneksel b ir İrlanda vurm alı çalgısı. Ç .N .
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ezgilerine eşlik ediyordu. Sol eliyle kemikleri çalarken sağ eli le
dikkatle önündeki tabaktaki lezzetli beyaz eti alıyordu.
“Buna dikkat etmediğime inanamıyorum. Senin saçların kı
zil. Garip bir şekilde sana yakışıyor,” dedi Kefira.
“Irlandalıyı oynamak lıer zaman kolay olmuştur. Biz Yahu
diler ve İılandalılar suçluluğu iyi biliriz.”
Lokmaları arasında konuşan Zak, “Aden hızlı kavrar. Şu ge
leneksel enstrüm anı yapmayı internetten öğrendi” dedi.
Hepsi bir ağızdan “Sarah kendini aşmışsın,” diyerek kadeh
lerini aşçının şerefine kaldırdılar.
Aden dana kaburga kemiklerini haşlamış, temizlemiş ve ku
ruduktan sonra mühürlemişti. Sonra her bir kemiğin üst kısmı
na Keltilc harflerinden, bir arayışı temsil eden bir dizi işaret ve
dostluğu simgeleyen, bir taç oymuştu, içindeki müzisyen, sev
giyle elde yapılmış ‘kemikler’ adlı bu enstrümanın Boston Kelt
bar alemine giriş bileti olduğuna bahse giriyordu. Gerçekten de
kolay öğrenebiliyordu, ancak bahsi kazanıp kazanamayacağını
zaman gösterecekti. Yemek çukulatalı muşla sona erdi. Aden bir
köşeye çekilip yatın ses sisteminde çalan İrlanda halk ezgilerine
‘Kemikler’iyle eşlik etti.
“Kem iklerle ilgili en sevdiğim şey diğer eli içki içebilmek
için boşta bırakması. Gtıinness’in* Irlandacada dahi anlamına
geldiğini biliyor muydunuz?” derken bir yandan da başıyla gar
sona bardağını işaret eder gibiydi.
Kefira ve Zak tabakları toplarken Sarah ve Aden herkesin
görmesi için m utfak masasının üzerinde planları hazırlıyorlar
dı. Bir barmen ya da barmaid aradıklarını biliyorlardı, çünkü
bardak altlığındaki num ara barın kasası yakınındaki bir telefona
aitti. Ufak bir ihtimal olmasına rağmen ellerinde başka bir ipucu
yoktu.
Bir başka yeteneğini gösteren Aden, MacAuley’in öne çıktığı
+ G uin n css: İrlanda'ya özgü siyah b ir bira tiirii (Stout). Ç.N.
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bir sürü fotoşoplu düğün fotoğraf çıkardı; özellikle bir tanesinde
Saralıya çok benzeyen biriyle yavaş bir parçada dans ediyorlardı.
Hem en dikkat çekmeyecek şekilde bütün resimler ya MacAuley’in gövdesinin üst kısmını ve başını arkaya çevirmiş, ya da
yalnızca başını gösterir pozlardı. Aden MacAtıley’in inandırıcı
bir imgesini düğün resimlerine zekice yerleştirmişti. Son derece
inandırıcı bir etkisi vardı.
“Bu resimleri Tony’nin ölmeden önce bize bıraktığı num a
rayla bağlantı kurmak, eğer becerebilirsek, telefonu her kim açı
yorsa onunla bağlantı kurm ak için kullanacağız. Um arım bir hiç
uğruna ölmemiştir,” dedi Aden.
“O n u ben işe aldım. Benim ilk ajanlarımdan biriydi. Ga
riptir, insanın çocuğunu ya da en iyi arkadaşını kaybetmesi gibi
bir şey. Üstü olarak ilk görevinde partneri olarak ona göz kulak
olm uştum ,” diye ekledi Zak.
Kefira yatta kalarak onları takip sisteminin ekranlarından iz
ledi. Marshall Caddesi’ne geldiklerinde Zak park yerine yakın
bir köşede dilenci tezgâhını açtı. Boydan boya bir camın ardın
dan giriş kapısını ve park yerine açılan arka çıkışı görebiliyordu.
Sessizce ağız armonikasını çalıyor, önünde yere açtığı pelüş bir
kumaş parçası, atılan sadakaları topluyordu. Traş olmamıştı. Sal
vation Army’den' aldığı eski ancak temiz giysileri, koşullarına
karşın gururlu olduğunu gösteriyordu.
Aden Zak’in sadaka mendiline 25 sent atarak The Green
Leprechaun barının ön girişine doğru yöneldi. Akşamüzeri saat
leriydi. Barda oturan birkaç sadık müşteri vardı ve orkestra ka
pının sağındaki cumbalı pencerenin yakınındaki yerlerinde ses
kontrolü yapıyordu. Sokaktan gelip geçenler açık pencereden
seslerini duyabiliyordu. Aden kafasıyla selam vererek orkestra
nın yakınına oturdu. Sonra kalkarak kendisi ve Sarah için bira
almaya gitti.
* Salvation A rm y: 1 8 6 5 y ılın d a İngiltere'de k u ru lm u ş sosyal ve d insel örgüt, ö rg ü te a it dükkânlarda,
gelir sağlam ak am acıyla bağışlanan giysi ve eşyalar u cu z fiy a ta satılır. Ç .N .
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“İki küçük sürahi siyah bira lütfen.”
Barmen İrlanda aksanından çok Boston aksanıyla “Tabi bi
tane size bir tane de hanım arkadaşınıza. O turun, barmaid içki
lerinizi getirir,” dedi. “Buralı değilsiniz galiba?” diye ekledi
“Magog, Q uebec’ten geliyoruz,” diye yanıtladı Aden.
Garson geldiğinde Sarah m utlu bir şekilde düğün fotoğraf
larının olduğu bir albüme bakıyordu. Albüm büyük ve parlak
tı. Aden Sarah’m n solunda, orkestraya yakın oturuyordu. ‘Kem ik’lerini çıkarttı, birasından büyük bir yudum alarak ağzındaki
köpüğü sildi ve orkestranın prova için çaldığı şarkıya eşlik et
meye başladı. Uzun boylu, kızılımsı sarı saçlı, kalkık burnunun
çevresi çillerle kaplı, bulaşıcı bir gülümsemesi olan kadın garson
imrenerek fotoğraf albüm üne baktı.
“Düğünlere bayılırım. Sizinle bakabilir miyim? Müşteri tra
fiği henüz başlamadı.”
Sarah bir sır paylaşıyormuş gibi, “Çok mutlu olurum. Ben
Sarah. Aden fotoğraf albümlerinden nefret eder,” diye fısıldaya
rak kadına göz kırptı.
“Ben Fiona. Bu sizin düğününüz mü?”
“Hayır, hayır. Birkaç ay önce gittiğimiz ve resimlerini daha
iki gün önce aldığım bir düğün. Yanımda getirmeden durama
dım. Gel, sağıma otur. Böylece daha rahat görürsün.”
“Soğuk gözüküyor. Ç ok karlı bir yermiş. Nerede yaşadığını
zı söylemiştiniz?” diye sordu Fiona.
Sarah sesinde bir kahkahayla “söylememiştim,” diye yanıt
ladı.
“Kendini beğenmişiz ha?”
Aden bira yudum ları arasında lafa girdi: “Kızlar, kavgaya
başlamayın. ‘Kemiklerim’ ve biramla ellerim yeterince dolu.
“Hey, şu sayfaya geri dönsene,” dedi Fiona.
“Bu mu?”
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“Yok. Birkaç sayfa öncesi. İşte. İşe bak yahu. D ünya ne ka
dar küçük,” diye ekleyerek ayağa kalktı, barmene işaret etti.
“Rolly,” diye bağırdı. “Kaldır kıçını da buraya gel.”
Barmen pek meşgul olmadığından denileni yaptı. Kendisine
siyah bir bira doldurarak kasanın yanındaki bar tezgâhını kaldır
dı ve masaya doğru yürüdü.
“Olay nedir, Fi?”
“Şuraya bir bak. Şu her sonbaharda burada şarkı söyleyen
İrlandalı değil mi?”
Rolly yeni müşterilerine şüpheli bir bakış atarak “Vay canı
na. Hakikaten ona benziyor,” dedi.
“Adı neydi? Ben hiç bir yüzü, hatta sesi unutm am ve bu
adamın yürekten gelen, yanık bir sesi vardı.”
“Mac birşey, eğer yanlış hatırlamıyorsam,” diye yanıtladı
Rolly huzursuzca.
Barmenin yanıtlarken kullandığı ton Kefira’nın dikkatin
den kaçmamıştı. Gece senaryoya uygun olarak ilerliyordu. Sarah
ve Aden sorunsuz bir şekilde dikkat çekmeden bara sızmışlardı.
Yattaki takip merkezinde Kefıra ekranları izliyor, tuvaletlerdeki
konuşmaları dinliyor, jetonlu telefonlardan ve bar telefonundan
yapılan aramaları takip ediyordu. Zak elektronik aletlerin gö
rüntüleyip, dinleyemediği tek noktayı tutarken aynı zamanda
birkaç yerden gelen video görüntülerini izliyordu. Genç adam
barın bulaşık lavabosunun yakınındaki, çöplerin ve boş bira şişe
lerinin olduğu sokak arasına açılan arka çıkışı görebiliyordu. Zak
aynı zamanda ön kapıyı da kontrol ediyordu. Rolly birden bire
ayağa kalkarak bara giderken “İşe dönm em lazım” dedi, ancak
barda kimse yoktu. Fiona ve Sarah birkaç müşteri gelene kadar
fotoğraflara bakmaya devam etti.
“Ne tatlısın. Fotoğrafları benimle paylaştığın için teşekkür
ler.”
Bu arada Rolly bardaki bir kartvizitliğe bakıyordu. Bir kart
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buldu, etrafına baktı ve bar telefonundan bir numarayı tuşladı
Bir sekreter servisinin mesajı duyuldu ve Rolly, “Mac, benim
koçum ,” dedikten sonra telefonu kapattı.
Kefıra “Tombala. Evet,” diyerek numarayı not aldı.
. Mossad tarafından verilen numara tanıma cihazında telefon
numarasını kontrol etti ve num aranın meşgul işadamlarının me
sajlarını alan bir telesekreter servisine ait olduğunu görünce ha
yal kırıldığına uğradı.
Yüksek sesle neredeyse, ama bir başka çıkmaz sokak, diye dü
şündü.
Kefıra hayal kırıklığıyla arkasına yaslandığında bar telefonu
çaldı ve Rolly cevapladı. Bir reklam melodisini andıran sesiy
le bir kadın “Cep telefonları unutulm az anları yakalar,” dedi ve
kapattı. Kefıra sandalyesinin ucunda oturuyor, barmeni gören
ekrana bakıyordu. Cebinden telefonunu çıkartan adam bir nu
mara tuşluyormuş gibi yaparak Sarah ve Aden’in fotoğrafım çek
ti. Kefıra da bilgisayar programını kullanarak Sarah ve Aden’in
gizlice resmini çeken Rolly’nin fotoğrafını çekti.
Kefıra, Zalt’in kulağında gizlenmiş ten rengi kulaklığa ula
şan bağlantıya konuştu “Barmenin telefonundaki numaralara
ulaşmamız lazım, MacAuley için başka irtibat numaraları olabi
lir. Bahse girerim MacAuley’e ait başka numaraları var.”
Z ak ağız armonikasını çalarken nefes almak için durduğun
da gömleğinin yakasına doğru “Bu akşam işten çıktığında ilgile
neceğim,” diye fısıldadı.
Kefıra Zak’e “Zokayı yuttu,” diye fısıldadı.
“H em de nasıl. Ben b u akşam peşine düştüğümde destek
ol,” diye yanıtladı Zak.
“D aha iyi bir fikrim var. D ikkatini dağıtacağım.”
“Tamam. İşe koyul.”
“N ereden alacağım? Nasıl görüneyim?”
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“H ard Rock Cafe’nin üstündeki Blackstone park yerinde.
Sahne makyajı, giysiler lavabonun altındaki dolapta.”
“Bar kapandığında dilenci köşesinde” diye ekledi Kefıra.
Zak “Mekân sabah ikide kapanıyor. Bir elliye kadar ekran
larda kal” diyerek kom uta sınırını aştıysa da, bu durum da onun
saha tecrübesinin daha önemli olduğunu bilen Kefıra ona rütbe
sini hatırlatacak kadar saf değildi.
Kendine engel olmaya çalıştıysa da biraz gururu incinm iş
ti. Lavabonun altına uzanıp gizli görev giysilerini karıştırırken
izleme rolüne geri döndü. Sahne makyajı çantasındaki aynayı
açarak MacAuley kovalamacasındaki ilk ipucunu yakalamanın
verdiği heyecanla parlayan gözlerine baktı. Gece nöbeti daha il
ginç bir şey olmadan geçti.
Saat bir buçuk gibi Kefıra barmeni baştan çıkartacak şekilde
giyinmeye başladı. Altında üzerinde epey çalışılmış bir kamyo
net olduğunu biliyordu. Araç norm alden daha alçak duruyordu.
Hazırlık çalışmalarında takım kamyonetle ilgili konuşm uştu.
Sonuçta adamın ne tür bir kadından hoşlanacağı hakkında
fileri vardı. Üzerinde 1970’lerin roclc grubu W hite Snake’in gita
ristinin resmi olan siyah bir tişört giydi. Kafasına bir atkuyruğu
postişi takarak makyaj malzemeleriyle birkaç dövme yaptı. Göz
lerinin çevresine biraz gotik, koyu bir makyaj yaparak kulağına
beş gümüş küpe taktı. Dilinde de sahte bir piercing vardı. Son
derece kısa, siyah bir şortun altına kırmızıya çalan siyah, her ye
rinde büyük yuvarlak delikler olan bir çorap giydi. Son olarak
tişörtünün kollarını kesti, göğsünde V yaka derin bir dekolte
açtı. Dolgulu sütyen göğüslerini hapisanelerde m ahkûm ların
birbirine yaptıkları gibi amatörce yapılmış ve ‘beni yala yazan
dövmesini gösterecek şekilde dekoltesinden gösteriyordu.
Yatın banyo kapısının arkasındaki boy aynasında kendini
gözden geçirdi. Adamın temkinli olabileceğini bilmesine rağ
men, ‘işe çıkmış bir kadın olabilecek kadar baş döndürücü ve
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hafifmeşrep gözüküyordu.
Blackstone’daki Creek Meydam’nı çevreleyen ahşap çitl
boyunca yürüyerek ufak bir manavın boş kasalarını geçip
lennium H otel’in yanındaki dar sokağa ilerledi. Zait in basa A
takip ettiği hedefi bekledikleri gibi saat ikiyi çeyrek geçe orta •
çıktı.
Barın toplanm asına yardım etmezdi. Rolly’e göre bu kadın
işiydi ve o işi kadın garsonlar yapıyordu. Adam her zaman yaptı
ğı gibi arka kapıdan geçip tüm gece açık olan Haymarket pizzacısının ön kapısından çıkarak kaldırımın aynı tarafında yürüyüp
kendisine doğru yaklaştığında, Kefııa adamı süzerek ağzındaki
lolipopu yavaşça çıkardı. Adam başıyla kadını selamladı, kadın
koluna girerek metal müzik hakkında bir şeyler anlatmaya başla
dı. Adam ın kolu kadının beline kaydı.
Zak başını sallayarak onlardan önce katlı otoparka varmak
üzere karşı kaldırıma geçti, ikinci kattaki Ford Ranger’ın sürücü
tarafında park eden arabanın ön kısmında çömelerek beklemeye
başladı. Zak barmen Rolly’nin falıişesini aracın sürücü tarafın
daki arka kapıdan bindireceğini hissediyordu.
Arabanın yanından geçerlerken Zak yandaki arabanın bur
n u n u n yakınındaki duvarda gizleniyordu. Rolly sürücü tarafın
dan iki arabanın arasına girdi. Dönm eden önce duraksamış«.
Z ak sessizce “Evet,” diye fısıldadı. Kapı kilidi kumandayla açıldı
ve iri Rolly arka kapıyı açtıktan sonra itiraz etmeyen Kefırayı
kucakladı. Kadını kendine bakan koltuğa oturttuğunda kadın
bacaklarını açarak altında iç çamaşırı olmayan yırtık şortunu
gösterdi.
Tam Zak adamın ensesinin hemen üzerinden kafasına vu
rurken “Off, kay bakalım güzelim,” diyordu.
Rolly Zak’iıı kollarına yığılırken Kefıra “O kadar kolay değil
koca oğlan,” diye yanıtladı.
İkisi birlikte adamı arka koltuğa taşıdılar. Zak cüzdanını ala-
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rak parasım çıkardı, Rolly’tün kartlarını arabanın altına doğru,
zemine saçtı. Sonra Rolly’nin iPhone’unu alarak cebine attı. Kefıra torpido gözünü açarak Zak’in daha önce oraya koyduğu, şarj
edilmiş şok tabancasını buldu.
Rolly hom urdanarak kıpırdadığında Zalc adam ın ağzını
bantlayarak bileklerine plastik kelepçe takıyordu.
“Sen in Zak. Ben onu yavaşlatırım.” Şok tabancasının iki
iğnesi Rolly’i ensesinden vurdu. Titreyen adam bayıldı; şimdi
açık olan ağzının kenarlarında salyalar birikmişti.
Amerikan güreşi sunucusu Milce Buffer’ın taklidini yapan
Zak konunun biraz dışında “Haydi gürleyelim” dedi.
Kefıra Zak’in elini tuttu. Dışarıdan bakan biri kostüm lü bir
partiye katılmış, biraz garip bir çift olduklarını düşünürdü.
“Bunu kavgadan önce söylemen gerekmiyor mu?” diyerek
dalga geçerken girişteki güvenlik kamerasını görünce donakaldı.
İşaret parmağını kadının burnuna doğru sallayan Zak, “Beni
ne sanıyorsun? Siz gelmeden önce kameraları hallettim,” dedi.
O n dakika sonra hepsi yattaydı. Aden telefon üzerinde çalışıyor,
Zak ve Kefıra sahne makyajlarım siliyorlardı. Bir şişe şampan
ya buzda soğurken, m antarının açılmasını bekliyordu. Hepsinin
gözü Aden’in üzerindeydi. Sarah bile sessizdi.
“Şişeyi patlatın. Michael MacAuley’in iki numarası var, biri
Buenos Aires, diğeri de N orth Hatley, Quebec’te.”

KEFİRA’N IN EVLAT EDİNİLMESİ
21 Mart, 1992

Adı Yunancada aşk’ anlam ına gelen Agape Takis, Noussa
O rtaokulu m üdürünün ofisinin dışında dik arkalıklı ahşap san
dalyede, hafif öne eğilerek, dizlerini birleştirmiş, aykalarını diz
lerinin soluna doğru yanyana koymuş, elleri kucağında oturu
yordu. Gözleri sürekli duvardaki saate kayıyordu. Okul servisleri
çok kesin bir zaman çizelgesine tabi olduklarından, okul sonra
sında kalmasını istemeleri çok alışılmadık bir durum du. Ancak
Agape için daha sinir bozucu olan, lisenin öğrenci gazetesi olan
Palmi Tis Neoleas, Genç Tempo’nun editörü olarak yapacağı ilk
toplantıyı kaçırmasıydı.
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M üdür Bay Skadia ofisinin masif meşe kapısını içeriden açtı.
Genellikle gülümseyen yüzünde ciddi bir ifade vardı.
“Bayan Takis, lütfen ofisime geçin.”
Uzaktaki Naoııssa ve Ege Denizi’ne bakan üç metre eninde
ki pencerenin olduğu duvarın yakınında, deri bir koltukta, sı
radan görünüşlü bir kadın oturuyordu. Agape odaya girdiğinde
kadın ayağa kalkarak Agape’ye elini uzattı.
“Ben Yochana. Anne babanı uzun yıllardır tanırım . H atta
senin yaşlarındayken, annen en iyi arkadaşımdı.”
“Şükürler olsun. Ben de her salı yaptıkları gibi neden ara
madıklarını merak ediyordum. Uzun konuşacak mıyız? Okul
gazetesinin yeni editörüyüm. İlk toplantım da şu anda başladı.
Daha sonra konuşmamız m üm kün m ü lütfen, beyefendi, hanı
mefendi?”
Bay Skadia başıyla Yochana’dan özür dileyip, topuklarını bir
birine vurarak Yunanca, “Lütfen oturun kızım. Size önemli ve
oldukça tatsız haberlerimiz var,”
Bay Skadia’nın kendisine hitap ederken ‘lütfen’i Yunanca’daki nazik söylenişiyle kullanması başlıbaşına bir şoktu. Aga
pe dizlerini hafifçe sola doğru bükerek, sehpanın karşı tarafında
oturan iki kişiden uzağa oturdu. Ellerini uyluklarının yanında
sıkarak bekledi. Bay Skadia aniden kalkarak kapıya yöneldi ve
sekreterinden hepsine papatya çayı getirmesini istedi. Kanepeye
döndü ve sonra fikrini değiştirdi.
Bir kez daha utangaç bir şekilde hareket ederek, “Belki de
Bayan Takis kanepede, sizin yanınızda oturm alı Bayan Dayan,”
dedi. Bu kez müdür, çok sevdiği Kildad Adaları’na ait taşların
bulunduğu masanın yanında, pencereye bakan alışılmış yerini
ona bıraktı. Agape’nin yerinden kalkmaması üzerine genç kadı
na doğru saygıyla eğilerek oraya geçmesi için buyur etti.
“Israr ediyorum,” derken bir kez daha saygıyla eğilerek elini
bu kez genç kadına doğru uzattı.
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Sekreteri hepsi için getirdiği çay ve bisküvilerle odaya girdi
Yavaşça her bir fincanı doldurduktan sonra başını bir kez olsun
kaldırm adan ve tek söz etmeden odadan çıktı. Kapı sessizce ka
pandıktan sonra Agape sehpanın etrafına baktı. Kimse ne diye
ceğini bilmiyor gibiydi.
Agape ayağa kalkmaya yeltenerek, “Benim gerçekten toplan
tıya gitmem gerek,” dedi. “Üzgünüm ama papatya çayı uykumu
getiriyor ve bugün yapacak çok işim var.
Adam ın huzursuzluğunu hisseden Yochana, “Bay Skadia,
belki siz gidip gazete grubuna yeni editörlerinin gecikeceğini
bildirmelisiniz,” dedi.
M üdür odayı dolduran havadan kaçmak ve bu iki yabancıyı
yalnız bırakm ak için için bu fırsatı kaçırmadı.
Yochana avucunu açıp içinde bir fotoğraf gözüken madalyo
nu göstererek, “Gel ve biraz yakınıma otur çocuğum. Sana çok
güzel bir şey göstereceğim. Bunu tanıyor musun?” diye sordu.
Agape kolyeyi kadının avucundan kaparak “O nu nereden
buldunuz? Bu annem in,” dedi.
Kilidini açtı ve içindeki resmin annesinin madalyonundakiyle aynı olmadığını, onun yerine anne babasının yamsıra kar
şısındaki kadının da bulunduğu bir resim olduğunu gördü. Göz
yaşları yanaklarından süzülmeye başladı.
“Anne babama bir şey oldu.”
Yochana çocuğun saçlarını şefkatle okşarken, “D ur şu ma
dalyonu sana takayım. Sende kalmasını istiyorum. Boynuna ge
çireyim. Biliyor m usun, annen bu madalyonu bizler sen yaştay
ken vermişti. Negev Ç ölündeki Yamit Kibutz unda birbirimizin
en iyi arkadaşıydık,” dedi.
“M adalyonu açsana.”
Agape denileni yaptı, şok içindeydi.
“Bak. O nlar her zaman seninle. Ne zaman onları düşünsen,
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yapman gereken tek şey m adalyonu açmak ve karşındalar.”
Agape yaşlı kadının kollarına atıldı, gözyaşlarını durduramıyordu. Yochana nın jojoba yağı, zambak ve yasemin kokulu ev
yapımı hafif parfüm ü genç kızı sersemletmişti.
Agape biraz kendine gelerek, “A nnem gibi kokuyorsunuz,”
dedi.
“Aslında o benim gibi kokuyordu. Bu parfüm ü kendim ya
parım ve annene de doğum günlerinde gönderirdim .”
“Onları bir daha ne zaman göreceğim?”
“Maceraları sever misin Agape?”
“Soruma cevap vermediniz.”
“Sana annenle nerede karşılaştığımızı gösterdiğimde her şe
yi açıklayacağım.”
“Peki, okul ne olacak?”
“Yakında başka bir okula başlayacaksın. Senin gibi zeki bir
kızın orayı seveceğinden em inim. Kaç dil konuştuğunu söyle
miştin?”
“Söylememiştim.”
Bay Skadia ofisinin kapısını çalarak açtı. Davranışları ger
gindi ve huzursuz gözüküyordu. Agape ilk kez bir yetişkinin ger
çeklerle yüzleşirken zorlandığını görüyordu. M üdür Yochana’ya
büyük sarı bir zarf uzattı.
“Tüm belgeler tam am gözüküyor Bayan Dayan. Büyükelçi
liği aradım. Belgeler hakkında bilgileri var ve nakli onayladılar.”
Sonra Agape’ye dönüp, bir kez daha elini uzatırken topukla
rını birbirine vurarak hafifçe eğildi.
“En derin taziye dileklerimle Bayan Takis.”
Bunun üzerine Agape ve Yochana ofisten ayrılarak, şoförlii
araca gittiler. O n kilometrelik yolculuk rüyadaymışçasına geç
ti. Paros Uluslararası Havalim am ’na vardıklarında araç üzerinde
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herhangi bir imge bulunmayan ufak uçağa yöneldi.
“Bu jet sizin mi?” diye sordu Agape.
“İşverenime ait, ancak gerektiğinde kullanabiliyorum.”
“Odamdaki eşyalar ne olacak?”
“Sana sormadan eşyalarım önden gönderdim. Gittiğimiz
yerdeki odan tıpkı Paros’taki gibi olacak.”
Leaıjet’e binerken yeni deri kokusu Agape’yi sarmaladı. Ra
hat deri koltuğa oturdu, Yochana da karşısına geçti. Agape daha
fırsat bulamadan, asker görünüşlü, güler yüzlü bir kabin m em u
ru uzanarak kemerini taktı. M em urun haki üniforması zeytin
renkli cildi, kapkara gözleri ve kuzguni siyah saçlarıyla bütün
leşiyordu.
“Küçük hanım bugün bir uçağı uçuracaksınız. Buna ne der
siniz?”
“Ama ben-“
“Ben Yüzbaşı Bagrit ve ‘hayır’ cevabını duymak istemiyo
rum. Havalandıktan sonra gelip sizi alacağım, tabii izniniz olur
sa General.”
“Bu harika bir fikir Yüzbaşı,” dedi Yochana.
Genç pilot emin adımlarla kokpite yöneldi. Yochana gözü
nün kenarındaki bir damla yaşı sildi.
“Ne dersin Agape?” diye sordu ve tekrarladı, “Ne dersin
Agape, belki yeni bir hayat yeni bir ismi hak ediyordur. Tabii se
nin de iznin olursa, sana bundan sonra benim dilimde dişi aslan
anlamına gelen Kefıra diyeceğim.”
“Anne babamı bir daha göremeyeceğim öyle değil mi?”
“M adalyonu aç çocuğum. Onlar her zaman senin yanındalar.”

J

TAHRİR MEYDANI
2 Şubat, 2011

İslami bir organizasyondaki nadir Kıpti Hıristiyanlardan
olan Kabril Şefik tek başına ofisinde oturmuş, Mısır Genel İstih
barat Servisi’nin (GIS) Kahire merkezindeki binasının çatısında
ki güvenlik kameralarınca kaydedilen, artan sokak protestolarını
izliyordu.
İşe adanmışlığı ve liyakatlarının yanı sıra babasının yüksek
rütbesi ve kıdeminden dolayı Şefık’in işi her zaman güvende ol
muştu. Babası aynı zamanda, oğlunun GIS’e daha rahat girebil
mesi için Şefık’e Arapça bir isim verecek öngörüye de sahipti.
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“D ur bakalım,” diye mırıldandı kendi kendine. Acil durumlar
için köşeye bir m iktar para atmıştı ama o bir mükemmeliyetçi ve
ajanların ajanıydı; yine de yukarıdaki ekranda gördükleri adamı
duraklattı. İşler karışıyor, diye düşündü.
Özel bir teleks makinesi çalışmaya başladı. Teknolojisi za
man aşımına uğramış makine yıllardır kullanılmadan, yalnızca
tüm diğer mesajlaşma imkânlarının ortadan kalkması ihtimaline
karşın bir köşede duruyordu. Garip, diye düşündü, bu Israilli
meslekdaşımm gizli arama sinyali ve mevki bildiricisi. Ayağa kal
karak bir kez daha sevgili Kahire’nin sokaklarındaki çılgınlığa,
anarşiye baktı. Harekete ihtiyacı vardı, üst düzey ofislere kadar
yükselen karmaşadan aldım alacak herhangi bir şeye.
Şefik antika İngiliz subay kamçısını kolunun altında şaklat
tı, sonra başparmağıyla Yarbay rütbesini gösteren apoletlerinde
ki tek yıldızları ve rütbe yıldızını parlattı. İsteksizçe iç geçirerek
ayakları üzerinde ileri geri sallandı, şık bir hareketle ofisinin ka
pısının arkasında duran boy aynasına doğru döndü.
GIS elemanı yavaşça üniformasını çıkartarak çöl Bedevileri
nin giysilerine büründü. Üst giyeceklerinin olduğu büyük çan
tayı açtığında develere özgü ekşi koku burnuna çarptı. Beyaz bir
türban; geleneksel, kısa, Bedevi’lere özgü çizgili bir üst; genel
likle potur adı verilen paçaları düğmeli beyaz bir pantalon ve
gellabiya denilen sade, uzun bir entari giydi. Sonunda da, biri
piramitlerde develerle turistleri gezdiren Mısırlı bir çöl göçebesi,
İkincisi güney Negev’den İsrailli bir Bedevi olduğunu belgeleyen
iki farklı seyahat belgesini aldı. Ayrıca yanında kısa bir süre önce
hazırladığı, acil bir durum da kullanabileceği demokrasi taraftarı
ve M übarek taraftarı kimlik belgeleri vardı. D ört farklı kimli
ği farklı keselerde, dış entarisi gellabiya’n ın altında, vücudunun
farklı yerlerinde taşıyordu.
Bu belgeler ve kılık değiştirme giysileri yıllar içinde hazırlan
mış ve düzenli olarak değişmişti. Giysiler sekiz yıl öncesinden,
M ısır Gizli Servisi M uhaberat’ta bir General olan babasının baş
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lattığı son derece gizli operasyonda, Antioch kod adlı Mossad’lı
meslekdaşıyla yakın olarak çalıştıkları dönemden beri, güvenli
bir duvar kasasında saklanıyorlardı. Özel, kriptolu cep telefonu
nu kontrol etti. Beklediği gibi, gerçek ama ilgisiz bir numaradan
gelen bir mesajda harita koordinatları gizlenmişti.
Sessizce on iki kat merdiveni zorlanmadan indi. Yılların di
siplini bu gece işe yarıyordu. Otoparkın kapısını açmadan Önce
bir çift ten rengi ameliyat eldiveni taktı.
O toparkta direk olarak 86 numaralı park yerine gitti. Bura
da gri bir Mercedes Benz W 123 park edilmişti. Arabanın yanın
dan pek çok kez geçmiş; sık sık, bir gün arabanın altındaki gizli
geçiti kullanmak zorunda kalıp kalmayacağım merak etmişti.
Mercedes’in anahtarı gri bantla entarisine yapıştırılmıştı. Kolu
nun altındaki bantın bir kısmını kaldırdı. Anahtar bantın altın
daydı. Anahtarı kilide soktu.
Bir an için alarm çalmaya başlayacakmış gibi görtindüyse de,
tek bir yumuşak biplemeyle kapı açıldı. Arabaya binerek park
yerinde bırakıp, duvardan uzaklaştıracak şekilde bir metre geriye
çekti. M otoru durdurdu, dışarı çıkarak yavaşça kapıyı kapattı ve
eğitimli gözleriyle garajı kontrol etti. Bu akşam arabasıyla ayrılan
kimse yoktu. Tek başınaydı. Aşağı eğilerek su drenaj mazgalı ve
havalandırma kapağını açarak kaldırdı.
İçerisi dardı ama Şefik’in klostrofobi gibi bir sorunu yoktu.
Profesyonel hayatı boyunca her ay çölde eğitim aldığından sıcak
lık da onun için sorun değildi. Sırt üzeri yatarak kapağı yerine
taktı ve kendini binanın dışına doğru çekmeye başladı. Çıkış
noktasına yaklaştıkça, protestolar ve zaman zaman silah sesle
rinin duyulduğu gecenin sesi giderek yükseldi. Yüz metrelik tü
nelde süründükçe, kendine doğru yavaşça yaklaşan sesler duydu.
Çıkışa yaklaştıkça sesler giderek yükseliyordu. Tam çıkış ka
pağına vardığında birisi mazgaldan içeri bir sigara izmariti attı.
Şefık’in entarisine düşen izmarit neredeyse onu yakacaktı ama
sakince, elinin yanmasına aldırmadan izmariti alarak başparma
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ğıyla işaret parmağı arasında ezerek sigarayı söndürdü.
Sırt üstü yatmaya devam ederek yukarı uzandı ve yıllar önce,
çok daha gençken, bu amaçla kullanılmak üzere orada bıraktı
ğı penseyi alarak kapağın cıvatasını açmaya başladı. Talat Harb
Caddesi’ndeki çalıların gerisindeki bir ağacın altından dışarı
çıktı. Tahrir Meydanı’na doğru ilerleyen güruha karşı yürümeye
başladı. O rtalık gergindi.
Sokaktaki kalabalık Başkan M übarek taraftarlarıydı. Meyda
nın, hüküm et yanlısı grupların kontrolü altında olan kısmına
doğru ilerliyorlardı. M eydanın karşı tarafı demokrasi taraftarla
rıyla doluydu. Herkesin elinde silah olarak sopalar ve yol kenar
larından söktükleri taşlar vardı. Hepsi olmasa da bazıları gözle
rini karartmış ideolojik eğilimli eylemciler gibi görünüyorlardı.
Sağa döndüğünde, Addüsselam el A rif Caddesi’nin köşesin
de gençlerden oluşan bir grup Şefık’i durdurdu. Bunlar cadde
lere girişleri kontrol eden milislerdi. Şefik acı çekiyormuş gibi
yaparak sol om zunu tutan elini gösterdi. Giysilerinden kan sı
zıyordu.
Kontrol noktasındaki şehirli gençler yaralarından çok deve
kokusuna tepki verdiler. Şefik, El Ezher diyerek, tüm politik
taraflardan göstericilere ücretsiz sağlık hizmeti veren büyük ca
m inin adını mırıldandı. Gençler bir ağızdan bazı Arap toplumlarında sevgi ifadesi olarak kullanılan hitabı kullanarak, “Geç ba
ba,” dediler. Adamı geçirirken gözlerindeki bakış yumuşamıştı.
Şefik “Allahtı Ekber” dedi. Acı çekiyormuş gibi yaparak yüz adım
kadar yürüdükten sonra elini om zundan çekti. Giysisinin altına
bantladığı kesedeki tiyatro makyajı akmayı bırakmıştı. Büyük
caminin gölgesindeki M uham m ed A bduh Caddesi’ne doğru
hızla yürüdü.
Cami avlusunun girişinde bir genç seslendi, “Allah büyüktür
baba. Gel, yemeğe katıl. O tur.” Şefik kendisi gibi bir entari giy
miş kadını, Israilli bağlantısının yüzünü tanıyınca şaşırdı. O tu r
du. Antika görünüm lü bir takım da çaylarını içtiler. Bir nargile-
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den kayısı kokusu geliyordu.
“Bu,” diyerek camiye doğru kaynaşan kalabalığı eliyle göste
ren Yochana, “ikimiz için de iyi değil,” dedi.
Şefik yalcınlardaki meraldi kulakların da duyabileceği şekil
de, “Allah büyüktür. O nun bilgeliği bizim anlama becerimizin
üzerindedir,” dedi.
Fincanının dibinde bir cep telefonu numarası çıktı. Solarak
yok olurken, Şefik numarayı ezberlemişti. Mesajın veriliş biçi
m inden, gelişen bu karmaşadan çıkmak için hâlâ bir şansı ola
bileceğini anladığından yüreği bir an için hop etti.
Çaydanlığın yanına gizlice bırakıverdiği telefonu işaret eden
Yochana, “Telefonunu unutm a,” dedi.
Şefik El Hazar’da bir süre ilerleyerek Port Said’de sağa dön
dü. Bu rotayı takip ederek olaylı şehir merkezinin tamamından
uzak durabilecekti. Telefon ederek güvenli mesaj alabileceği bir
yer bulması gerekiyordu.
Gerçekten güvenli olan tek yer ofisiydi. Camiye doğru geri
dönerek daha önce kullandığı rotayı takip etti. Davranışları git
gide saldırganlaşıyordu. Birisi elindeki uzun tahta sopayı düşü
rünce koşarak yerden aldı. Kalabalığa karışarak onlarla beraber
insanları taciz eden, gösterdikleri kimlik kartları kontrol nok
tasını hangi partizan grup tutuyorsa, o grupla bağlantılı olma
yanları kafasına göre tutuklayan milis kontrol noktalarına doğru
ilerledi.
Vardıkları kontrol noktasının ardında on iki genç adam
başlarında kanlı örtüler, elleri bacaklarının arasında bağlanmış,
kaldırım da oturuyorlardı. Suçları, üstlerinden Başkan Mübarek
taraftarı kimlikler çıkmasıydı.
Areaf Caddesi’nin köşesinde Şefık’i başka bir genç grubu
durdurdu. Demokrasi taraftarı gruplar bu gece şehrin merke
zindeki büyük bir bölgeyi ele geçirmişlerdi. H er gün aynıydı.
Politik grupların caddelerdeki hâkimiyeti saat başı değişiyordu.
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Gelen gideni aratıyor diye düşündü Şefik. H er iki tarafın da kim 
liklerini taşıyordu; demokrasi taraftarlarınınki entarisinin altın
da sol yanındaki, M übarek destekçisi kimliği de sağ kolunun al
tındaki çantadaydı.
Bu kez kontrol noktasını rahatsız edilmeden, kolayca geç
ti. Bu gençlerin de önceki m uhalif grup gibi ellerini kalplerinin
üzerine koyup, hafifçe başlarını eğerek selamlaşmalarını ironik
buldu. “Allah büyüktür. Selametle git baba,” dediler. Şefik, bıı
uzlaşabileceklerinin bir kanıtı değil mi, diye düşündü.
Çalılıkların arkasındaki, önceden kullandığı tünel girişi
ne doğru yaklaşırken içinden bir ses oraya gitmemesini söyle
di. Bunun yerine, yirmi altı yıldır çalıştığı binanın önüne doğru
yöneldi. Köşeyi döndüğünde gördüğü manzara karşısında Şefik
dehşete kapıldı.
GIS Genel Merkezi’nin kapıları kırılmıştı. Üst katlardan d u 
manlar yükseliyor, içeride mahsur kalanlar çıkışlardan kendileri
ni dışarı atıyorlardı, kimilerinin giysileri kanlıydı.
Şefik kendi kendine “Yochana’nm mesajı hayatımı kurtar
mış olabilir. Acele etmeliyim,” dedi.
Kendini kaybetmiş kitlenin arasından ilerlemeye başladı. İn
sanlar itişip kakışıyor, birbirlerini suçlayarak bağırıyor, karmaşa
yaratıyorlardı. Aniden fren yapan askeri araçların acı fren sesleri,
aynı araçları devirmeye çalışan kalabalığın sesine karışıyordu.
Tüm bu olanlar itişip kakışmaları daha da artırıyordu. Ç atı
dan atlayan komandoların gelişiyle tüm başlar gökytizündeki bir
kuklacı tarafından yönetiliyormuşcasına yukarı çevrildi. Şefik
başını kaldırıp bir kez daha küfür ederek ve neden olay yerinden
uzaklaştığını soranlara göstermek üzere aktör makyajını kullana
rak kalabalığın arasından ilerledi.
Bir Yarbay olarak acil durum larda kullanılmak üzere birkaç
cadde uzakta inşa edilmiş gizli ofisin yerini biliyordu. Babel Luk
M eydam’nın gerisindeki El Tahrir Caddesi’nde bulunan tabela-
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sız binanın girişine doğru ilerledi.
T ahrirde Fatatri Pizza adında, aynı zamanda yüksek rütbeli
M uhaberat ajanlarının gizli buluşma yeri olan, yirmi dört saat
açık bir restaurant vardı. Bodrum katında odanın gerisinde genç
kadınların videoları olan bir tezgâhı geçti. Kalın bir çuval bezi
nin ardında gizlenmiş bir kapı vardı. Çuval kumaşının altında
bir şifre num aratörü vardı. Şefik şifresini girdi.
Krom bölme yere inerek rutubetli bir merdiven boşluğunu
açığa çıkardı. Merdivenlerin dibinde ciddi görünüşlü, ünifor
malı bir asker oturuyordu. Apoletlerindeki üç yıldızdan Yüzbaşı
olduğu anlaşılıyordu, normalde burada nöbet tutan askerlerden
daha rütbeliydi. Sol eliyle Şefik’in sunduğu kimlik kartını alır
ken, sağ eli de Mısır GIS’inin tercih ettiği susturucu takılmış
Berretta M 9 tabancanın tetiğindeydi.
Yollardaki kontrol noktalarındaki gençlerden farklı olarak
bu nöbetçi kartı sessizce bir terminalden geçirdi. Önündeki ufak
ekrana bakarken Şefik’e döndü ve Yarbayın kimlik kartını iade
ederek tabancasını sağ kolunun altındaki kılıfına koydu. İkinci
bir num aratörü işaret ederek, “Efendim, ikinci şifrenizi buraya
girmeniz gerekiyor,” dedi.
Şefik nöbetçinin dediğini yaparak başıyla selam verip, floresanla aydınlatılm ış havalandırmalı koridorda ilerledi. O n m et
rede bir acil aydınlatma kutulan bulunuyordu. İletişim odası
otuz metrelik koridorun sonundaydı. Koridorun sonundaki ka
pının yanında bir başka num aratör parlıyordu. Işıklar gidip geldi
ve yedek güç kaynağı devreye girdi.
Kılık değiştirmiş olan Yarbay bir kısmı bölmelere ayrılmış,
çoğunlukla bilgisayar ekranlarının aydınlattığı odaya girdi. Oda
da hiç kadın yoktu. Adamların hepsi Şefik yaşlarında ve sivil
giyimliydiler. Bedenlerinin sıkılığı tabi oldukları sert eğitim reji
m ini gösteriyor, ordu m ensubu olduklarını belli ediyordu.
Bir bilgisayar terminalinin önüne oturup güvenli Askeri
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İstihbarat servis sağlayıcısına bağlanırken kimsenin dikkatini
çekmedi. Servis sağlayıcıya bağlandığında Yochana’nın çay fin
canının dibine yazarak verdiği numarayı tuşladı. Tarih 2 Şubat
2011 ’di. Ekranında ilgisiz bir mesaj belirdi: Başkan M übarek İs
tifa Etti.
Ekranda bir pencere belirerek güvenli kod numaralarını is
tedi. Şefik genel güvenlik ekranındaki mesajı dikkate almadı;
arkasından kapıyı kapatarak kriptolu telefonuyla konuşurken,
bu ofiste bile mesajını güvenli bir şekilde ilettiğini sanıyordu.
Yochana’nın mesajını dinlerken Şefik’in farkında olmadığı ise as
keri istihbarat içinde M übarek rejimine ihanet eden birinin bu
güvenli, yalnızca subayların bildiği yerde bile, bir gece önce yer
leştirdiği bir şifre kırma programıyla odadaki her terminaldeki,
her şeyi kaydettiğiydi.
Yoclıananm bahsettiği, yapmaları gereken eğitim tatbikatı
bir sonraki yılı tehlikeye atıyordu. Şefik’in patlayıcı bir yelek ve
Yochana’nın sağlayacağı roketatarı kullanacak bir intihar bom 
bacısı ayarlaması gerekiyordu. Bombacı arızalı bir roketatar kul
lanacaktı.
Tam bir yıl sonra, 2 Şubat 2012’de şafak vakti, Nuweiba ya
kınında, Sina Çölü’nde bombacı kum tepelerinden çıkıp, geçen
helikopteri hedef alarak roketatarını ateşleyecekti. Yochana üze
rine basa basa roketatarın tutulduk yapması gerektiğini belirt
mişti.
Şefik Yochana’nm amacının, helikopterlerde bulunan tatbi
kat grubundakilerden, ismini belirtmediği birinin tehdidi hisse
derek, sonuçta daha da bilenmesi olduğunu anlamıştı. Detayları
daha sonra bildirecekti. Cam p David Anlaşması’nın imzalan
masından hemen sonra Şefik’in babasının başlattığı ve az sayıda
kişinin bilgi sahibi olduğu bir program dahilindeYochana, M ı
sır’da uzun yıllardır verdiği hizmet karşılığında Şefik’in, masraf
ları Mossad tarafından karşılanmak üzere Buenos Aires’te rahat
ettirilmesini sağlamıştı.
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Aracı olarak Şefik’in aklına MacAuley geldi. Yarbay o kalleş
piçin bana hâlâ borcu var ve şimdi konu paradan daha önemli
diye düşündü. Güvenli bir elektronik posta yazarak MacAuley
ve Amir için Edinburgh, İskoçya’da bir buluşma ayarladı. Ayrıca
Amir’in Yochana’nın kom utlarını MacAuley’e iletmesini söyledi
Çift taraflı çalışan ajan MacAuley ile buluşacaktı. Şefik, MacA
uley’e Am ir’in adının Tony’e değiştirildiğini de söylemişti. Bu
luşma yeri Amir’in 15 Stenhouse Batı, Edinburg, İskoçya’daki
evi olacaktı.
Amir ve MacAuley daha önce de beraber çalışmışlardı, dola
yısıyla buluşma yeri MacAuley’i her zaman olduğundan daha az
huzursuz edecekti. Bütün bunlar ayarlanırken; şifre kırma prog
ramı bütün mesajları otom atik olarak kopyalamış, muhtemelen
M ısır’ın bir sonraki hükümeti olacak Müslüman Kardeşlerin,
kurulm a aşamasındaki ofisinde bulunan bir başka güvenli hiz
m et sağlayıcıya göndermişti. Farkında olmadan paylaşılan bu
bilgi Şefık’in iyi niyetli planlarını kuşkulu hale getiriyordu; an
cak ne Şefik, ne de Yochana Müslüman Kardeşlerin bu manevra
sından ve m uhtem el ihanetinden haberdardı.
Şimdi Şefik girdaba kapılmadan Mısır’dan kaçmak zorun
daydı. Yochana’nm mesajı özet olarak bir GIS subayının devrim
bataklığındaki Mısır’dan Gazze Şeridi’ne kaçabileceği bir tünel
den bahsediyordu. Kadın kaçacağı gün tünel geçişini onaylamak
için kullanacağı, daha önce kullanılmamış tek kullanımlık tele
fonlara gireceği bazı şifreleri vermişti.
Şefik m innetin yanı sıra şüphe de duyuyordu. İsrail’e kendi
imkânlarıyla gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Zamanı gel
diğinde şifreli aramalarını yapacak ama daha güvenli bir taktik
uygulayacaktı. Şansına, Yochana’nm kaçış stratejisini uygulama
maya karar verdi. İslami Kardeşlerin yeni gizli polisi Şefik fark
etmeden Yochana ile konuşmalarını kaydetmiş ve bahsettiği tü
nele bubi tuzağı kurmayı planlamıştı. Şefik Yochaııa’nın kaçış
stratejisini izlese yok olacaktı. Paranoyası hayatını kurtarmıştı.
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Şefik’in bir sonraki durağı, Yochana ve Mossad için silah te
darik subayı olarak Afganistan’a yaptığı ziyaretlerdeki suç ortağı
nın dairesiydi. Bu gizli seyahatlerde Şefik genellikle Kemal adlı
bir adamla çalışıyordu.
Başkan M übarek’in devrinin bittiği bu gece, Şefik Kemal in
evinde üzerini değiştirerek işadamı giysilerini giy*P> Royal D utch
Petroleum’un üst düzey yöneticisiyle irtibata geçebilirdi. Yıllar
içinde Şefik ve - ironilc bir şekilde adının anlamı dürüst olan
- D utch Petroleum’un üst düzey yöneticisi Hakikah, Mısır ın
petrol geliştirme bölgesi yakınındaki, şirketin finanse ettiği
havaalanını sıklıkla kulanmışlardı. Hakikah’ın hizmetindeki bir
Learjet buradan dünyanın farklı yerlerine, hiç bir zaman silah
olmasa da, insan taşımıştı.
Son zamanlardaki politik değişkenlik Royal D utch ı insan
ları ülke dışına taşımak zorunda bırakıyordu. Şefik de göçe ka
tılabilir, bu amaçla yıllar içinde oluşturduğu üç sahte karakte
rinden birini kullanıp güvenli cep telefonlarım, kredi kartlarını
ve pasaportları alarak dikkat çekmeden gidebilirdi. Yochana için
Afganistan’dan satın aldığı silahlardan bir köşeye ayırdığı para
onu idare ederdi.
Şefik’in Mısır’ı artık yoktu. Gerçeği kabullenip yoluna de
vam etm ek zorundaydı. Gariptir, vatansever olmakla övünen bi
ri olarak tabiyet değiştirme fikri ona cazip geliyor, ihaneti bu ka
dar çabuk sindirdiğini görmek onu şaşırtıyordu. Kendini her za
m an vatan haini olamayacak biri, ajanlar ajanı olarak görmüştü.
Yıllardır Şefik’ten para almasına rağmen, Kemal GIS su
bayını beklediğinden daha soğuk karşıladı. El Rehab kentinde
Şefik in son bir kaç yıldır yaptığı cöm ert ödemeler yardımıyla
alman lüks villanın kapısından m odern bir müzik sesi ve taze
pişen yemeğin kokusu geliyordu. Baharatların kokusu Şefik’in
burnuna doldu.
Tavırları askeri eğitimini bir yana bıraktığını gösteren uzun
boylu, H indistan doğum lu adam “Burada iş yok baba,” dedi.
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Pakistan’da bir süre kaldığı Arapça aksamndan belli oluyordu.
Şefık’in suratına kapıyı kapatmak üzere hareket ettiyse de, GIS
subayı bunu önceden tahm in ederek entarisinin altındaki tahta
sopayı çıkartarak kapıyla kasasının arasına soktu. Şefik önceden
kararlaştırdıkları parolayı söylediğinde şaşıran adam kapıyı açar
ken karşısındaki adama bir kez daha baktı.
İsteksizce Şefik’i içeri alırken “Asla benim evimde buluşma
yacağımız konusunda anlaşmıştık,” dedi.
GIS subayı Kemal ile birlikte katıldıkları bir başka görevde
kullandıkları şekilde, Allah sözcüğünü Somali aksamyla telaffuz
ederek, “Selamün Aleykiim” diye yanıtladı.
“Peygam berin dili hiç bir zaman ağzına yakışmadı. Her ne
kadar anlaşmamızı bozmak zorunda kalacağını tahmin etsem de,
bu halinle seni asla tanıyamazdım. Deve gibi kokuyorsun.”
Yan odadan yumuşak bir kadın sesi takma adıyla adama cil
veli cilveli sordu, “Kim o Alby?”
Yumuşak tenli, yuvarlak hatlara sahip, yirmili yaşlarının ba
şında bir kadın hole geldi. Koyu renk, yumuşak bakışlı gözlerle
neler olduğuna bakıp yüzünü buruşturduysa da, hemen topar
landı. Boyun eğdiğini gösteren bir hareketle gözlerini aşağı çevi
rerek adamlardan kaçırdı.
Adamlardan yaşlı olanı “Sana asla kapıya gelmemeni söyle
m iştim ,” dedi. “İşim var çocuğum. Misafirime kahve hazırla.
Kahveyi m utfak masasına koy ve aşağı inip müzik videolarından
birini izle. Bizi rahatsız etme.”
Kadın arkasını dönüp onları holde yalnız bırakırken Şefik’in
gözleri kadının üzerinde gezdi. H er zaman başarılı bir aktör olan
Şefik kadının sesini taklit ederek orta yaşlı Hintli adamın sevimli
takm a adını tekrarladı.
Tam da genç kadın gibi dilini şehvetle yuvarlayarak, “Alby,”
dedi.
“Beni yakaladın. Karım İskenderiye’de annesini ziyaret edi
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yor. Ben de nihayetinde insanım.”
“B unun balcımı pahalı olmalı.”
“K adının sesindeki tonu duydun. Sahte bile olsa um urum 
da değil. Beni parayı unutturacak kadar tahrik ediyor.”
“Dem ek kiiçiik projelerimiz bunu finanse ediyormuş.”
“Başka şeylerin yanı sıra.”
Mutfağa giderek masanın üzerindeki sütsüz kahve ve tatlıları
aldılar. Kemal m utfak lavabosunun altına eğilerek plastik bir çöp
torbası çıkardı.
“Giysilerin,” dedi. “Onları buna koy. Buraya üzerini değiş
tirm ek için geldiğini tahm in ediyorum. Şehir merkezindeki çıl
gınlık da neydi dün akşam! Kaçabildiğin için şanslısın.”
“Saatlerdir yürüyorum. Torbanın ağzını yapıştırmam için
bant var mı? Bu giysileri yanımda götürmeliyim. Gittiğim yerde
bunlara ihtiyacım olabilir,” dedi Şefik.
“Misafir odasına gel benimle. Temiz kıyafetlerin orada.”
“Bir de telefona ihtiyacım var.”
“Giysilerin üstünde, sağ tarafta geçen yıl verdiğin kilitli ku
tunun yanında dört tane tek kullanımlık telefon var. Telefonlar
kesin emirlerin üzerine orijinal paketleri açılmamış halde duru
yor.”
“işinde her zaman iyiydin.”
Kemal başını iki yana sallayarak, “Bugün Yahudi kadın ara
dı. Uğrayacağını tahm in ettim, yoksa asla kapıyı açmazdım,”
derken konuşması melodik H in t aksanma kaydı.
“Açmazsan kıracağımı biliyordun,” dedi Şefik.
“Sanırım öyle,” dedi çift taraflı ajan Kemal.
“Borcunu ödedin. Bu son ziyaretim. Eğer ülkeden güven
içinde çıkabilirsem bir ikramiyen olacak. Varacağım yere gitti
ğimde îsviçredeki hesabına 1000 avro yatıracağım.”
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“Allah razı olsun. Allah birdir,” dedi ve ekledi, “Pakistanda,
Afganistan sınırı yakınında Amerikalı bir deniz piyadesinden
öğrendiğim, bu durum a uygun bir deyiş vardı: Sizinle zevk yap
mak işti.”
Şefik hafifçe öfkelenerek, “Hafızan seni yanıltabilir ama beni
değil. Bu deyişi nerede öğrendiğini hatırlıyorum,” dedi.
Kemal, Şefik gibi inançsızlarla çalışmaktan duyduğu mem
nuniyetsizliği gizleyemeyen bir tonla, “Hakaret etmek isteme
dim. H er ne kadar bu deyişi kendi çıkarları için çocuklara pislik,
eroin satan bir dom uzdan öğrendiysem de, seni kırmak isteme
dim ,” dedi.
Sünnetli bir Kıpti Hıristiyan olan Şefik, birkaç yıl önce
Yochana için Rus yapımı AK-47’ler ve Çekoslavak Semtex plastik
patlayıcıları almak üzere Afganistan’da bulunuyordu. Mossad
bunları kullanarak bazı sözde teröristlere komplo kurmak
istiyordu. Kemal, Şefik’in ülkedeki bağlamışıydı. Kemal Şefik’i
hiç bir zaman tuzağa düşürm ek istemediğine yemin etmişti. Çift
taraflı çalışan ajan başlarına gelen saldırıdan haberi olmadığına
yemin ediyordu.
Ziyareti sırasında Taliban Şefik ve Kemal’i yakalamıştı. Ke
mal başına aldığı mermi sıyrığından sersemlemiş haldeydi. Tali
ban üyesi durduk yere Şefik’in pantalonunu indirmiş, sonrasın
da Şefik’in bir gâvur, bir ‘Yahudi’ olduğunu ilan etmişti.
ikinci Taliban Kemal’in başında dururken, saldırganlardan
genç olanı boğmak üzere Şefik’e doğru hareket etmişti. Şefik yıl
lardır aldığı özel birlikler eğitimini göstermişti. Bağlı ellerinin
arasından zıplayarak saldırgana kafa atmış ve iki saldırganı da
kendi bıçaklarıyla öldürm üştü. Bütün bunları elleri önde bağ
lıyken yapmıştı.
Şefik ve Kemal tamamen Şefik’in becerisi ve eğitimi sayesin
de, canlarını zor kurtarmışlardı. Şefik’in bir kanıtı yoktu ancak
bir daha Kemal’e asla tam olarak güvenemedi. Kemal o zaman
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dan beri kendilerini o durum a düşürm enin diyetini ödüyordu.
Hortum ladıldarı para, M ısır’da çok sık karşılaşılan bahşiş, ya da
rüşvetti. Şefik, Kemal’in kendisine sırf Hıristiyan olduğu için
ihanet ettiğinden emindi.
Duşa doğru ilerlerken elindeki keten Tombolini takımı be
ğeniyle süzdü. Telefonlardan birini de almıştı. Kemal aşağı indi.
GIS subayı hızla yıkandı. Jelatinli paketteki telefonları aldı ve
kenarlarını kontol etti. Hepsi yeni görünüyordu. Telefonlardan
birinin paketini açarak hafızasından bir num ara tuşladı. Cevap
veren telesekreter mesajını sordu. Aldığı emirler doğrultusunda,
“Havaalanı 48 saat,” dedi.
H er 24 saatte bir, sabah 8’de mesajları kontrol eden kişi
görüşmenin yapıldığı saati tespit etti. Telefon operatörü daha
sonra otom atik olarak iki gün sonra, 5 Şubat 2011 ’de, önceden
belirlenen parolayı kullanan bir adam için bir Learjet’in hazır
bekletilmesi emrini verdi. Başkan Miibarek’in olmadığının dü
şünülemeyeceği bir zamanda, parolanın M übarek olarak karar
laştırılmış olması ironikti. Şefik kilitli kutunun içindeki üç farklı
kişi adına düzenlenmiş sahte belgeleri alarak, veda etmeden Ke
mal’in evinden ayrıldı.

MİNYA ÇÖLÜ HAVAALANI
5 Şubat, 2011

El M inya kenti Kahire yakınlarında, Nil kıyısında bulunu
yordu. Kent daha çok Doğu Çölii’ndeki petrol sanayi tesisine
hizm et ediyordu. Şefik dikkat çekmeden ortama karıştı. Giysileri
bir petrol işçisi için açık renk olmasına karşın, iklime uygundu.
Helikopterle varışı resmi tamamlıyor, çölün iç kesimlerinde bir
petrol kuyusunu ziyaret ettiği izlenimi uyandırıyordu. Helikop
ter uçuşunu ayarlamak için normalde gerektiğinden daha fazla
yardım alması gerekmişti ama olağanüstü günler yaşıyorlardı.
El M inya Havaalanı’na iç hatlardan vardığı için gümrükten
geçmedi. Buradan sahte bir kimlikle, özel bir Learjet’le ayrıla-
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çaktı. Aracını Royal D ııtch Petroleumclaki eski dostu Hakikah
ayarlamıştı. Şefik kendini Arjantin’e ulaştıracak ve memleketi
Mısır’ın içine düştüğü karışıklıktan özgürlüğe kavuşturacak bel
geler kullanıyordu. Uçuş kırk beş dakikalık kısa bir ayaktı. Eski
partneri Yochana’nın onu karşılayacağı Be’er Sheva’ya varışı ko
lay olacaktı.
Learjet Be’er Sheva, İsrail’e indiğinde çelik zırhlı, koyu renk
camlı bir Cadillac Escalade uçağın yanm a yanaştı. İsrail’de uçak
tan inen adam yüzünü büyük bir gözlük ve önünde USS Ronald
Reagan armalı bir beyzbol kepiyle kapatmıştı. Kepin alt kısmın
da genelde apoletlerde kullanılan sırmalı motiflerden vardı. Üze
rinde haki bir pantalon ve jilet gibi ütülti siyah keten bir gömlek
vardı, ancak dışarıdan bakan meraklı bir göz duruşu ve tavrın
dan onun ziyarete gelmiş bir Amerikan O rdusu subayı olduğunu
zannederdi. Mısır’da havalimanındaki hangarda Şefik, şimdi ha
valimanı binalarına bakan iskele tarafına şablonla bir Amerikan
bayrağı çizmişti. Yolcu kapısı açıldı ve Şefik Cadillac Escalade’in
klimalı serinliğine kendini bıraktı. Kapı kapanınca kepini ve
gözlüğünü çıkarttı. Yochana sürücü koltuğundan geriye eğilerek,
adamın beklediğinden daha sıcak bir şekilde sarıldı. Şefik tam
konuşmaya başlayacakken elini kaldırarak onu susturdu.
“Benim için bir mucizeyi gerçekleştiriyorsun. Eylemlerin
benim teşekkürüm. Şimdi, söyle bakalım neler ayarladın.”
Şefik, “Rakiplerinden biriyle iletişime geçtim. Michael MacAuley’i hatırlıyor musun?” dedi.
“O piç en çok arananlar listemizde. 2006’dan bu yana bir
kaç kez Açe Eyaleti’nde görüldü ancak İkiz K ulelerin yıkılma
sından sonra Endonezya’ya giriş yapan tüm teröristler gibi, bir
kez cangıla girdiler mi elimizden sıyrılıyorlar.
“İsteğini yerine getirebilecek beceriye sahip. Bu nedenle onu
kullandım. Kız kardeşinin anahtarı bende. Söz konusu onun gü
venliği olunca kontrol edilmesi şaşırtıcı derecede kolay. Bu daha
önce de dikkatle ancak başarıyla oynadığım bir kart.”
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“Haldi olabilirsin ama Yine de ona nasıl güvenebiliyorsun?”
“İpleri benim elimde.”
“Senin mi?”
“2009’da senin için Afganistan’da silah alırken ikimiz de
aynı zamanda oradaydık. Hoş bir tesadüf ya da şans diyelim.
Amerikalı meslektaşlarım onu Kandahar yakınında bir Taliban
baskınında ele geçirdiler. İşin aslı, ellerindekinin kim olduğunu
bilmiyorlardı ve MacAuley de ısrarla inkâr ediyordu. Sözüm ona
merkezi M ontreal’in hemen doğusunda, küçük bir kasabadaki,
garip bir şekilde finanse edilen, ufak bir sivil toplum örgütü adı
na araştırma göreviyle orada bulunan Kenny, John Kenny adın
da bir ilkokul öğretmeni adına düzenlenen geçerli bir Kanada
pasaportu taşıyordu. Hafızam beni yanıltmıyorsa kasabanın adı
N orth H aterick ya da onun gibi bir şeydi.”
“Hep hareket halindedir o,” diye yanıtladı Yochana.
Şefik, “her neyse, bunu benim gözetimime verdiler. Özgür
lüğü karşılığında Amerikalılardan gördüğü su işkencesi hakkın
da sessiz kalmasını sağlamak üzere aracılık ettim. Tanrı biliyor
ya, sorgulamada ağzını açmadı. Çetin ceviz çıktı,” derken kul
landığı Amerikan ağzından kendisi bile etkilendi.
“Lafı uzatma. Bu eylemde onu nasıl kullanıyorsun?”
“Daha önce konuştuğum uz intihar bombacısını o bulacak.
Bombacı 2 Şubat 2012’de Sina’da kıyının yakınında olacak. Her
şey ayarlandı. MacAuley önümüzdeki yıl istenilen zamanda,
helikopterleriniz geçerken intihar bombacısının orada olacağı
na söz verdi. Silahlan senin için Afganistan’dan aldığım stoktan
sağlayacağım. Roketatar ateş almayacak, yelekteki bombalar da.
Patlayıcılar sağlam ancak mekanizmaları arızalı olacak.”
“Böyle bir pisliğin istediğini yapacağına nasıl güvenebili
yorsun?”
“D aha önce de söylediğim gibi, Michael MacAtıley’in ha
yatta değer verdiği tek şeyin, kendiyle aynı adı taşıyan genç ve

güzel kız kardeşinin nerede olduğunu biliyorum. O nu takip et
tirdiğimi ve bunu birkaç yıldır yaptığımı biliyor. Aslında kadın
Buenos Aires’te. Yeni anlaşmamız sayesinde onu daha yakından
izleme olanağım olacak. Geçmişte M ısır’dan yönlendirdiğim
Mısırlı gizli görevlileri kullanmıştım. Şimdi ben de Buenos Ai
res’te olacak ve kadını doğrudan izleyebileceğim.”
“Sana bugün verdiğim bütün belgeleri şahsen doğrulattım.
Yeni kimliğinde hiç bir açık yok. Paraların, talimatların doğrul
tusunda sorunsuz bir şekilde Buenos Aires ve Cenevre’ye yatırıl
dı. Sana müteşekkirim. Tarihin bizi bu karşılıklı fayda sağlayan,
uzun ilişkiyi bitirm ek zorunda bırakması çok acı. Bu arada M ı
sır’dan kendi imkânlarınla çıkmış olm an bir şans,” dedi Yochana.
“N eden ki?” diye sordu Şefik.
“Bu sadece bir raslantı olabilir, ama çıkışta kullanmanı
önerdiğim tüneller sen bugün şifreleri gönderdikten sonra hava
ya uçuruldu,” diye yanıtladı Mossad Generali.
“Mısır çok karıştı. İsrail’e giden doğalgaz hatundaki aksaklı
ğa baksana. H er ne kadar tesadüflere inanmasam da, sanırım bu
kez tünellerin tahrip edilmesinin yalnızca bir tesadüf olduğunu
söyleyebiliriz,” diye ekledi Şefik.
“Ne olursa olsun, kendine dikkat et. Hoşçakal,” dedi Yoc
hana.
Bunun üzerine Şefik ileri doğru eğilip USS Ronald Reagan
kepini taktı ve Escalade’in kapısına uzandı. Hızla Learjet’e doğru
yürüdü, jete bindi ve tek başına oturdu. Uçakta, mayası ve suyu
Kuzey Iskoçya’daki isle o f M ull’ın koyu ve hoş kokulu turfundan
elde edilen bir şişeTobermory Single M alt vardı. Kapağı açarken
gülümseyerek kadehini yeni hayatına kaldırdı. Viskinin hafif isli
kokusunun ve meyvemsi tadının keyfini çıkartırken bunca yıldır
Mossad için ikili ajan olarak çalışmasına im kân veren şansına
teşekkür etti. Uçak Arjantin’e doğru uzun yolculuğunun ilk aya
ğına başlarken, Yochana her zaman sözünün eri oldıı, diye d ü 
şündü.

CALIFORNIA’D A BAĞLANTI
19 Şubat, 2012

Uçak alacakaranlıkta San Fransisco Havalimanı’nın üzerin
de turluyordu. Güneşin Golden Gate Köprüsü nün sade görün
tüsünün siltietini çevrelediğini gören Kefira yanındaki yolcunun
dikkatini çekecek kadar yüksek sesle iç geçirdi.
“Çaldığın bir enstrüm an olsaydı adı gönül yayları olurdu
tatlım .”
“Bu manzara her defasında aynı etkiyi yaratıyor,” diye ya
nıtladı Kefıra.
“Senden horlama dışında bir ses duyamayacağımı düşün
meye başlamıştım.”
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“Uzun bir haftaydı.”
“Seni anlıyorum. Tanrıya şükürler olsun.”
“Konuşm anın son cümlesi üzerine Kefira başını çevirdi.
Am erikalıların dinleriyle ilgili ne kadar açık sözlü olduklarını
unutm uştu. Bazen biraz ısrarcı olsalar da Amerika’yla ilgili sevdi
ği bir özellikti bu. Güldü, başını arkaya attı ve orta yaşlı Afrikalı
Amerikalı kadına kocaman gülümsedi.
“Biraz cbutzpah’ iyi olurdu.”
“Ne dedin canım? O kulda Latinceyi bir türlü öğreneme
dim .”
“Ö nem li değil. Buranın ne kadar harika bir ülke olduğunu
farketmemi sağladınız diyelim.”
“Bacım buradan iyisi yok, İd epey yer gördüm. Keşke sizler
gibi ben de uyuyabilsem.”
Uçak tekerlekleri piste yavaşça değerek indi, iki kadın da gü
venli iniş için m innetarlıklarını göstermek üzere alkışlayan diğer
yolculara katıldı. Kefira önündeki koltuğunun altından el baga
jım alıp, yolculuk arkadaşını başıyla selamlayarak vedalaştı.
“Kendinize iyi bakın.”
“Al canım. Bu benim kilisemin broşürü. Kapımız herkese
açık. Bak resimdeki benim. Korodayım.”
“Teşekkür ederim. Aklımda tutacağım.”
Kefira’nın Land Rover’ı tam bıraktığı yerde duruyordu. Stan
Getz ve Charlie Byrd’tin müziği arabanın hızla soğuyan havasını
doldururken, m otorun sesi eski bir dostun sesi gibi geldi. Yirmi
üç dakika sonra Parker ve 9. Cadde’ye vardı. Dans okulundan
geriye kalanları görünce şok oldu. Binanın dış yüzü duruyordu
ama 9. Cadde 950 num aranın bütün camları kırılmıştı. İçerisi
tamamen kullanılamaz durumdaydı. Binanın çevresi sarı polis
bantıyla çevrilmiş ve kapı kollarına düğüm lenm işti. Pencereye
* C iu ıız p a h : îbranice; o lu m lu y a da o lu m su z a n la m d a cüret, küstahlık, y ü reklilik. Ç.N .
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bir dedektifin kartı iliştirilmişti. Numarayı alarak arabasına dön
dü. Bu kadar kısa sürede bu kadar ¡ok fazla, diye düşündü.
Kefira California’ya sezgilerinin peşine düşüp gelmişti. Yochana Amerika’ya gelirken buraya uğramasını istememiş, bunun
gereksiz yere dikkatini dağıtacağını söylemişti. Eski IDF gene
rali, kom utanı, meseleyi kurcalamamasını söylemişti ama Kefi
ra stüdyosunun neden hedef seçildiğini anlayamıyordu. Yochana’nın MacAtıley’in takımına yaptığı saldırıyla bunun bir bağ
lantısı olmadığı konusundaki ısrarı içinde şüphe uyandırıyordu.
Yochana kendisi bir şekilde bu işe karışmadıysa bunu nasıl bile
bilirdi?
Uyuyan ajan sezgisinden o denli emindi ki, Mossad veri ta
banında yangınla ilgili gizli bir araştırma yapmıştı. Kefira Mos
sad ajanlarının stüdyo yangınında fünye parçaları bulduğunu
öğrenmiş, bu fünyelerin kaynağının Yochana’nm kontrolündeki
Mossad stoğuna uzandığını öğrenmişti, f i n içinde bir iç var! Yo
chana’nm benim stüdyomu yok etmek için nasıl bir nedeni olabilir
kil diye düşündü Kefira.
Kefira’nın rotası Twin Peaks gibi eski mahallelerden geçer
ken, kararmaya başlayan havada tramvaylar gıcırdayarak yoldan
geçiyordu. G ünlük sis biraz dağılmış olmasına karşın hâlâ Ke
fira m n zaten keyifsiz olan ruh halini daha da kötü yapacak yo
ğundu. Bir ara Twin Peaks’de önünde tıngır mıngır giden, ona
doğru sarsılarak gelen tramvayı farketmedi.
Kefira duraksadı, doğrudan eve gitmek istediğinden emin
değildi. Evinin de stüdyosu gibi harabeye dönmüş olabileceğin
den korkuyordu. Üç gündür taldp edilmediğinden emin olmak
için sürekli uçak değiştirerek İngiltere’d en Helsinki’ye, oradan
Paris’e ve yine İngiltere’ye geçmişti. Yolculuğunun son ayağında
Eurostar ile Manş Kanalı’ndan geçmek, Yine başka bir isimle
araba kiralayarak New York’a uçmak üzere Heathrow’a yolculuk,
ardından sabahki San Frasisco uçağını yakalamak onu perişan
etmişti.

L-
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Etrafımdaki insanlar öldürülüyor. Bu, takım ım ın ö lü m ü n d e n
daha hiiyük bir şey. Kefîra ani bir kararla sezgilerini d in le y e r e k
evinin olduğu Upper Terrace caddesinden döndü ve başka b i r
pasaparot kullanarak şehir merkezindeki sıradan bir otele g i t t i .
Kendini silkeleyerek yüksek sesle, “Dikkatsizlik ölüm d e m e k ,”
dedi.
Kefîra ucuz oteldeki gecesinde yatağın içinde dönüp d u r d u .
Lekeli, sıradan, duvardan duvara uzanan halıda dikkate a lın m a 
ması imkânsız bir eski ayak kokusu vardı. Çarşaflar m u h tem elen
düzenli olarak düzeltilmiş ama uzun zam andır değiştirilm em işti.
Bedava porno reklamı yapan ve ‘trans’ ve ‘lezbo’ları kabul e tti
ği belirtilen Lex otelinde sabahı etti. Kefîra aynada yüzünü g ö 
rünce şaşırdı. Son günlerin yorgunluğu yüzünden okunuyordu,
ikinci kattaki odasından ayrılarak, park yerindeki aracını görebi
leceği açık koridora çıktı.
Şaşırtma amaçlı arabayı odasının karşı tarafına parketm işti,
böylece hem odasının yerini belli etmeyecek hem de uzaktan
aracını görebilecekti. Arabasından inerken cebinden telefonunu
çıkarttı, arama yapmak üzereyken fikrini değiştirdi.
Californiada dikkatsizleştim mi? diye düşündü Kefîra.
Terkedilmiş bir binanın olduğu köşeyi dönerken telefonu
nu n arka kapağım açarak SİM kartım çıkarttı. Sonra telefonu
pencereden attı. G PS’e 2100 M artin Luther King, Berkeley ad
resini girdi. Bu, enkaz haline gelen dans stüdyosunun pencere
sinden aldığı karttaki adresti.
Berkeley Cinayet Bürosu’na giden yolun üzerinde bir W i
reless Gadgets' vardı. Reklamlarında: “Tüm telefonların kilidi
kırılır” yazıyordu. Kefîra Geary C addesinde park ederek 10
numaralı binaya yürüdü. İçeri girip dört telefon aldı ve görev
liye kilitlerini kırdırdı, nakit ödeme yaparak ayrıldı, hepsi yir
mi dakika almıştı. Arabada SİM kartlarını çıkartarak biri hariç
hepsine Zak’in verdiği güvenli kartları taktı. D ördüncü telefonu
* W ireless G adgets: E lektronik aletler ve cep telefonları satan b ir m ağaza zinciri. Ç .N .
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oıjinal SİM kartıyla kullanarak dedektifin kartındaki numarayı
tuşladı. Adam telefonu canlı bir sesle açtı, “Berkeley Polisi Cina
yet Bürosu. Teğmen Chavez.”
“Ben Kathy Sonata. Şehir dışındayken dans stüdyomda bir
kaza olmuş. Adınızı ön kapıdaki kartvizitten aldım ve sizinle gö
rüşmek üzere yoldayım. Vaktiniz var mı?”
“Sizin için vakit yaratırım Bayan Sonata. Direk 305 num a
ralı odaya gelin lütfen.”
Park görevlisine sahte adını veren Kefira arabayı park ederek
ön kapıya yöneldi. Resepsiyon masasındaki memur kadını Cina
yet B ürosuna ve Teğmen Chavez’in ofisine yönlendirdi. Vardı
ğında adam kapıda bekliyordu. Chavez kendine engel olamadı.
Bayan Sonata’yı dekoltesinden gözlerine, sonra yine dekoltesine
doğru süzdü.
Kefira görüşmeyi daha başından kendi avantajına çevirmek
için, “Kadınları her zaman böyle süzer misiniz Teğmen?” diye
sordu.
“Ben, şey...”
“Uzatmayalım Teğmen. İşimize bakalım. Ailem ordu men
subuydu. Erkeklerin arasında olmaya alışkınım. Açık sözlülüğü
m ü ciddiye almayın. Ben Deniz Binbaşı bir babanın kızıyım.”
“Lütfen girin Bayan Sonata,” derken saygılı bir şekilde ‘bayan’a vurgu yaptı. Yine de kadın önünden geçerek otururken
hafifçe iç geçirmekten kendini alamadı. Parfümü yine işe yarı
yordu. Kefira biraz soluk soluğa kalarak Chavez’e İsrail gezisini
anlattı. Sonra devam ederek elemanından geriye kalanlarla ilgili
sorular yöneltti. Görünüşe göre polis olayı bir kaza patlaması
olarak görüyordu. Mossad ajanlarının mekânı araştırdıklarını ve
Berkeley’de aynasızların gözden kaçırdığı fünyeyi aldıklarını bil
miyorlardı. Kefira gizlice girdiği Mossad veri tabanından fiinyenin adli tıp raporunu bekliyordu. Burada, Chavez’den yalnızca
bazı konuları açıldığa kavuşturmasını istiyordu.

Teğmen küstah ancak yardımseverdi; doymak bilmeyen göz
leri fıldır fıldırdı. Genç kadının giysi seçimi doğruydu; dar, me
nekşe rengi, vücudunu saran Danskin elbise hayal gücüne fazla
bir şey bırakmıyordu. Personelin kendini hatırlamasını istiyor
du. Kefıra Chavez’in dikkatini dağıtmak, dikkatini sorularına
değil, kendisine vermesini istiyordu.
“Ö len elemanımın ailesine verebileceğim herhangi bir eşya
var mı?” diye sordu Kefıra.
“Aslında, siz arayınca gidip almıştım. Pler şey bu kutuda.”
Kutuyu aralarındaki masanın üzerinden uzattı. Kefıra eğile
rek kutuyu alırken adamın gözlerine bayram ettirdi. Adam bo
ğazını temizledi, gözlerini kaçırdı ve çenesini yukarı kaldırarak
boynundaki kasları sıktı. Bu kadının karşısında nasıl davranması
gerektiğini bilemiyordu. Kutuyu açan Kefıra, şans eseri, kendi
nin gerçek hedef olabileceğini farketti. En sevdiği hasır Panama
şapkası ve Aquascutum trençkotunun bir kısmı kutunun için
deydi. Sesli bir şekilde nefes aldı ancak çabuk toparlandı.
Adam “Bir şey mi oldu?” diye sordu.
Tereddütsüz bir şekilde, “Bunu görünce olayın ne denli ger
çek olduğunu farkettim,” diye yanıtladı.
Pardesii ve şapkası berbat haldeydi. Pardesüsii yanarak par
çalanmış, şapkası isli su içindeydi. “N e yazık. Gencecik bir hayat
kayboldu.”
Kadının tepkisini yanlış anlayan teğm en masasının etrafın
dan dolaştı. Kefıra nın kafasının karışıldığım gizlemek için ver
diği görüntü hakkında en ufak bir fikri olmadan, kadını teselli
etmeye çalıştı, içinden Yochana buraya gelmemi neden istemedi?
Bir şeyler biliyor olmalıydı diye düşünürken, dışarıdan gözyaşı
dökerek fazlasıyla hevesli m em urun kendini teselli etmesine izin
verdi.
Chavez’in uzattığı kâğıt mendili alarak, “D üşündüm de,”
dedi, “Bayan Gonsalves’in ailesine bunları teslim edemeyece
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ğim. Söyleyecek bir şey bulamayacağım.”
“B unu tahm in etmiştim. Sorun yok. İşimizin bir parçası
bu.”
Kefıra plan yapıyordu. MacAtıley ya da tetikçisi kimliğini
açığa çıkartmış olabilirdi. Burada hayatı tehlikede olabilirdi. Bu
na rağmen yangın ve patlamayla ilgili ne olduğunu tam bileme
diği bir şey canını sıkıyordu. Kefıra Teğmenle vedalaşarak kara
koldan ayrılırken acilen başka bir kimliğe bürünmesi gerektiğini
biliyordu.
Çevreye kaçamak bir bakış atarak Range Rover’a bindi ve
San Fransisco şehir merkezinde, içinde yeni kimlik belgeleri ve
nakit para olan kasaya doğru yola çıktı. MacAuley in kendisi
hakkında bu kadar bilgiyi nereden aldığını düşünürken, bilgiyi
sızdıranın Şefik olduğuna karar verdi. Diğer olasılığı aklına bile
getirmek istemiyordu. Yochana bu işe karışmış olamazdı. Kefıra
Şefık’in ihanetinden yüzde yüz emin değildi ancak bir ziyareti
hak ettiğini ve MacAuley in de Buenos Aires’de olduğunu düşü
nüyordu. Bu yalnızca bir önsezi olsa da hislerine güveniyordu.

KUZEY HATLEY MOLASI
24 Şubat, 2012

Cadillac Escalade’in lüks çanak koltuğunda oturmuş ‘The
Girl From Ipanema’ şarkısı konuşmalarına eşlik ederken, Zak
meşelikli patikaya doğru sağa döndü. Öğleden sonra bahar gü
neşi norm alden önce filizlenmiş ağaçların arasından gözüküyor,
araçları yolun büyük bir kısmını kaplıyordu. Kefira pencereyi
açarak çok ihtiyaç duyduğu huzuru içine çekti. George Was
hington’un Vernon Dağı’ndaki evinin albenisinden esinlenen
bir otel olan Covey Malikânesi’nin üzeri kapalı girişine yanaştı
lar. Zak arka kapının kilidini açarak çantalarını almak için indi.
Uzun boylu bir otel personeli arka koltuğun altındaki bagajlarını
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almıştı bile.
Valizleri almaya gelen görevli sıcak bir Q uebec Fransızcasıyla
“Bienvenue chez nous, Monsieur et M adame,”* dedi.
Zak, “Nous sommes enchantés d ’être ici, cher M onsieur"" di
yerek nazik selama karşılık verirken yerel aksam kapmıştı bile.
Kefıra Zak’in koluna girdiğini fark etti. Kapı görevlisini izle
yerek vitraylı girişten geçip, soldaki lambrili resepsiyon masasına
doğru ilerlediler. Lavanta, düzenli bir şekilde cilalanan meşe ah
şap ve güzel yemek kokuları burunlarına doldu.
O telin sahibi Sandra Heavysege, “Bay Sexton ve Bayan
Chapm an, sanırım”
“Evet biziz,” dedi Zak.
“Rezervasyon görevlimiz M anon’a göre m üm künse arasında
kapı olan, Massawippi Gölü’ne bakan iki oda istemişsiniz.”
Bay Sexton adını kullanan Zak, “Sesinizi tanıyamadığımı
düşünm üştüm ,” dedi Zak.
“M anon dişçide. İzninizle kendim i tanıtayım. Ben Sand
ra Heavysege, mekânın sahibiyim. Sınırın güneyinden gelen siz
konuklarımıza hizmet etmekten ne kadar m utlu olduğumuzu
bilmeniz için belirteyim. Bazı devamlı müşterilerimizle irtibata
geçerek onların programım önümüzdeki haftaya kaydırdık. M a
likânenin en güzel iki sııiti sizin.”
“Size ne kadar teşekkür etsem az. Bu ayrıcalığı neye borç
luyuz?”
“Açık sözlü olacağım. Bayan senatör H ildabrand dün akşam
arayarak sizin için kuralları biraz esnetmemizi rica etti. Ailesi yüz
yıldan uzun bir süredir buraya geldiğinden, eşimle sizin için özel
bir yer açmaya karar verdik. Sîzleri odalarınıza çıkartmama izin
verin. Görevlimiz Tom çantalarınızla çoktan ilgilendi.”
* B ienvenue chez n o u s, M o n sie u r e t M a d am e : M e k â n ım ıza hoş g e ld in iz B eyefendi ve H anım efendi.
Ç .N .
**N ous so m m es en c h an té s d ’être ici, c h e r M o n sie u r: Burada o ld u ğ u m u z için m u tlu yu z. Ç.N .
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Koridoru geçerek kütüphane ve oturm a odasına doğru iler
lediler. Sandra odayı göstererek geniş, yerden tavana uzanan
pencerelerden manzaranın muhteşem olduğunu söyledi. “Kü
tüphanem izdeki son derece yıkıcı bir yangından mucize eseri
kurtulan kitapların tarihleri 1900’lere kadar uzanıyor.”
“Solunuzda ana yemek odamız var. Saat 21:00 için rezervas
yon yaptırdığınız akşam yemeğiniz bizzat aşçıbaşımız tarafından
hazırlanacak; şarap uzmanımız ise senatör hanımın yemeğiniz
için seçtiği şarapları sunacak.”
Yukarıya, Treetop Suitleri’ne doğru devam ettiler. Kefıra ote
lin gösterişsiz albenisiyle sakinleşmişti. İyi ki de öyle olmuştu,
yoksa son günlerde yaşadığı güçlülder ve gerginlik onu çok yor
muştu. MacAuley’in tam olarak nerede olduğunu bilmemelerine
karşın, her ne kadar safça olsa da, tedbirli olmayı bir yana bıra
kıp yalnızca sıradan insanlar olmaya karar verdiler.
Otel sahibesi onları zamanından aylar önce gelen bahar gü
neşinin Massawippi Gölü üzerindeki batışını pencerelerden iz
lerlerken, özel giriş holünün dışında bırakarak ayrıldı.
“Senatör Hildebrand kim?” diye sordu Kefıra.
“Tamam. Kabul ediyorum, önceden birkaç ayarlama yap
tım. O Capoeira gösterisinden beri seninle zaman geçirmenin
hayalini kuruyordum .”
Derin bir iç geçirerek malikânenin havasını içine çeken Kefıra, “M inettarım Zak,” dedi.
Birbirinden ayrı ancak arada kapısı olan odalarına girdiler.
Kefıra güzel döşenmiş, yüzyılın başından kalma banyonun pen
ceresini açarak, doğal yulaflı sabunu burnuna götürdü. Küveti
doldurarak koyu bir lavanta banyo köpüğü ekledi. Kolsuz ipek
bluzunu çıkarttı ve dar ipek şortunu bacaklarından sıyırdı. Baş
parmağıyla g-string’ini sıyırarak havaya kaldırdığı sağ ayağının
üzerine düşürdü. Ustaca bir Capoeira hareketiyle minik üçgeni
havaya fırlattı. Vücudunu hareket ettirerek, güçlenme ve gevşe
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me egzersizine başladı. Yirmi dakika sonra ritm ik hareketler ru
hunu arındırm ış«.
Küvete yenilenmiş biri olarak girdi ve biraz daha sıcak su
ekledi. Su ruhunu rahatlatıyor, lavanta kokusu içine işliyordu.
Küvette bir süre yattıktan sonra tabureye oturarak jojoba kokulu
parfüm ünü eliyle ısıtıp, vücudunun her yanma yavaşça masaj
yaptı. Tüyleri alınmış kasıklarına yaklaştığında Kefıra giderek
tahrik olduğunu hissetti. Çıplak olarak, yağlanmış bir halde aya
ğa kalktı, avucuna bir avuç tarçın ve karanfil kokulu yağ aldı.
Boynuna doğal kokusunu emen ve koku karışımını güçlendiren
Tuareg kolyesini taktı.
Banyodan önce gizlice kilidini açtığı bitişikteki stıitin kapı
sını becerikli ayaklarının hareketiyle açtı. Zak kasığının üzerin
de bir havlu, yatağında uzanmış kitap okuyordu. Kefıra sessizce,
erotik bir ritimle, elindeki yağı dam latm adan adama yaklaştı.
Yatağın yanına yaklaşıp, güneş selamlama pozuna benzer kendi
hareketiyle ellerini kaldırıp, bir dizini yere koyarak adama tesli
miyetini sundu. Zak’in nutku tutulm uştu. Simsiyah saçları ka
dına hayvani bir cazibe katıyordu. Zeytin rengindeki cildi odaya
giren ay ışığında parlıyordu. En baş döndürücü olansa, Kefıra’dan buram buram yükselen misk ve kadın kokuşuydu.
Adam yana kayarak Kefıra ile yatağın arasına giren bariz he
yecanının örttü. Sırtı kadına doğru gerildi ve elindeki yağı aldı.
Yağın ılıklığı ve kokusu acı verecek kadar tahrik ediciydi. Ilık
yağ om uriliğinden aktı, Kefîra’nın elleri omuzlarını, sırtını ve
belini okşuyordu. Hâlâ yağlı olan sağ eliyle testislerine uzanarak
masaj yaparken başı adamın kalçasına doğru uzandı. Zak sani
yeler içinde boşaldı. Neredeyse beş yıldır, karısının bir intihar
bombacısının elinde ölmesinden beri geçen beş uzun yıldır, bu
ilk defa oluyordu.
Kısmen bitkin, ikinci kez nefes nefese kaldı. Sonra güçlü
kasları Kefıra’yı sırtından atarak, yatağa yatırdı. Dili kadının sı
caklığını, karnını aradı. Elleri büyük bir iştahla tüm vücudun

da dolaşırken, klitorisini hafifçe ısırıyor ve oynuyordu. Kadın
ilk orgazmını adamın diliyle yaşadı. Henüz konuşmamışlardı.
Adam kadını karnının üzerine yatırarak yağlı vücudunu okşayıp
yalayarak tahrik olduğu noktaları ararken kadın bir kedi gibi mı
rıldandı. ikinci kez uyanan kadın mırıldanarak kendini adamın
ritm ine bırakıp, yavaşça boşaldı. Yorgunlukla bir çığlık attı. İlcisi
de derin, rüyasız bir uykuya teslim oldular.

MASSAWIPPI GÖLÜ
2 6 Şubat, 2012

D aha iki gün önce Massawippi Gölü nün buzlan birbirini
ezerek, neredeyse Wagner’in müziğini çağrıştıran haşin çığlıklar
atıyordu. MacAuley’in evi yarımadanın ucunda, normalden tam
altmış gün önce gerçekleşen ve yüzyıldır kaydedilen en erken
erim enin soğuğuna bakıyordu. Gri, ön kısmı iki, arka kısmı tek
katlı sedir ağacından bir evdi. Üst katında her tarafta çatı pence
releri, alt katta sinek teliyle çevrelenmiş verandası eve sürprizlerle
dolu bir hava veriyordu.
Aşırı korumacı yöre sakinleri, karlı bakım masraflarının ge
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lirini kaybetmemek adına MacAuley’in taşra eviyle ilgili tüm
talepleri geri çeviriyorlardı. Yöre halkı, Quebec Fransızcasında
köşe başı dükkânı anlamına gelen yerel depanneur&a. sunulan
yirmi dolarlık rüşvetleri bile geri çevirmişti. Nihayet yaşlıca bir
adam Sarah’ya ısındı. Göl manzaralı Ripplecove O teli’nde kah
valtı sohbeti sırasında yalnızca M urray K oyundaki MacAuley
kır evinin yerini söylemekle kalmayıp, taksi teknesiyle onu gö
türmeyi de teklif etti.
Uzun, siyah yağmur çizmeleri giymiş, uzun sarı balıkçı yağ
m urluğu masasındaki diğer sandalyenin üzerine atılmış olan yaş
lı adam, “Kanada’dan bağımsız, Fransızca konuşulan bir Quebec
için verilen mücadele olan, La Révolution Tranquille yani Sessiz
Devrim öncesinden kalan eski bir harita bulamadığın sürece bu
rada her şey Fransızca yazılır,” dedi.
“208 numaralı otoyoldan tüm yollara girdik ve Rue des H irondelles’e çok yaklaştık, ama sonrasında ne yapacağımızı bile
medik. Bu fotoğrafları teslim etmeye söz verdik ama M ichael’in
cep telefonlarına katlanamadığını biliyoruz. İşte, bakın. Evin re
simleri burada ama oraya ulaşmanın bu kadar zor olacağını tah
min etmemiştik,” dedi Sarah.
“Adım Bill Enright, arkadaşlarım bana Fish derler. Buranın
demirbaşlarındanım. Senin bacak kadar olduğun zamandan beri
alabalık avlarım. Alabalıklar yalnızca yılın bu dönem inde, bu
zun kırılmasından sonra yeme gelirler. Sonrasında yüzeye yak
laştıklarından yakalaması kolaydır. Çelik bir tele takılmış iğne
lere canlı sudak takarak avlanırım. Canlı balığın hareketi onları
cezbeder. H er neyse, sanırım bununla ilgilenmiyorsun. Bugün,
daha bu sabah MacAuley’in orada avlanıyordum. Işık ve şömine
dum anı dikkatimi çekti. Sesi güzel olsa da adamı hiç bir zaman
sevemedim. H er neyse, eve giderken seni kayıkhanesinin yanın
daki iskeleye bırakabilirim. Birkaç dakika sonra kalkacağım.”
“Bu harika olur, öyle değil mi Aden? N e kadar kabayım,
daha sizi tanıştırmadım. Bu benim eşim Aden.”
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Alaycılığından ziyade alışkanlıktan dolayı farkında olmadan
yerel aksaııla konuşan Aden, “Tanıştığımıza sevindim,” dedi.
Kendi vurgulamasını biraz alaycı bir şekilde abartarak, “Tak
lidimi yaptığın için pişman olacaksın,” diye yanıtladı Fish.
“Afedersiniz,” dedi Aden. “Sizi kırmak istemedim. Taklit
lerin asıllara karşı yapılan en içten kompliman olduğunu söy
lerler.”
İki adama da gülümseyerek araya giren Sarah, “Bir sabah
içkisine ihtiyacı var,” dedi
Fish, “Bu benim gibi müzmin bir bekârın anlayabileceği bir
problem ,” diyerek siyah ve kırmızı pötikareli, yünlü iş giysile
rinin içinden eski, gümüş bir matara çıkardı. “Al bir yudum,”
dedi.
Aden temkinli bir şekilde koklayıp, gülümseyerek yeni ar
kadaşına duyduğu saygıyı gösterdi. “Glefıddich Single Malt. Bu
kolcuyu nerede olsa tanırım. Şerefine,” diyerek büyük bir yudum
almadan önce mataranın ağzını başındaki hayali şapkanın kena
rına değdirerek başıyla adamı selamladı.
“Anlaşılan zevklerimiz aynı,” diye başıyla onayladı Fish.
“Bu yerin tam olarak nerede olduğunu biliyor musunuz,”
diye sordu Aden.
Fish, “Yanılmıyorsam sizi oraya götüreceğimi söylemiştim,”
derken Aden’in önceki alaycılığına cevaben aksanını iyice abar
tarak yanıtladı.
“Bu gerçekten çok kötü bir alışkanlık. Tekrar özür dilerim.”
Fish “Bu kadar hevesli bir viski tiryakisi olduğun için seni
affediyorum. Fîer neyse,” diyerek ortalarındaki masaya bir harita
serdi. “Balcın. Bu bir İngiliz haritası,” diyerek lamine kaplı bölge
haritasında bir yeri işaret etti. Fish dinleyicilerinin onu dinleyip
dinlemediklerine aldırmayarak, çoğu zaman kendi kendine ko
nuşuyordu.
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“Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Şubatta gölde
buz olmaması... Anlamadığım bir şey var, anlatabiliyor muyum?
Neredeyse şu bilimsel tiplerin söylediği küresel bilmemneye, adı
herneyse, inanacağım,” dedi Fish.
Kahvaltısını bitiren üçlü Ripplecove O tel’in restaurantından
ayrılarak iskeleye yöneldi. Aden arabaya giderek hokey oyuncu
larının malzeme çantasını andıran büyük, siyah bir çantayla ge
ri geldi. Güçlü olmasına karşın çantanın içindeki, iki Heclder
and Koch M P5SD susturucu takılmış otom atik tabanca ve bolca
m erm inin de bulunduğu malzeme yüzünden bir yana doğru ya
tarak yürüyordu. Malzemelerin arasında sürpriz bir saldırı için
ses ve ışık bombaları da bulunuyordu ancak yerel bir tekneyle,
dostça yaklaşacakları için bugün bunlara ihtiyacı olacağını san
mıyordu. Glock -17 sini belindeki kılıfa yerleştirdi, ince Kevlar
kurşungeçirmez yeleğinin kemerini kontrol etti. H er ne kadar
rahatsız olsa da, yeleklerini sabah giyme konusunda ısrar ettiği
için m em nundu. Dam arlarında dolaşan adrenalin çantayı taşı
masını kolaylaştırıyordu.
MacAuley’in yerine yakın olduğunu tahm in ettikleri orm an
da arabanın içinde onları bekleyen Kefira ve Zak’e mesaj gön
derdi. Aden Kefîra’ya harita koordinatlarını bildirerek Sarah’la
birlikte tekneyle geleceklerini bildirdi. 27 Şubat 2012 sabahının
saat 10:05’iydi. Hava mevsim normallerinin üzerinde sıcak, kı
şın son günlerinden ziyade mayıs ayı gibiydi. Kar yerden kalk
mış, güneşin gücüne göre zemin ya sertleşmiş toprak, ya da ça
m ura dönm üştü.
Aden’in malzemeleriyle binmesiyle alüm inyum balıkçı tek
nesi bir tarafa doğru yattı. Fish çantaya göz ucuyla bakarak bu
insanlara yardım etmekle doğru bir karar vermiş olup olm adı
ğını düşündü. Sarah adamın tereddüdünü hissederek, Aden’in
ağır çantayı 5 metrelik teknenin dengesini bozmayacak şekilde
ortaya doğru yerleştirmesine yardım ederken, adama gülümsedi.
“Kalıcısınız galiba, öyle mi?”
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“Belli olmaz. H er zaman hazırlıklı olmakta fayda var de
rim,” diye yanıtlayan Aden matarayı almak üzere bir kez daha
elini uzattı.
“Çivi çiviyi söker, değil mi?”
Viskiden bir yudum daha almayı uman Aden, “Kesinlikle,
kesinlikle,” diye yanıtladı.
“Round Koyu, Bacon Koyu ve küçükTurner Koyunu ge
çerek bir uçtan diğerine gideceğiz, sonra sancağa kırıp Murray
K oyuna gireceğiz. MacAuley’in eski evi Murray ‘memesi’ dedi
ğimiz yeri hem en dönünce, ama bu uzun hikâye, yanımızda ha
nım olduğu için anlatmasam daha iyi olur. Göldeki en güvenli
dem ir yerlerinden birine sahip. Varana kadar gözükmüyor. Dı
şarıdan gelen biri görmeden geçer. Bu arada, beleş içkiyi bulunca
da bırakmıyorsun. Ver bakalım şu matarayı evlat.”
Kefira ve Zak karşı tedbirlere, güvenlik alarmları ve kame
ralara dikkat kesilerek evin arkasına doğru sokuldular. Siyah ve
yeşil kamuflaj giysileriyle gölün yakınındaki her mevsim yeşil
orm anın çalılarına karışmışlardı. İçeriye doğru beş yüz metre gir
diklerinde Zak’in termal kayıt yapan gözlükleri yaklaşık yirmi
metre önlerindeki bir ağaçtaki, hareketli metal bir objeyi yaka
ladı. Sol elini yum ruk yapıp kaldırarak durmalarını işaret etti.
Kefira’nm gözlüğü de aynı ısı kaynağını görmüştü. Kadın, bu
durum da her zaman kullandıkları kayıt kamerası işaretini yaptı.
İkisi de uzanarak elektromanyetik görünmezlik cihazlarını
çalıştırıp, deneme aşamasında olan görünmezlik programındaki
bir yanlışlıktan dolayı görünmezlik perdesini kaldırmaması için
iletişim kapatm a düğmesine bastılar. Muhaberatçı görünmezlik
perdesiyle çevrelenen kişiyle dijital kontağa geçtiğinde, bir anlı
ğına görünmezlik perdesi kalkıyordu.
Artık kameralardan çekinmelerine gerek kalmadan bütün
dikkatlerini kapan tellerine, ayak ya da hareket sensörlerine ve
rebilirlerdi. Bu cihazların tüm ü gözlüklerinin algılayabildiği ısı
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sinyalleri yayıyordu. Dikkatle ilerleyerek orm anı geçtiler. Kefıra İtişin alışılmıştan daha sıcak geçmesinden dolayı kendisinin
ve Zak’in şanslı olduğunu düşündü. Bu yüzden zemin temizdi;
normalde bir metre kadar karla kaplı olan zemin işlerini çok zorlaştırırdı. Dahası sertleşen zemin bulunm alarını zorlaştıracaktı.
Bu arada tamamen siyahlara bürünm üş biri, uzun bir altçamdaki ağaç platform unda oturuyordu. Özel kılıflı kabinde ısı
tarayıcılardan korunuyordu. Kucağında modifiye edilmiş, bas
tırılmış, teleskoplu, portatif model bir Ruger 10/22 tüfek var
dı. Adam sabırla gölden gelecek üç kişiyi bekliyordu. Adamla
rı Aden ve Saralıyı kasabaya vardıkları birkaç saat sonrasından
beri izliyorlardı. Boston’daki barmenden aldığı haber ilk uyarısı
olmuştu. Şimdi, nereden saldıracaklarından emin, bekliyordu.
Eski dostu Fish, haberi bile olmadan Rippleclove O tel’in restaıırantından üçü arasındaki konuşmayı ayrıntılarıyla yayınlamıştı.
MacAuley gölü izlerken, Fisb’e yazık olacak diye düşündü.
Kendilerini görmeden önce teknenin sesini duydu. Burnu
nun üzerinden bir ter damlası akan tetikçi, susturucu beni ko
ruyacak ancak mevsim dışı ısıdan kaynaklan sesten hızlı patlama
üçiincii kişiyi kurtarabilir diye düşündü. Yukarı doğru uzanarak
özel takviyeli eldiveniyle terini sildi. Avcı gözlem platform unda
ki çadırın tepesini açtı, içeri hava doldu.
Teknenin sesi yaklaşmıştı. Tetikçi evden 600 ila 700 metre
mesafede, teknenin yaklaştığı yere göre göl tarafında iyice gizlen
miş, hedefinin Murray’in ‘m em esini geçmesini bekliyordu. MacAuley’in bulunduğu pozisyondan Fish, Sarah ve Aden’i görmek
için bolca zamanı olacaktı. Çift vuruş yapmayı denemeliydi; iki
kişiyi tek mermiyle, üçüncü kişiyi de ikinci atışta vurmalıydı.
Kefîra ve Zak, MacAtıley’in ağaç platform unun çapraz kar
şısında, yaklaşık bir kilometre sağında, yarımadanın ucunda,
MacAuley’in evinin hem en arkasında olduklarının farkında de
ğillerdi. H er ikisi de gözlüklerinde evin içinde hareket eden ısı
sinyalini izliyorlardı. Planları Aden ve Sarah göl tarafından eve
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yaklaşırken çifte destek vermekti.
Kefıra ve Zak’in gözlükleri evdeki ufak sesler, düzenli olarak
hareket eden ısı sinyali, mutfakta bir ışık ve sobadaki ateşi işa
ret ediyordu. H er şey normal gözüküyordu. Şimdi yarımadadan
yaklaşan teknenin sesini duyabiliyorlardı. Sonrasında motorun
devri yükseldi ve rölantiye geçti. Bir şey yüksek sesle suya düştü,
sonra ağır bir şeyin altıminyum güverteye düşme sesi duyuldu.
Suya düşen şeylerin çıkardığı sesten sonra duyabildikleri tek şey
rölantide çalışan m otora aitti. Kefıra Zak’e baktı. Karar verme
liydiler. Aden ve Sarah’yı kontrol etmeli ya da eve yönelmeliy
diler.
“Lanet olsun, işleri bitti. Hepsi karşımızdakini yine hafife
aldığımız için,” dedi Zak.
Kefıra “Ben burada, arkada kalacağım. Komut verince sen
önden git. Hazır,” diye kom ut verdi.
Sonra o sesi duydular; bir deniz uçağının motoru. Hızla gaz
vererek sürat kazandı. Uçak havalandı ve risk almamak için evin
üzerinden geçmedi. Gitmişti. O nu kaçırdıklarını biliyorlardı;
şimdi tuzak ve mayınlar konusunda daha temkinliydiler. Kefıra
lanet ederek evin önündeki Zak’le iletişime geçti.
Zak’in sahadaki deneyimine karşın kendinin daha yüksek
olan rütbesini vurgulayarak, “ikinci kat pencerelerine gitmeliyiz.
Belde, ikinci katta bile bubi tuzakları olabilir. Dur. Buraya dön.
Şimdi,” dedi. Kefıra kontrolü sağladı. Zak arkaya geldi. Kefıra
uzun meşe ağacına tırmanarak ikinci kat penceresine, ayakları
önce gelecek şekilde atladı. Kefira’nın düşme sesini duyan bir
köpek havlayarak yukarıya koştu. Üzerinde uzun, insan bedeni
şeklinde, kauçuklanmış ısı verici kumaştan yapılma bir manken
vardı. Kefira’yı görünce kuyruğunu sallamaya başladı. Bu bir
bekçi köpeği değil, evcil bir köpekti.
“Benim geldiğim gibi gel,” kom utu verdi Kefıra.
Zak kom uta uydu ve bir cam parçası kolunu, hemen bileği-,
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nin üzerinden kesince küfür etti. Kesiğe baskı uygulayarak kana
mayı durdurdu ve yaraya her zaman bu amaçla yanında taşıdığı
Japon yapıştırıcısından sürdükten sonra yarayı gazlı bezle sararak
bantladı. Zak kolları dirseklerinden biikülü, elindeki silahı ileri
uzatarak yürüdü.
Kefıra köpeğin önünde diz çökm üştü. Koridorda, Kefira
m ankeni çıkartmış incelerken, Zak dirseğini tutarak hareket et
memesini söyledi. Yüzünden ter damlıyordu. Beraber, kabloları
m ankenin başına doğru uzanan, toplam da üç dakikadan az bir
zamanın geriye doğru ilerleyen saniyelerini gösteren LED ekran
lı saate baktılar. Mekanizmayı yerine geri takıp, az önce girdikle
ri pencereden çıkmak üzere ayrılırken köpek itiraz etmedi.
Kefira ucunda kendiliğinden açılan bir kilit olan bir aleti
açtı. Dişli küpler ağaç, dal ya da başka bir maddeye bağlanacak
şekilde tasarlanmıştı. Alet dalın çevresine dolanıp, yer çekimini
kullanarak kablosunu boşaltıyor, sonrasında kendiliğinden açı
lan kilitler kablonun sertçe çekilmesiyle pozisyonda sabitleniyordu.
İlk atışta alet yere düştü. Zam an daralıyordu. D urum undan
habersiz köpek odaya geri gelmiş, kuyruğunu sallayarak onları
izliyordu. Kefira malzemeyi geri çekti. İkinci denemesinde başa
rılı oldu. Sonra kabloyu pencerenin önündeki radyatör petekle
rine sabitledi. Bir halat makarası kullanarak tek tek evden ayrılıp
ağacın arkasına doğru kaydılar.
Yere inince ikisi de Aden ve Sarah’dan geriye ne kaldığını
görmek üzere yarımadanın göl kısmına doğru koştular. Hiç bir
şey bulamayacaklardı.
Arkalarında köpek patlayarak kaçışlarını zorlaştıracak bi
çimde evi ateşe verdi. Arabalarına dönm eleri ve olay yerinden
ayrılmaları daha da zor olacaktı. Zak ve Kefira başlarını salladı
lar, adrenalinin etkisi kayboluyordu. Takım arkadaşlarının kaybı
ve MacAuley’in inanılmaz şansı genelde pozitif olan duruşlarını
olumsuz etkilemişti. “Şu MacAtıley piçi hep bir adım önüm üz-
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de, her zaman,” diye söylendi Zak. Kefiıa kendini toparlamasını
söyledi, çünkü süratle araçlarına dönmeleri gerekiyordu. Koşa
rak gittikçe büyüyen yangının kıyısından, ormanın içinden iler
lediler.

RUS OLİGARK
Ocak 2012

Anıtmezar havası çoğu ziyaretçinin gözünden kaçmıyordu,
özellikle de Rusların. Çalışma masanın arkasında farldı renkler
de çok sayıda raptiyeyle doldurulmuş eski bir dünya haritası var
dı. M asanın yanında, üzeri kuş tüyü bir yatak örtüsüyle kaplı,
tek kişilik yatak vardı. Yatağın yanındaki masada, kırmızı cam
bardağın içindeki adak m um unun ürkütücü gölgesi, üzerinde
kırmızı pastel boyayla okunaksız bir şeyler yazılmış sarı kâğıtlara
vuruyordu. Yazının yazıldığı kırmızı pastel boya boş bir zarfın
yanında duruyordu.
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Zarfın köşesinden, aynı pastel boyayla el yazısıyla yazılmış
bir m ektup sarkıyordu. Işıklı, büyük bir büyüteç m ektubun üze
rinde alıcı bir kuş gibi oturuyordu. M ektubu okum ak için ışı
ğı açmak gerekiyordu. M ektubun kendisi, içindekini korum ak
üzere yanları meşe, üstü cam, basınca duyarlı, parm ak izi okuyan
bir kutuda muhafaza ediliyordu. Duvarın ortasında duran, güzel
cilalanmış m asif ağacının her bir kenarına aynı desen oyulmuştu.
M asanın yanında siyah deri bir kanepe vardı. Başkan Rutin
kanepede oturuyordu. Güce alışmış, kısa bir adamdı. Buna kar
şın, bu odada, geçmişi yansıtan yeşil taş binada, kendini tanrısal
bir varlığın huzurunda hissetmekten alamıyordu. R utin’in ev sa
hibi, D oktor Rostov, gücüyle göz kamaştırıyordu. G ününün her
dakikası saygı görme isteğini tatm in etm ek üzere planlanmıştı.
Bugün de Rusya Başkanı, Rostov’un yeniden tasarladığı bir ka
nepede oturuyordu.
Oligarkın kanepeyi yeniden tasarlama amacı Rusya Başkanını aşağılamak, ona kendini küçük hissettirmekti. D oktor Rostov
duvardaki gözetleme deliğinden kanepenin köşesinden bacakla
rı boşluğa sarkarak, ayakları yere değmeden oturan Başkan Rtıtin’i izledi. Oligark Chesterfield kanepeyi yeniden tasarlamasını
öneren yardakçısını tebrik etmesi gerektiğini aklının bir köşesine
not ederek, önemsiz başarısına sırıttı. Rus Başkan ise siyah deri
kanepede oldukça rahatsız bir şekilde oturarak bekledi. Yalnızca
kendisine hitap edildiğinde konuşan uşak Rusya Başkanmın ya
nında, elinde bir semaverle ayakta dikiliyordu.
Birkaç kez konuşmadan, jestleriyle uşağa derdini anlatmayı
deneyip başarısız olan Rutin, “Çayımı koyabilirsin,” dedi.
Genç adam içlerinde gümüş kaşıklar olan iki çay bardağı
nı ve içinde çok tatlı, ev yapımı frenk üzüm ü reçeli olan ufak,
gümüş kapaklı kavanozlara ilk kez dikkat ediyormuş gibi baktı.
“D oktor Rostov çay servisi için onu beklememi emretti.
Çayın dem inin saat tam onu kırk bir geçe m ükem m el olacak
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biçimde ayarladığım söyledi. Şu anda saat on otuz dokuz, efen
dim .”
R utin dişlerini sıktığında yanaklarında çukurlara oluştu.
R u tin in solunda kalan, daha önce kapı olduğunu anlaşılmayan
duvar kayarak sessizce açıldı. Kapının sürgüsünün sonuna gel
diğini belirten tok ses uşakla Başkanın arasındaki konuşmayı
böldü.
Rostov elinde piposu, üzerinde Büyük Vatanseverlik Savaşı*
üniformasıyla dikildiği kapıdan, “Üzerimizde hala etkisi olması
ne garip, değil mi?” diye sordu. Bıyığı aynı Stalin Amca’nınki
gibiydi.
“Seni hiç bir zaman aptal yerine koymadım. Nedir bu mas
karalık? Ben meşgul bir adamım,” dedi Rutin.
Oligarkın cebinde bir zil çaldı. Adam muzır bir kahkaha
atıp, dizlerini büküp, ayaklarını sırayla öne uzatarak klasik bir
Kazak dansı yapmaya başladı. Rostov’un dizleri bükülü, kolları
önünde birleşmiş, parmakları diğer kolunun dirseği üzerindeydi.
M üzik odayı dolduruyordu.
“Çay... çayı koy ve votka getir. Bugün Rodina zaferini kut
luyoruz,” diye bağırdı Rostov.
R utin kanepenin yüksekliğini doğru kestiremediği için
önündeki sehpaya takıldı. Dizi masaya çarparak canını yak
tı. Rusçada “anasını sikerim,” anlamına gelen ve sık kullanılan
küfiırü basarak “Yob tvoyu m a t” diye fısıldadı. Başkan dizinin
hem en altını, kaval kemiğini ovarken dişlerini sıktı. Bunlar olur
ken uşak zorlanm adan semaveri kaldırarak, tertemiz, bembeyaz
servis peçetesine bir damla bile damlatmadan belini büküp eği
lerek Başkanın düşen bardağını kaldırdı.
Tepkisiz sesiyle, “Çayınız, efendim,” dedi.
R utin sola döndü ve uzatılan çay bardağını aldı.
* B iiyük V atanseverlik Savaşı: Rusya ve diğer eski S S C B ülkelerinde kullanılan ve II. D ünya Sava
şı sırasında 2 2 H a zira n 1941 ile 9 M ayıs 1 9 4 5 tarihleri arasında N a z i Alm anyası ve diğer M ih ver
Devletleri ülkelerine karşı vatan to p ra k lm n ın savundukları savaşına verilen isimdir. Ç.N .
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Rostov’un işaretiyle onay alan uşak söz almadan konuştu,
R u tin in gözlerine bakmadan “Ekselansları çayı için ev yapı
mı frenk üzüm ü reçeli isterler mi?” diye ekledi.
Başkan hâlâ kaval kemiğini ovarak, ama artık kanepenin ar
kasına daha rahat yaslanmış bir şekilde, “Kendim alırım,” dedi.
Parmaklarıyla uşağı savan Rostov, “Bizi başbaşa bırak,” de
di. Uşak bir profesyonel dansçının zarafet ve süratiyle, elinde
ağır, antika semaveri taşıyarak odadan çıktı. Arkasından, hare
keti Rostov’un masasındaki uzaktan kum andayla kom uta edilen
sürgülü kapının kapanma sesi duyuldu.
Rostov masasının arkasına geçti. O turduğunda Rutin onu
rahat görebilmek için boynunu uzatmak zorunda kaldı. Rostov
ileri bakarak adeta sahnede bir m onolog sergilermişçesine ko
nuşmaya başladı.
“Bunların hepsi aslına uygun birer replika. Sochi’deki yazlık
daçanın çizimlerine sahibim. Mobilyaların bazıları orijinal. Bu
günlerde para her şeyi satın alabiliyor. Kimi parçalar benim kesin
tariflerime göre yapılmış kopyalar. Şu masaya bakın. O büyüteçin altındakinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, Troçki’nin
hayatına son veren el yazısı not. Staliriin im paratorluğu tam da
bu masada, kırmızı pastel boyayla yönettiğini düşünün.”
Bir şey büyüyü bozdu. Rostov ayağa kalkarak göğüs cebine
uzandı. Cep telefonu titreşimdeydi.
Rostov, “Ç ok özür dilerim Sayın Başkan, buna cevap ver
mek zorundayım,” diyerek önünde açılan kapıya doğru ilerledi.
Telefonun sesi alışılmıştan farklıydı, başkan bunun kriptolu bir
cihaz olduğunu anladı.
Rostov, “Sondaj aletlerini buraya getirmelerini sağlamalıyız.
Bunları kurup çalışmaya başladıklarında anlaşmalarımızı bozma
nın bir yolunu bulacağız. Bunu bana bırak,” diye devam ederken
kapı kapandığından konuşm anın kalanı anlaşılamıyordu.
Odaya geri döndüğünde grimsi mavi, el yapımı, kişiye özel
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dikilmiş bir Londralı Andeıson & Sheppard takım giyiyordu.
Aktör gitmişti. Rostov ciddileşmişti.
Rostov odanın karşısından getirdiği sandalyede Başkanın
karşısına oturan Rostov, “Kırmızı pastel boyalar ve telefonsuzluk. Bunu nasıl başardılar? Çay alır mıydınız?” diye sordu.
Rutin, “Hayır, British Petroleum’un sahtecilik yaptığı son
daj izin belgeleri hakkında haberleriniz olduğunu söylemiştiniz,”
derken Rostov’un evinde konuşm anın güvenliğinden şüpheleri
varmış gibi etrafı inceledi.
R u tin in huzursuzluğunu hisseden Rostov, “Burası bir bü
yükelçilikten daha güvenli. Duvarlarda elektronik sesler var ve
pencereler de aslında paranın satın alabileceği en kaliteli düz ek
ranlar. Canlı bir video izliyorsunuz. Parabolik mikrofonlar bile
buraya giremez,” dedi.
“Sondaj hakları...” diye tekrarladı Rutin.
“Sahtecilik kelimesi aşırı kaçar Sayın Başkan. ‘Dostlarım’
‘katkılı’ kelimesini tercih ediyor. Bu kelime yeterince güvensizlik
yaratırken, daha az yasadışılık çağrıştırıyor. Omlet yapmak için
birkaç yum urta kırm ak gerekiyor, öyle değil mi?” diye kinaye ya
parak Stalin Amca’nın en sevdiği ifadeyi kullandı. Bu Rusça’daki
yeiko kelimesiyle yapılan bir kelime oyunuydu. Rusçada yeiko
kelimesi hem yum urta hem de erkeğin testisi anlamına geliyor
du, yani Stalin’in Sovyerler Birliği’nde bir şeyleri yapabilmek
için birkaç testis taşak ezme gerekliliği kavramı böyle doğmuştu.
“T üm detayları anlatma. Böylece inandırıcı bir şekilde inkâr
etmem m üm kün olur, “ dedi Rutin.
“Petrolü başarılı bir şekilde yüzeye çıkardıklarındaperestroika sırasında sondaj haltlarını almalarına izin veren orjinal belge
lerle ilgili bir şüphe unsuru öne süreceğiz. Sizin de kabul etmeniz
durum unda, Sayın Başkan, hakların, tarihimizin tahrip edici bir
dönem inde yüksek faiz oranlarıyla satın alındığı şüphe götürmez
bir şekilde açığa çıkacak. Hepimizin bildiği gibi selefim bir ha
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indi ve sayenizde, Efendim, şimdi parmaklıklar arkasında. Rodina’yı kendi çıkarları için satmaya çalıştı. Neticede bir Yahudiydi,
öyle değil mi?”
“Sorum u hâlâ yanıtlamadınız D oktor Rostov.”
“Bu hassas bir konu ancak özetle, petrol başarılı bir şekil
de çıkarıldıktan sonra, ki bizdeki teknolojiyle bunun başarılması
m üm kün değil, sondaj izinlerinin geçersiz olduğunu söyleyerek
onları sınırdışı edeceğiz. Sonrasında da meyvelerini toplayacağız.
Amerikalıların dediği gibi bu bir kazan-kazan senaryosu. Sizin
de, benim de yararıma.”
“Kazan-kazan durum u iki tarafı kapsar; hem onların hem
de bizim kazanmamız anlamına gelir Bay Rostov, sizin ve benim
değil. Ancak sizin Amerikan deyimleriniz bugünkü konum uz
değil, öyle değil mi?” dedi Başkan Rutin.
“Usulen belirtmeliyim ki Sayın Başkan, adım ın önünde bir
D oktor ünvanı var, ama her neyse. Kendimi yanlış ifade etmiş
olmalıyım. H er durum da iki taraf da kazanıyor, n’est-ce pas?”*
“Diğer petrol şirketleri bizi boykot edecekler. Piyasalarda
kaynak bulm akta sorun yaşayacağız. Eski Sovyetler Birliği’nin
geri geldiği söylentileri yayılacak.”
“Bırakın konuşsunlar Sayın Başkan. Kısa bir süre sonra aç
gözlülükleri korkularını yenecek ve biz de ortaklığımızı Exxon
ya da Royal D utch Shell’e kaydıracağız. Buna ek olarak, bir son
raki tartışma konum uz suçluluklarını garanti edecek. Sizin ham 
leleriniz sayesinde, Sayın Başkan, Suriye’de petrol fiyatları yeni
den yükselecek.”
Sürgülü kapı bir tık sesiyle açıldı ve uşak odaya girdi. Bu kez
elinde semaver yerine, üzerinde iki buzlu votka bardağı ve buz
kovası olan gümüş bir tepsi vardı. Buz kovasında zırhlı araçlar
üreten Russo-Baltique ile Kazak Prenses Regina Abdurazacova’nın işbirliği ile üretilen özel altın sarısı bir şişe votka yatırılmışrı. IJşak tepsiyi zorlanmadan taşıyordu. Beceriyle votkaları
* N ’est-ce pas?: (Fransızca) öyle değil m il Ç N .
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doldururken adeta havada asılı gibi duran tepsi, görülmeyen
bir bağla göğsüne yakın tutuluyor gibiydi. Tepsiyi tekrar tuttu
ğunda bağ koptu. Sessizce odadan ayrılırken ayağını 20. Yüzyıl
başlarından bir Arjantin tangosu olan Cholo’nun ritmine uygun
olarak vurdu. Uşak müziğin ritmine uyarak odadan ayrılırken
ikili kadehlerini kaldırdı.
Bir ağızdan, “Yeni Rodina’mıza”’ dediler.

* R odina: (Rusça) A n a va ta n . Ç.N .

OLİGARK DUBAİ’DE
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Bayan Michael MacAuley güm rükten geçerken Dubai Ulus
lararası Havalimanı önünde parıldıyordu. Bayan MacAuley fırst
class seyahat ediyordu ve güm rük işlemleri de bu bariz ayrıcalığa
uygun biçimde yapılmıştı. Buenos Aires’ten kalkan uçak Rio de
Janeiro’da kısa bir aktarma yapmış, burada kısa bir bekleme ya
pan kadın bağlantılı uçakla doğrudan Dubai Uluslararası Hava
limanı 3. Terminal’e uçmuştu.
Ağabeyinin kesin talimatlarını izleyerek kültürel hassasiyet
lere uygun bir şekilde giyinmişti. Gür, maun rengi saçları zarif
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dore dokumalı, züm rüt yeşili bir sari örtüsüyle örtülm üştü.
Giysilerine yakından bakıldığında Kelt harfleri seçilebilirdi,
ama üstünkörü bir bakış bu harfleri stilize edilmiş Arapça yazı
lar sanabilirdi. Özellikle, alışık olmadığı kadar çekingen davra
nıyor, dikkatleri üzerine çekmiyordu. Ağabeyinin talimatı kesin
ve açıktı. Michael MacAuley, kız kardeş Michael Arjantin’den
ayrılmadan önce, “Ayrıcalıklarını kullan ancak seyahatinin dik
kat çekmemesini sağla. Abartısız ol. Hayatımız buna bağlı olabi
lir,” demişti. D aha sonra açıklamaya devam ederek genç kadının
onun oyununun bir parçası olacağını, uluslararası veritabanlarında kendisini araştırarak öldürm ek isteyenlerin dikkatini dağı
tacağını anlatmıştı. Gerçekten de, genç kadının adı, geçtiği her
pasaport kontrol noktasını kırmızı alarm durum una geçirmişti.
Yaltaklanan hareketleri, aşağı kaçırdığı parlak yeşil gözleri, m u h 
teşem açık renk teni ve kıvrımlı vücudu bile tespit edilmesinin
önüne geçememişti.
Dubai Uluslararası Havalimanı 3. Terminalcle elektronik el
taraması ve pasaportuna göz atıldığında isminin M ichael MacA
uley olduğu görülüyordu. Retinası veri tabanında olm adığından
retinal tarama karşılaştırması yapmaları m üm kün olmuyordu.
Görünüşe göre ihmalkâr bürokrasiyi geçerek D oktor Rostov’un personelince ayarlanan kiralık Rolls Royce’a ulaşıp, gele
ceğin çarpıcı şehrinde manzaralı bir yolculuktan sonra nihayet
ufak bir köprüyü geçerek Burj El Arap’taki Panaromik Sııite yer
leşti. Gözle görülmeyen bürokrasi, tam da ağabeyi M ichael’in
istediği gibi her hareketini takip ederek; bürokratlar aynı isimli
kız kardeşiyle ilgilenirken, ağabeyine istediği gibi hareket etme
özgürlüğü veriyordu.
Ağabeyi Michael MacAuley ertesi gün daha dolambaçlı bir
yolla vardı. Bir ev eşyası konteynerinde paketlenmişti. Aslında
Avustralya’dan gelen birbuçuk onsluk Perth M int Platinum Platypus’larla* ödenmiş bir antrepoda kapalıydı.
* P e rth M in t P la tin u m Platypus: AvustralyalI Perth M in t a d lı d a rphanenin bastığı p la tin külçe. Ç .N .
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MacAuley’in antreposu modern bir saklanma yeriydi. H a
vayolu konteynerinden çıktığında güm rükten geçmedi. Uçak
kargo konteynerinden çıktığında gümrüğe girmedi. Geldiği ara
cın yanındaki güvenlik görevlisi, uçağın kargo bölümünden va
lizinin üzerinde bir takım elbise çantası, sol elinde golf sopaları
taşıyan uygun giyimli, koyu sık sakallı, dağınık uzun saçlı, pilot
gözlüklü adamı gördüğünde, görmemiş gibi başını diğer tarafa
çevirdi. D ikkat çekici tek özelliği belirgin topallamasıydı. Depo
bölüm ünde içeriden bir kilidi de olan, bir evin tüm kullanışlılı
ğına sahip konteynerde yolculuğu oldukça rahat geçmişti. Sessiz
görevlinin özel tasarlanmış bir çekiçle şifreli bir şekilde kutusuna
vurması MacAtıley’e kutuyu açabileceğini bildirmişti. Sessizlik
platinle satın alınmıştı. Önceden ayarlanan taksi havaalanı çıkı
şının yakınında MacAtıley’i bekliyordu.
MacAuley Damascus Caddesi’yle El Nahda Sokağı’nın kö
şesindeki The Fortune Classic Hotel Apartments’ta kalıyordu.
Burnaby, British Columbia’d a internetten aldığı Birleşik Arap
Emirlikleri vizesiyle sıradan bir turistti. Michael akıcı Arapçasını
kullanmadı. Bağlantılarıyla nerede buluşacağını biliyordu, onu
bekledikleri yerde olmayacaktı.
Michael MacAuley Panoramic Sııite’e vardığında Dok
tor Rostov onu bekliyordu. Biraz sabırsız görünüyordu. Rostov planlarını değiştirmeye alışık değildi. Başkaları onun için
değişiklik yaparlardı, o değil. Michael otel görevlisinin kapıyı
açmasını bekledi. Süite girdiğinde gördüğü manzara karşısında
şaşırdı. Bahşiş için çantasına uzandı ancak genç görevli eğilerek
eliyle yerden tavana aynalı camla kaplı pencerelerin yanındaki L
şeklindeki kanepe ve sehpayı işaret etti.
Dr. Rostov ayağa kalkarak MacAuley’i tepeden tırnağa süz
dü. Kadın vücudunu sararak om uzunun üzerinden geçen örtüyü
gevşeterek vücudunun yarısını açığa çıkardığında, ince iç örtü
sünün altında bir göğsü ve bir bacağı açıldı. Ö rtüsü gözlerinin
yeşiline ve saçlarının kızılına uygundu. Vücudunu saran kuma
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şın gerginliği hayal gücüne hiç bir şey bırakmıyordu.
“Siz beklediğim Michael MacAuley değilsiniz. Şoföre doğru
parolayı ilettiğiniz için gelmenize izin verdim, şimdi açıklama
yapmanıza izin vereceğim. Yaşamak için altmış saniyeniz var,”
dedi Rostov.
Michael sakin bir şekilde yaşlı adama doğru yürüdü. Ko
nuşmadı. İç giysisinin katlarına uzanırken Rostov bir kez daha
göz atm aktan kendini alamadı. Cildi inci beyazıydı, damarları
boynunda hafif mavi desenler çiziyordu. G özünün ucuyla gör
düğü karnı sıkı ancak dolgundu. Kadın beyaz bir bilet çıkardı.
Sol köşesinde Dubai Creek G olf ve Yat K ulübünün zarif logosu
vardı. Kulübün üyesi olan Rostov işareti tanıdı.
“Güzel olduğunuz kadar cesursunuz, ancak Michael Macauley’den de bu beklenirdi. Kendi cinsinize meyilli olmanız üzü
cü,” dedi Rostov.
“Michael önümüzdeki birkaç gün içinde istediği zaman sizi
golf kulübünde bulacak. Lütfen her gün golf oynayın. Beklen
m edik şekilde davranmak bu işte insanın kalabileceğinden daha
uzun yıllar hayatta kalmasını sağladı. İşinizi zorlaştırdıysa özür
lerini kabul ediniz.”
“Tabii ki, ben de adını belirterek bir dansöz istediğinde gev
şediğini düşünm üştüm .”
Rostov ellerini şaklattı. Dansözün elleri ve başı açılış pozu
nu aldı, kolları başının üzerinde birleşti, heykel gibi göğüsleri
yükseldi. Kadın merdiven boşluğunda zarif bir şekilde dansına
başlarken büyüleyici bir flüt ezgisi süiti doldurdu. Kadın salındı,
sonra ne yapacağını bilemeden duraksadı. Aldığı eğitimden do
layı Rostov’a yöneldi. Adam gülümseyerek M ichael’ı işaret etti.
Takdirle kadını izleyen Bayan MacAuley in gözleri kısa bir süre
sonra kollarında olacağını bildiği kadını tepeden tırnağa incele
di. Rostov ayrıldı. Kendi kendine “bu kadarı benim için fazla.
Böyle bir güzelliğin harcandığın görm ek üzücü,” diyerek yüksek
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sesle konuşmasını sürdürdü, “Keyfinize bakın, ancak unutmayın
ki eğer ağabeyiniz gelmezse bunu hayatınızla ödersiniz.”
Nefes kesici güzellikteki kadın zarif bir şekilde spiral basa
makları adımlayarak süitin üst katından indi. Gözlerine çekilen
kalın sürme göz kapaklarını koyulaştırmış, yanakları heyecandan
kızarmış, gözlerinin beyazı parlıyordu. Mükemmel şekilli meme
uçları muhteşem omuzlarını çevreleyen sıralanmış boncukla
rın altından belli oluyordu, el büyüklüğündeki memeleri sıkıy
dı. Dolgun kalçaları belini çevreliyordu. Arkaya dönerek eğildi,
m ükemmel, ince opak rengi, dore desenlerle işlenmiş ipek file
şortunun örttüğü elma gibi kalçaları açığa çıkartırken alt kısmı
tam am en traş edilmiş, üst kısmı koyu tüylerle kaplı kasığını açı
ğa çıkardı.
Michael sehpanın üzerindeki şerbetli Ortadoğu tatlılarının
yanındaki konyak ve espressoyu gördü. Libidosu uyarılmış bir
halde, iştahla kahvesini yudumladı, biraz baklava yedi ve ardın
dan konyakla bitirdi.
Dansçı gösterisi sonucunda terlemişti. Michael’in yakının
dan geçerken hoş kokusu izleyicisini kızıştırdı. Kızıl saçlı şeytan
alışık olduğu bir hareketle uzanarak dansçıyı boğazından kavra
yarak olduğu yerde durdurdu. Dansözün parlaması için gliserin
dam lattığı gözleri diğer kadının gözlerine kilitlenmişti... gözle
rinde korku vardı.
Fedakârlığıyla hayatını kurtardığı ağabeyinin kumar borcu
onu tehlikeye atmıştı. Mesleğin yenisiydi ve yeni hayatının ger
çekleri karşısında şok içindeydi. Kendini, bekâretini, herhangi
birisine teslim etme fikri gerçekte bu durum la yüzleşmekten da
ha kolaydı.
Gözlerinden süzülmeye başlayan yaşlar ucuz makyajını akıt
mıştı. Michael kadının boynunu bir an olsun bırakmadan du
daklarını kendisine çekti. Boynunu öylesine sıkı kavramıştı ki
sonradan kesin moraracaktı. Dudakları birbirine değdi. Micha
el’in dili kadının isteksiz ağzına zorla girdi. Michael genç dan-
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sözün dudaklarını ısırarak kanattı. Yaşça daha büyük olan kadın
dudaklarını çekti, sonra kanın cazibesine kapılarak tekrar d u 
daklarına yapıştı. Genç kadını öpüp, dudaklarını emerken hâlâ
sımsıkı kavrayışıyla kıpırdamasını engelliyordu. İrlandalı kadı
nın boşta olan eli dik meme uçlarını okşadı, sıktı, genç kadın
ufak bir çığlık attı. Kadını arkasına çevirirken, buna uygun ola
rak boğazını sıkan elini değiştirdi. Diğer eli aşağıya kayarak ince
şortunun içine girerken Michael müziğin ritm ine uygun salın
maya başlayarak, vücudunu dansözün vücuduna yapıştırdı.
“Benimle hareket et, böyle,” diye em ir verdi.
Allah korkusu vücudunu ele geçiren genç kadın başıyla
onaylayarak söyleneni yaptı. M ichael dansözün boğazını bıra
karak meme uçlarını okşadı. Yalnızca profesyonel dansçıların
yapabileceği gibi salındılar. Genç kadın başka bir seçenek gö
remediğinden, korku uyandırıcı, kırmızı saçlı bir şeytan olarak
gördüğü kadının emirlerine itaat etti. Tahrik olmuş gibi yapması
gerektiğini biliyordu ancak vücudu ona ihanet ediyordu.
M ichael kadının arkasından fısıldadı, “Acı zevktir, anlıyor
musun? Bunu gözlerinde gördüm . Belde tatlım, daha bir şey
görm edin,” dedi.
Yavaşça üst kattald banyoya çıktılar, Michael kadım duşa
soktu. Rostov’un gizli kameraları her şeyi izliyordu.
Ertesi sabah, gün doğum undan hem en sonra Rostov Rus
ya’dan gelirken getirdiği havyar, soğuk dom uz eti, yum urta, fü
me dom uz pastırması ve bardakta reçelle servis edilen çayıyla
tam bir Rus kahvaltısı yaptıktan sonra Başkanlık Stıiti’nden ay
rıldı. Çeşnicisi yanında oturuyordu; oligark yemeden önce her
şeyi tatmasını istediğinden patlam ak üzereydi.
Çeşnici, “Böyle yiyerek form unuzu nasıl koruyorsunuz?” di
ye sordu.
“Ah. Babam ne zaman savaş çıkacağını bilemeyiz derdi. Sa
bahları hep iyi yerim.”
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Rolls Royce onları Dubai Creek G olf ve Yat Kulübü’ne gö
türm ek üzere hareket etti. Günlük saha sıralamasını yapan ada
ma rüşvet veren Rostov ikinci sırayı aldı. Sabırsız bir adamdı ve
beklemeye dayanamazdı. İlk sırada bir şeyh olduğundan yerini
kaydırmak çok güç olacaktı. Şeyh aniden ikinci bir oyuncunun
kendine katıldığı üçüncü deliğe varana kadar oyunun hızını
yüksek tuttu. Yüksek sesle Arapça sohbet ediyor, sahayı boşalt
mıyorlardı. Rostov çıldırıyordu. Sopasını yere çarptı.
“Yob tvoyıı mat',' diye küfür ederek golf arabasına atlarken
çantasını taşıyan saha yardımcısı ardından hayretle bakıyordu.
Kaba bir şekilde şeyhin yanındaki sahaya sürdü ve şeyhin
entarisinin altından çıkan Uzi’yi görünce donakaldı. Rostov bir
Am erikalıya benzeyen, kırklı yaşlarının başında, aptalca komik
gözüken kareli Bermuda şort ve sarı bir Lacoste tişört giyen di
ğer oyuncuya döndü. Aptallığını o an farketti. Üçüncü bir adam
Rus’un arabasını alarak bekleyen saha yardımcısı ve korumasının
yanma dönerken MacAuley yaklaştı.
Kısa bir konuşm a ve şimdi uzakta olan oligarkın başıyla işa
ret etmesiyle oyunlarına devam etmeye karar verdiler. Şeyh golf
arabasına ve saha yardımcısına doğru yürüyerek, başıyla MacAuley’i selamlayan bir başka adamın getirdiği golf arabasına binen
MacAuley ile Rus’a el salladı. Sürücünün kulağında kablolu bir
kulaklık vardı ve Amerikan CIA’inden gibi gözüküyordu. Başın
da USS Ttıscon kepi olan MacAuley kendi kendine sırıttı. Dok
tor Rostov’la konuşmaya başladığında doğrudan konuya girdi.
MacAuley, “Birincisi, kızkardeşim ülkeden ayrıldığına göre,
kızkardeşimin icraatlarının orjinal videosunun ve bütün kopya
larının bugün bana teslim edilmesini istiyorum. İkincisi, istedi
ğini yaptığımı söyleyebilirim. Silah çalışıyor. Haberler Sumatra’daki Açe Eyaleti’ini yok eden inanılmaz güçlü bir tsunaminin
haberini verecekler. Yüzbinler ölecek. Üçüncüsü, Amerikalılar
bunu nasıl becerdiğini bilmiyorlar ve denizaltını batırmayacak
lar; ve son olarak da, eğer bir daha aileme şantaj yapmaya kal
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karsan, seni ellerimle hadım ederim,” derken elinde beliren sivri
topuklu bir kadın ayakkabısını Rostov’un bacakları arasında kol
tuğa sapladı.
“Bu hakaretin yüzünden öleceksin.”
MacAuley “H iç sanmam. Sana sağladığım bilgiyle m ilyar
larınla satın alamayacağın bir avantaj sundum . D aha önce de
söylediğim gibi silah çalışıyor. Şimdi, daha önemli konulara ge
lelim: para planlandığı gibi hesabımda olsa iyi olur,” diyerek Blackberry sine bir şeyler girmeye başladı.
MacAuley, Endonezya, Sumatra yakınlarında bir grup eski
Sovyet Deniz Kuvvetleri denizaltı subayınının kontrolünde olan
Akula saldırı denizaltısı hakkında bilgi almak ve iletişimlerini
kesmek üzere Rus askeri istihbaratındaki bağlantılarını kullan
mıştı. MacAuley’in geçmişteki görevlerinden biri de eski Sovyetler Birliği’nin Yabancı Askeri İstihbarat M üdürlüğü (GRU) için
suikastçilikti.
MacAuley’e yakalanmadan gerçekleştirdiği m ükem m el suikastlerinden dolayı epey borçlulardı. Bu borçların karşılığında
ve çok iyi bir iş çıkarttığı için, İrlandalı adam kaçırılan Akula’nın
yeri ve yeni başarıları hakkında oldukça önemli bilgiler edine
bilmişti.
Rusya’da her şey satılıktı; ancak bazen istenileni satın alm ak
için doğru adamı bulmak zor oluyordu. MacAuley’in G R U ’daki
bağlantısı, yüksek gizlilikteki diğer görevlerin yanısıra, kısa bir
süre önce üretilen ve daha sessiz olan bir Akula denizaltıyı kulla
narak, çalınan Akula’yı takip etmekle görevlendirilmişti. Kaçak
Rus Akula saldırı sınıfı denizaltıyı gizlice takip eden Amerikan
denizaltısı USS Tuscon SSN 770 bile, kaçak Alaıla’yı izleyen son
derece sessiz Rus takipçiyi farketmemişti.
“Kan paran orada. Bu sabah tsunam inin haberini alınca bu
nu tem in ettim. Bir başka ricam daha olacak. Şu resme bak. Ka
çak Akula denizaltını kum anda eden Amiralin çocuğu. Bizimle
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iş birliği yapmasını sağlamak için kızın güvenli bir yerde olması
nı istiyorum. Kız benim, nasıl desem, ‘son kozum’. Bunun için
bir on milyon daha alacaksın.”
MacAuley, “Bunu kiralık katillerinden birine yaptır. Ben ço
cuklara dokunm am . Tanrı seni korusun ve iyi günler,” dedikten
sonra kendi kendine sırıtarak, arkasından şaşkınlıkla bakan Rostov’u sahada bırakıp, ayrıldı. Arabası, saha yardımcısı ve koru
ması geldiğinde doktorun sinirden kan beynine fırlamıştı.

BUENOS AİRES
2 Mart, 2012

Dorado Meydanı hafta sonlan hareketliydi. Kefira Buenos
Aires’in turistik merkezlerinden bir olan San Telmo semtinde,
meydana bakan balkonunda oturm uş, sıralanmış geçici antika
tezgâhlarını dolaşan kalabalığı izliyordu. Dairesi dar bir sokağın
yüz metre kadar iç kısmında, akşam gürültüsünden uzaktaydı.
Arjantin’e gelmesinin iki esas nedeni vardı. Öncelikli olarak Şefik’le ilgili kuşkularını doğrulamak, MacAtıley’in kız kardeşinin
yakınında olduğu konusundaki içgüdüsünü dinlemekti. Daha
kişisel olan ikinci nedeni ise, anne babasının 1992’de Buenos
Aires’teki İsrail Büyükelçiliği’ne yapılan bombalı saldırıdaki ölü

132
m ünü kabullenme ihtiyacıydı.
Mossad Şefik’i maaşa bağlamıştı ve Yochana ona hayatını
teslim edecek kadar güveniyordu. Ama Kefira’nın takım ının Si
na’daki ölümüyle olan bağlantısında bazı karanlık noktalar vardı.
Mossad casusu Arjantin’de geçirdiği süre içinde Şefik’in ihaneti
ni ortaya çıkartacağını biliyordu. Şefik’i denemesi gerekiyordu.
Dosyasında şehirdeki bir tango topluluğuyla bağlantısı olduğu
yazıyordu. Raporlarına göre maaşı yaşam tarzını karşılamaya
yetmediğinden, o da ek işler yapıyordu. Birkaç ay önce girilen
raporda geceliği yüz dolara yabancı kadınlara taksi ve dans part
neri hizmeti sunan bir nevi eskort servisi işlettiği belirtiliyordu.
Tangonun giderek popülerleşmesi ve dansı öğrenmek için
Buenos Aires’e alcın eden kadınlara yetecek kadar erkek partner
olmamasından dolayı, işleri tıkırındaydı. K om utanından aldığı
istihbarata göre Şefik çok becerildi ve baş döndiircü bir partner
di.
Kefiıa’nın varlığından haberdar olmadığı için onun müş
terisi olmak kolay olacaktı, ama önce yıllardır dansçı olm anın
avantajını kullanarak hızla tango öğrenmesi gerekiyordu. Kefira
görünüşünün ve becerisinin kendini şehirdeki dans çevrelerinde
kısa sürede popüler yapacağına inanıyordu.
Bugün, bir gece önce şans eseri tanıştığı yaşlıca bir İtalyan
adamdan ilk özel dersini alacaktı. Adamın adı Fripo Firipini idi.
YouTtıbe’a bir göz attığında adam hakkındaki hislerinde yanıl
madığını gösteren yeterli sayıda profesyonel videosu çıkmıştı.
Yaşı biraz geçkince olsa da, yeteneğinin yanı sıra karizmatik ol
masının da zararı yoktu.
Bir gece önce Plaza’d a oturm uş, canlı roclc gitarının keyfini
çıkartırken, Fripo dokuz yaşındaki güzel kızıyla kadının sandal
yesinin yanında durm uştu. Kız nefes almaksızın havadan sudan
konuşuyordu ve belli bir neden olmaksızın, Kefira’dan hoşlanmıştı. Kadınlara karşı sıcak bir sevgi duyduğu belli olan Fripo
ise şaşırtıcı derecede sessizdi. Kızı Roxanna’nın ısrarı üzerine,
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Kefira’nın masasını paylaşıp paylaşamayacaklarını sordu. Kefîra
kendisine eşlik etmelerinden m em nun kalmış, genç kızın ilgisin
den gururu okşanmış, genç Arjantinli adamların asılmasından
da yorgun düşm üştü. Fripo’nun sıcaklığı bulaşıcıydı; Kefıra açıl
dığını ve m uhtem elen konuşmaması gereken konularda konuş
tuğunu farketti.
Keten ceketinin yakasıyla oynayan adam, “Neden burada
sın?” diye sordu.
“Dansçıyım ve çok pahalı olmayan, yalnızca kariyerinin
sonbaharında ulaşılan derinliğe erişmiş bir profesyonelden özel
ders almak istedim.”
“Kartım burada. Aradığın özelliklere uygunum. Şimdi, ger
çekten neden burada olduğunu söyle.”
Adamın sorusu Kefira’yı biraz şaşırttı. Ustalığımı mı kaybe
diyorum? M üm kün değil, diye düşündü, sadece paranoyaklık ya
pıyorum. Sonra, hiç beklenmedik bir şekilde, tehlikeli bir şeyi
itiraf etti.
“Anne ve babam burada öldüler. Detaylara giremem ama
bunu geride bırakmak için Buenos Aires’e gelmem gerekiyordu.
Bu olayı kapatm am gerek. Beni genç yaşta tek başıma bıraktık
ları için onları affetmeliyim.”
“Bu garip,” dedi Fripo.
“Ne dem ek istiyorsun?”
“Sana bunu söylemezdim ama aynı eski karıma benziyor
sun. Kızım bu yüzden sana bu kadar güçlü bir tepki verdi. Yo
landa, karım, geçen yıl öldü. Roxanna yıkılmıştı. O na ne kadar
benzediğine inanamazsın.”
O anda Kefira’nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Yılla
rın bastırılmış acısı tüm kontrol mekanizmalarını yıkmıştı. Fri
po koluyla onu sarmaladı, kendisine çekti. Parfümü o zaman
dikkatini çekti. Koku, adamı enerji ve arzuyla doldurdu. Roxanna kucaklaşmalarını böldü. O da ağlıyordu. Bir saat öncesine
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kadar birbirine yabancı olan üç kişi, kim inin bir yaşam boyu
olamayacağı kadar yalanlardı; ama öte yandan Arjantinliler de
kesinlikle sıcak insanlardı. Kefira unutm ak için doğru yerdeydi.
Fripo gözlerini kurutm ası için ütülü, ipek fularını uzatırken,
“İki güzel kadının ağlamasına dayanamam,” dedi.
“Ç ok naziksin,” diye yanıtladı Kefira.
“Sana gelince, aşkım, gel Pepito’nun dizinde otur. Geçti,
geçti. D ondurm a istemez misin?”
“Si, Papa.”“
“Al şu parayı. M eydanın karşısındaki dondurmacıyı görü
yorsun. G it kendine bir dondurm a al. Buradan seni görebiliyo
ruz. Haydi koş. Neredeyse kapanacak.”
Kefira kendini toparladı. Karşısındaki adama baktı. Kadın
onu tekrar değerlendirirken adam ın yüzünü bir gülümseme kap
ladı.
“Ne demiştin? Kariyerinin sonbaharında! Ellili yaşlarımda
yım, ellilerin sonunda, geçen yıl senin ikizini kaybettiğimden
beri kızımı tek başıma yetiştiriyorum. Bu iş tam am . Yarın öğle
den sonra stüdyoma geleceksin ve ben seni tangoyla tanıştıraca
ğım.”
“Size yük olmayayım, gerçekten.”
“Adres kartımda. Bu da cep telefonum un numarası. Eğer
gelmezsen çok hayal kırıklığına uğrayacağım. Ayrıca ben bir m a
estroyum. M em nun kalacaksın. Ne içmiştin?”
“Yalnızca kahve.”
“Tamam,” diyerek, kalkarlarken masaya bir m iktar para bı
raktı.
Kefira ve adam karşıdan onlara doğru gelen çocuğa yürü
düler. Roxanna elindeki kocaman dondurm a külahına dalmıştı.
Hayat güzeldi; Kefira kolunu Fripo’nun koluna geçirdi. İçinden
* Si, Papa: (İspanyolca) Evet baba. Ç .N .
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gelmiş gibiydi. Ertesi gün stüdyoya gideceğini biliyordu.
Ertesi gün, mutfağında hazırladığı sert espressoyu balko
nunda içerken, Kefira Fripo’nun teklifiyle ilgili kararının doğ- '
ruluğundan eskisi kadar emin değildi. Öncelikli olan görevinin
başarısıydı; ancak Fripo’yla ilgili iyi şeyler hissediyordu, şim
di Fripo’nun yardımıyla kendisi Şefik’in peşine düşmeden, onu
ayağına getirebileceğini farkediyordu.
Aklindan Tedbirin canı cehenneme diye geçirerek Fripo’nun
num arasını tuşladı.
Fripo üç kez çaldıktan sonra telefonu açtı, nefes nefeseydi.
Kefira arkadan stüdyodaki piyanonun tempolu bir milonga tarzı
tango çaldığını duyabiliyordu.
Genç kadın daha bir şey söyleyemeden, “Aradığına sevin
dim ” dedi.
“D aha bir şey söylemedim ve numaramı bilmiyorsun. Be
nim aradığımı nereden bildin?”
“Bilmiyordum. Telefonu hep böyle cevaplarım.”
“Arkadan duyduğum bir milonga mı?”
“Dersine çalışmışsın. Evet, öyle. Ne zaman geliyorsun?”
“Saat iki iyi mi?”
“Genelde 2 ile 4 arasında çalışmam, ama 2’de benimle stüd
yoda yemek yersen, 2.45 gibi derse başlamak harika olur.”
Kefira “O zaman görüşmek üzere, çav,” derken o ana kadar
konuştukları İspanyolcadan, konuştuğu bir başka dil olan Italyancaya döndü.
“Ç ok dillisin... başka sürprizlerin var mı?” diye sürdürdü
Fripo İtalyanca.
“Aslında ben profesyonel bir dansçıyım.”
Arkadaki müzik hızlanırken, “Evet, dün akşam söylemiştin,”
dedi.
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“Bestecisi kim bunun?”
“Adı Rodolfo Biagi. Beğendin mi?”
“Temposu zor, ilginç.”
“Şimdi gitmem gerek. Çav bella.”
Kefira bu adama neden cilve yaptığım düşündü. Flört etm ek
onun için her ne kadar alışılmadık değilse de, büyüleyiciliğini
genellikle yalnızca amacına ulaşmak için kullanırdı, sadece eğ
lence için değil.
Dans randevusundan önce Niceto Vega ve Armenia C addesi’nin köşesine gitmek için ancak zamanı olduğunu bilen M ossad ajanı, gitmek üzere kalktı. Aden’in verdiği seramik tabancası
nın emniyetini bir kez daha kontrol ederek yatak döşeğinin altı
na gizledi. Elinde motosiklet kaskıyla aşağı inerek, iki haftalığına
kiraladığı Ducati Streetfighter S motosiklete atladı.
Boston’da satın aldığı, Aden’in İsrail askeri uydusu bağlantısı
yüklediği, güvenlik kalkanı korum asındaki GPS kusursuz çalı
şıyordu. Şehrin Ermeni bölgesi uzakta olsa da, Ducati Streetfıghter S’le mesafeler daha kısa gözüküyordu. Ustalıkla trafiğe
karıştı.
Şefik’in yaşadığı yeri bulm ak kolay oldu. Mossad dosyasın
dan tam konum unu almıştı. Tek kişilik bir izleme yapmak ise
o kadar kolay olmayacaktı. M otosikletinden indi; sağlam görü
nüşlü bir aletle kilitledi ve Şefik’in oturduğu binanın karşısında
ki kafede oturan birkaç adamı şaşkın bakışları arasında kaskını
çıkarttı. Bir kahve içerek Mossad’ın Şefik hakkındaki bilgilerinin
doğru olup olmadığını görmeye karar verdi. Şefik’in her gün kal
karak saat tam 11.00’de caddeye bakan balkonda oturup, kahve
sini içtiğini söylemişlerdi. Ö n kapının hem en sağında, üçüncü
kat balkonuydu.
Tam da söyledikleri gibi saat 11.02’d e balkon kapısı açıldı;
ellili yaşlarının başında, O rtadoğu kökenli, gayet formda görü
nen bir adam dışarı çıktı. Sağ elinde beyaz, porselen bir kahve
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fincanı, kolunun altında ise sabah gazetesi vardı. Gazeteyi oku
yordu ancak Kefira hareketlerinden, okur gibi yaparken aşağı
daki caddeyi incelediğini görebiliyordu. Kafenin solundaki ten
tenin altında, adama gözükmüyordu, ama kendisi makyaj ay
nasından Şefik’i görebiliyordu. Adam tam da Kefira’nın istediği
gibi, D ucati’ye ikinci bir bakış attı. Gazetesini bitirmeden önce
adamın kaskını talaşını ve motosiklete binerken açılan elbise
sinden bacaklarını görmesine izin verdi. Dükkândaki adamları
ve Şefik i bir kez daha şaşkınlık içinde bırakarak ufak bir spin
atıp, süratli bir şekilde ayrıldı. Bununla ilgisini çekeceğim diye
düşündü.
Sürüşün verdiği adrenalin sayesinde Kefira’nın Florida Cad
desi ve Borges Performans Sanatları Merkezi’ne varması uzun
sürmedi. Polisin turistleri gözettiği şehir merkezinde park etmek
oldukça güvenliydi. Buna rağmen Kefira dans stüdyosunun pen
ceresinden motosikleti görebilmek istiyordu. Yukarıya çıktı, bi
let gişesini geçerek Escuela Nacional del Tarıgo tabelasını takip
etti. Kısa, hafif yazlık elbisesi her basamakta açılarak taytının
fırfırlı üst kısmını açığa çıkartıyordu.
M odern sanat sergisinden geçerek yaklaştıkça tango valsin
karmaşasının yerini, hafif ezgilerinden aksak ritmli bir üç ölçiilük m ilonga aldı. Fripo 203 numaralı oda demişti. Odayı kolay
lıkla buldu. Kapıyı tıklatarak araladı. Yirmili yaşlarının sonla
rında bir kadın aynada Kefira’yı görünce sersemledi. Friponun
kolları kadına sarılmış, bir hiro, yani dönüş yaparlarken dansçı
nın sırtı adama dönüktü. Müzik sakin, melodik bir tango valsti;
orjinal bestesi Eduardo Arolas’a ait, ancak 1941 ’de Rodolfo Biagi ile ünlenen Lagrimasy Sonorisas.
Fripo’nun partneri hızlı bir îspanyolcayla, “Fripo, beni tut.
Dizlerimin bağı çözüldü. Eğer söylememiş olsaydın buna inan
mazdım. Ölm üş de dirilmiş sanki” dedi. Kefira’ya dönerek daha
yavaş bir îspanyolcayla, “Beni affedin. Görgü kuralları konusun
da berbatım. Ben Katerina. Fripo’yla bu ay sonlarındaki gösteri-
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mize hazırlanıyoruz. Buna inanamıyorum, dedi.
“U m arım hayalet görm ek sorun değildir. Ben Kefîra. T anış
tığımıza m em nun oldumSola doğru kayarak Fripo’ya doğru saygıyla eğilen K aterina,
“İnan ki o zevk bana ait, ya da bize mi demeliyim,” dedi. “İkinizi
öğlen yemeği için yalnız bırakayım.
Katerina öne doğru bir adım atarak Kefıra’ya sıcak bir ö p ü 
cük verirken ona sıkıca sarıldı. Elinde kask olan Kefira’ya eğile
rek, kulağına fısıldadı:
“G öründüğünden daha hassastır.
Katerina hızla odadan ayrılırken, bir dolaptan çıkardığı m a
sayla uğraşan Fripo K e f ı r a nın dikkatini çekti. Masada havalan
m ak üzere açılmış yarım şişe Arjantin şarabı, bir soğuk et tabağı,
çıtır çıtır ama çok sade bir beyaz ekmek ve iki tabakla, çatal bıçak
vardı. Son olarak servis örtülerinin arasında sarı bir gül masayı
süslüyordu. Fripo kolay bir hareketle katlı haldeki iki sandalyeyi
açarken, kolunun üzerinde katlanmış beyaz bir örtü vardı.
Sandalyesini çekerken, bir akşam önceki parfüm ünün koku
sunu almak umuduyla öne doğru eğilerek, “Signorina, içtenlikle
lıoşgeldiniz. Lütfen buyurun,” dedi.
/

Kokusu taze değildi ama burnuna çalınan parfüm ün uyandırdığı duygu, son buluşmalarında hissettiği duyguları canlan
dırdı.
“Dışarıda neye bakıyorsun?”
“Motosikletime göz kulak olmazsam ortadan yok olabilir,
bu m uhitte bile.”
“Benim de bir m obiletim var. Beraber dolaşmalıyız.”
“İyi fikir,” dedi, “ancak benim Streetfighter’ımda ikinci bir
koltuk için özel bir ek var. Başkasının kullanmasına izin vere
mem ve m obilet benim karakterimde biri için çok yavaş.”
“Streetfighter mı?”
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“Bir Ducati.”
“Bakalım daha neler göreceğiz. Bir Ducad Streetfîglıter.
Afedersin ama büyük bir motosikleti zapt edebilecek kadar güç
lü gözükmüyorsun.”
“Geçmişte pek çok kişinin öğrendiği gibi, görünüş aldatıcı
olabilir.”
“H er neyse,” dedi Fripo, “sana bakmanın şerefine, ufaklık.”
“Bu bir filmden, öyle değil mi?”
“Yaşım ortaya çıkıyor, ama evet, öyle. En sevdiğim Ameri
kan filmi Casablanca’d an.”
Kefira ihtiyatla, “Arjantinlilerin Amerikan şeylerini sevmedi
ğini sanırdım,” dedi.
“Politikayı bir kenara bırakalım. İflah olmaz bir romanti
ğim ve Ingrid Bergman da ilk çocukluk aşkımdı.”
“O n u elbette biliyorum. Anne babamın film hakkında ko
nuştuğunu hatırlıyorum. İşgal altındaki Viclıy, Fransa ve Kuzey
Afrika’da geçmiyor mu?”
“Senin yaşında biri için oldukça iyi. Ingrid Bergman bana
seni hatırlatıyor.”
“İltifatta aşırıya kaçıyorsun Fripo. Birbirimize hiç benzemi
yoruz.”
“Hayır, ancak ikiniz de aynı enerjiyi yayıyorsunuz.”
Kefira içgüdüsel bir şekilde kalkarak küçük masanın diğer
tarafına geçerken adamın elini tuttu. Dili adamın bileğinin içi
ni okşadı, sonra sol bacağı masayla Fripo’nun arasında girerek,
adamın kucağında kaldı. Kollarını nazikçe adamın boynuna sar
dıktan sonra sağ bacağım düm düz havaya atarak katlanan masa
nın bacakları arasına, beyaz masa örtüsünün altına koydu. Kefi
ra ağırlığım dizlerine verip sol bacağını yaklaştırarak kabare stili
oturdu; sırtı adamın göğsüne yaslanmış, başı adamın sağ omuzundaydı. Hareketi yıkanmamış cildini ısıtarak yağının kokusu-
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n u adam ın burnuna taşid1- Fripo derin bir iç geçirdi.
Fripo, “Dilim tutuldu» dedi.
Kefıra ayağa kalktı, adamın bacakları arasında döndü, dizle
rini büktü, omuzlarını bir sıçrama tahtası gibi kullanarak hafif
çe adamın kucağına oturdu. Dudakları buluştu ve dilleri iştah
la birbirini keşfetti. Adamın erkekliğinin çamaşırlarına yaptığı
baskıyı hissedebiliyordu. Başladığı kadar ani bir şekilde, adamı
tahrik ettiği için hafif bir suçluluk duyarak ayağa fırladı ve tekrar
ciddileşti.
“Bana tango ile ilgili öğreteceğin teknik uzm anlıktan bu tür
bir enerji yayabilmek istiyorum. Bu ne kadar sürer?”
“Haydi başlayalım.”
Temel hareketlerden başlayarak, K efıranın sıradışı beceri
göstermesiyle hızla ilerlediler. İki saatlik süre keyifli geçti. Kefıranın iki saatte zorlanmamış olması Fripo’nun dikkatini çek
ti. Hâlâ güçlü olmasına rağmen, 203 numaralı sınıfı onlardan
sonra kullanacak olan hocanın kapıyı nazikçe tıklatmasıyla dur
duklarında, yorulmuştu. H er yaş ve milletten otuz kişi sınıfı
doldururken Fripo müzik malzemelerini topladı; öğlen yemeği
malzemelerini düzeltti, bunları daha sonra alacağını söyledi. Ba
zıları başlarıyla Fripo’yu selamladılar. Çoğu dans ayakkabılarını
giymekle meşguldü.
Başını sallayarak Ducati’nin yanma dikilirken, “Akşam ye
meği,” dedi.
“Bu akşam meşgulüm am a yarın olur.”
“Gerçekten bunun arkasına oturm am ı mı bekliyorsun?”
“Dans ettiğim gibi sürerim. Dansta kendim i sana bıraktım.
Sen de bana aynı saygıyı göster. Pişman olmayacaksın.”
“Sanırım haklısın. Pişmanlık enerji israfıdır. Sana verdiğim
kartın arkasındaki adresten beni al. Sana tarif edebilirim.”
Kefıra, “Harika bir GPS’im var, zaten dünyanın hiç bir ken
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tinde kaybolmadım,” diyerek kaskım kısa, simsiyah saçlarının
üzerine geçirdi.
Fripo, Kefıra trafikte ilerlerken arkasından bakarak kendini
nasıl bir maceraya soktuğunu düşündü. Topuklarını iki kez bir
birine vurdu ve caddeden aşağı, Florida Caddesi’ne doğru yü
rüdü. M obiletini Bank o f America şubesinin yakınında, büyük
ve popüler bir kapalı alışveriş merkezi olan Galericıs Pacifıco'nun
önünde park etmişti.
Kefııa ertesi gün öğleden sonra yine Fripo’nun dans stüdyosundaydı. Kapıdaki ufak kare camdan Fripo’ntın yaptığı hare
ketleri izlerken arkasından gelen Katerina kaburgalarından dür
tünce Kefıra sinirle döndü.
“Sakin ol kızım. Ufak ajanlık oyununu görünce dayanama
dım ,” diyen Katerina farkında olmadan Kefıra nın işinden bah
setti.
“Afedersin. Son zamanlarda epeyce Arjantinli adamı ken
dim den uzak tutm akla meşgulüm.”
“Sana bakınca, şaşırdığımı söyleyemem.”
“Seni görmek gerçekten çok güzel. Bir espresso için zama
nın var mı?”
“N eden olmasın? Fripo bir yarım saat daha meşgul nasıl
olsa. Nereye gidelim?”
Kefıra Buenos Aires ve Arjantin’in her yerinde şubeleri olan
kahve zinciri Havanna Kafe’de satılan, içinde süt reçeli olan çuktılata kaplı Arjantin keklerinden bahsederek,“/l//âyor«6’ bayılı
yorum ,” dedi. Borges Performans Sanatları Merkezi’nin hemen
dışında, Florida Caddesi’nde bir tane Havanna Kafe vardı.
“Biliyorum. O kekler inanılmaz. 90’laıda Amerika’da ya
şarken orada satılmadıklarını gördüğümde büyük hayal kırıklığı
yaşamıştım.”
İki kadın kol kola girerek ikinci kattaki seyyar sanat sergile
rini geçip, geniş spiral merdivenlerden bilet gişesine doğru ytı-
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rüyerek V iiinıontc'yc çıkı üıi- Florida C'acltiesÍ kısa bir yürüm e
mesafesindeydi. Yalnızca yaya trafiğine açık, şık Florida Caddesi’nde sağa dönerek yalcındaki Fîavanna Kafe’ye yürüdüler. Kefira yol üzerinde klasik müzik çalan yaşlı bir çiftin yanında dur
du. İki kadın müzik bitip, yetmişli yaşlarının ortasındaki adam
başlarıyla onları selamlayana kadar dikkatle dinlediler. Kefira iki
kem ancının önündeki şapkaya bir m iktar peso bırakırken soru
sormaktan kendini alamadı.
“C on respecto, señor, diye başladı Kefira, “Vivaldi’niz etki
leyiciydi. Babam noel yaklaştığında hep bunu çalardı. Böylesine
güzel bir anıyı canlandırdığınız için teşekkür ederim.”
Yüzüne m utlu bir gülümseme yayılan adam Kefira nın elini
öpm ek üzere eğildi. Kefira ve genç hanım arkadaşı gibi dikkatli
ve güzel dinleyicilerin yaptıkları işi değerli kıldığını ekledi.
Bu kez Kefira ve Katerina bir ağızdan yanıtladılar, “Umarım
sizin kadar uzun zaman performans gösterecek enerjim olur.”
Yaşlı adam “Lastima, qué lastim ar" dedi.
“Üzgünüm. Neye yazık olduğunu anlamadım?” diye sordu
Kefira.
“Müziği sevdiğim için çalıyorum, ancak bunun yanı sıra
hüküm et emekli maaşlarımızla oynadığı için aynı zamanda ihti
yaçtan çalıyorum. Emekli maaşım bir şey etmiyor, ne yapalım,
hasta la vista."’ Müziğimizi dinlerken sizden aldığım enerji benim
için keyif vericiydi. Şimdi çalmaya dönm em iz gerek.”
Adam topuklarını birbirine vurup, hafifçe öne doğru eği
lerek sağma döndü. Partnerine başıyla işaret ederek kemanını
omzundaki beze yasladı. İki keman birden Astor Piazzola’dan
Adiós Nortino'm ın acıklı ezgilerini çalmaya başladılar. Kefira ve
Katerina sessizce yürüyerek, sesi gittikçe uzaklaşan müziği din
lediler. Emekli müzisyenlerin bahsettiği gerçeklerden etkilenmiş
*
C o n respecto, scñov.(lspanyolca) Saygılarım la, beyefendi. Ç .N .
** Lastim a, q u é lastim a!: (İspanyolca) Yazık, çok y a z ık . Ç .N .
*** H a sta la vista: (İspanyolca) G nriipnek iizerc. Ç .N .
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bir şekilde Havanna Kafe’ye girdiler. Kefira merhametinin acı
maya dönüşmemesi için çabalıyordu. İkisi de duble espresso ve
alfajores siparişi verdi. İlk konuşan Katerina oldu.
“Politika pis bir şey, ama seni tanımak istiyorum.”
“Fazla bir şey yok aslında. Buenos Aires’e tango öğrenmek
üzere geldim, çünkü Los Angeles’taki stüdyomda öğretmek is
tiyorum .”
“Bir ara gelip bir atölye yapmaktan mutlu olurum,” dedi
Katerina.
“Bu harika bir fikir, özellikle de maestro’yu seninle gelmeye
ikna edebilirsen.”
“Sana bakınca gözleri parlıyor. Bunun sorun olacağını san
m ıyorum .”
“Saygısızlık etmek istemem ama Fripo’nun gözleri önüne
gelen her kadına parlıyor. O büyüleyici bir adam, ama ben ciddi
bir ilişkiye giremeyecek kadar meşgulüm,” dedi Kefira.
Katerina göz kırpıp dirseğiyle dürterek, “Birkaç yıl önceki
deneyimime dayanarak onun çok ilgili olduğunu söyleyebilirim,
hem de yalnızca dans ederken değil,” dedi.
İkisi birden gülerek kafeye geldiklerindeki karamsarlığı üzer
lerinden attılar. Uzun boylu, yakışıklı bir garson tatlılarını ve
espressolarını getirdi. Güzel kadınlardan hangisine iltifat edece
ğini şaşırmış, bundan dolayı da kızarmıştı. Katerina ve Kefire bir
kez daha neşelenerek duyarlı maçoyıı daha da kararsız bıraktılar.
Aralarındaki gizli şakayı abartan kadınlar garsonun derin bir iç
geçirmesine neden oldular.
Garson ayrılmak üzere tek ayağı üzerinde dönerken,“Günü
m ü güzelleştirdiniz. İki sıradışı güzel kadının gülümsemesi ve
kahkahaları bana esin kaynağı olacak,” dedi.
Kahvelerini içip tatlılarını yerken Fripo kafeye geldi. İlk ön
ce Katerina’ya, ardından uzunca Kefira’ya sarıldı. Kefira’nın al
fajor unun son lokmasını çalıp, bir buçuk saat boş zamanı oldu-
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ğunclan iıe mc 11 ders ve r meyı teklif etti. Tedalaştılaı ve m aestro
öğrencisiyle birlikte dans okuluna yöneldi.
“Bugün sana dinlemeyi öğreteceğiz,” dedi Fripo.
“Müziği iyi dinlediğimi sanıyorum ve figürleri öğrenm ek
için çok fazla zamanım yok. Belki karmaşık sekanslar üzerinde
çalışmalıyız,” diye lafa girdi Kefira.
“Tango diğer danslardan farklıdır. Kadının partnerler ara
sındaki bağı gösteren, sonraki hareketlere işaret eden göğüs h a
reketlerinde ustalaşması gerekir. Biz dört ayaklı tek bir hayvan
gibiyiz ve vücudunun üst kısm ından birbirine yapışmış Siyam
ikizleri gibi diğerimizin ihtiyacına nasıl tepki vereceğimizi öğ
renmeliyiz,” diye açıkladı Fripo.
Ders, iletişim aracı olarak düz yürümeyi kullanarak devam
etti. Liderin yönlendirmesine cevap verecek şekilde gövdelerinin
üstü birbirine yapışık, bacakları ayrı bir şekilde odanın çevresin
de yürürlerken Fripo tangonun yüzlerce yıl içinde nasıl evıildiğini anlatıyordu.
Başlangıçta tango Kuzey Amerika ya da da Brezilya’daki tar
lalardan kaçarak özgürleşen Afrikalı kölelerin birbirine geçmiş
hareketlerinden başlamıştı. D aha sonra, başta İtalyan ve Doğu
Avrupalı olmak üzere, Avrupalı göçmenler de kendi halk dansla
rı ve akordeonlarıyla katkı sunarak dansın akışını değiştirmişler.
Tango tarihinin başlarında M ontevideo ve Arjantin’de erkekler,
binlerce erkek arasında bir kadını kendilerine çekmek için erkek
erkeğe, birbirlerinin vücuduna dokunm adan bıçaklarla bu dansı
yaparlarmış.
Daha sonra Arjantin burjuvazisi dansı benimseyince tüm bu
etkiler giderek yaygınlaşmış. O zamanlar şehrin dışındaki büyük
balo salonlarında dans resmi askeri tango salon hareketine dö
nüşürken, şehrin içindeki ufacık dans saloııdarındaki dansçılar,
Ispanyolcada yığıntı’ kökeninden gelen ve Apilado adı verilen
daha yakın temaslı dansa ya da M ilonguero tarzına başlamışlar.
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Tango Nuevo bu yüzyılın başlarında başlamış. Maestro’nun tarih
dersi Kefira nın tango müziği ve dansının gelişimini daha derin
den anlamasını sağlamıştı. Dersin sonunda Fripo genç kadını
tebrik etti.
“Artık dinliyorsun. Herhangi bir liderin komutuna uymaya
hazırsın. Yarın özellikle üzerinde durm an gereken bazı figürleri
çalışacağız.”
“H arika bir dersti. Bir odanın etrafında yalnızca yürüyerek
dolaşmanın bu denli çekici gelebileceğini asla düşünmezdim.
Teşekkür ederim.”
“Akşam yemeğine ne dersin? Saat 22.00 gibi seni otelden
alırım. Sana uyar mı?” diye sordu Fripo.
“Bu akşam yapmam gereken bazı işler var. O n buçuk gibi
restaurantta buluşalım mı?”
“Nasıl istersen. Adios.”’
“Kalispera"”
Fripo yüzünde şaşkın bir ifadeyle, “Yunanca da konuşuyor
sun,” dedi.
“Yunan adalarında büyüdüm ama bu uzun hikâye. Sonra
görüşürüz.”
Fripo’dan ayrıldıktan sonra Kefira otele uğrayarak maymun
cuklarını alıp, Buenos Aires’in Ermeni semtine gitti. Motosik
letinin güvenliği için Ducati sini kapalı bir otoparka bırakarak
Şefik’in evinden iki sokak kadar uzakta bir taksi çevirdi. Ufak
bir rüşvet vererek taksiyi şofbrsüz olarak kullanmak üzere anlaş
tı. Şoförün kasketini de ödünç aldı. Caddede, Şefık’in balkonu
nu ve ön kapısını rahatça gören bir yerde arabanın içine sinerek
bekledi. Birbuçuk saat sonra sabrının karşılığını aldı. Ortado
ğulu adam ın dairesinin ışıkları kapandı ve Armenia Caddesine
açılan kapıdan dışarı çıktı. Kefira m üm kün olduğunca görün
* A dios: (İspanyolca) Hojçakal. Ç.N .
** K alispera: (Yunanca) İyi akfanılar. Ç .N .
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memeye çalışarak adam ın uzaklaşmasını izlerken, bir yanda da
kafasında plan yapıyordu.
Kefira Şefık’in üst katındaki bir dairenin zilini çaldı. Kısa sü
re önce öğrendiği, Arjantin aksanlı İspanyolcayla komşusuna es
ki GIS elemanıyla randevusu olduğunu söyledi. Neyse ki kapıya
cevap veren kadın saftı ve potansiyel hırsızlar konusunda beklen
mediği kadar rahattı. Komşu Kefira’ya kapıyı açtı. Mossad aja
nı Şefik’in kapısının altına bir no t bırakacağıyla ilgili bir hikâye
uydurm uştu. Komşuları m uhtem elen Şefik’in ne iş yaptığını bil
diğinden, bu inandırıcı bir senaryoydu. Yukarıdaki kom şunun
aşağıdaki kim olduğunu görm ek istemesi ihtimaline karşı Kefira
çantasından çıkardığı sarı peruğu taktı. Arjantin’de özellikle de
kadın ve erkek arasındaki konularda temkinli olmak kahram an
lıktan daha önemliydi, üst kat komşusu Kefira’yı kontrol etmedi.
O tuz saniyede kapıyı açıp daireye girdiğinde, kapının sa
ğındaki şeffaf bantı farkeden Kefira direk olarak hemen sağın
da, duvara bakan masada duran Şefik’in bilgisayarına yöneldi.
Bilgisayar şifreyle korunuyordu, ajan yeniden yükleme yaparak
bilgisayarı kurulum m odunda açtı. Sonrasında ‘şifreyi çalıştır’
kom utunu bularak bunu devreden çıkartıp kurulum m odundan
çıkarak bilgisayarı yeniden yükledi.
Bilgisayar bu kez açıldığında yine şifre istedi ancak Kefira
boşluk tuşuna basınca işletim sistemi açıldı. Şefik’in elektronik
postalarına ulaşmak, Mossad’ın kısa bir m akrosunu yazarak Şe
fik’in tarayıcısındaki bir takip çerezine girmek kadar basitti; bu
nu yapınca makinedeki tüm elektronik posta hesaplarına girilebiliyordu. İki hesap listelenmişti. Birincisi Şefik’in müşterileri
için kullandığı Gmail hesabıydı. Diğeri ise kriptoluydu. Ajan
kripto çözücü ufak bir USB cihazını bilgisayara taktı. Program,
olasılıkları gözden geçirmeye başladı.
Kefira ayağa kalkarak kom utanının eski Mısırlı ortağıyla il
gili diğer ipuçlarını aramaya başladı. Birkaç dakika sonra prog
ram sesli uyarı verdi ve Kefira başını sesin geldiği yöne çevirdi,
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ama bilgisayarın yanındaki kâsede parlayan bir şey dikkadni çek
ti. Gözleri ufak fenerinin ışığını takip etti. Bu, bir yığın telefon
faturasının üzerinde duran bir cep telefonuydu. Şefık’in şifresi
çözülmüş elektronik postalarının yanısıra, bilgisayarındaki tüm
diğer bilgilerin kopyalandığı 64GB’lık USB cihazını çıkartırken
adamın en son telefon faturalarının fotoğrafını çekerek Nokia
telefondaki mesajları kontrol etti.
Boston’a bir arama yapılmıştı. Numara, Zak’in İskoçya’da
bulduğu numarayla aynıydı. “Tombala!” diye fısıldadı. Kefira
Şefık’in masasında bulduğu banttan bir parça kopartıp, kapı
nın üst sağ kısmına yapıştırarak dışarı çıktı. Kiraladığı taksiye
giderek, önceden anlaştıkları teslimat yerine doğru hareket etti.
Arabanın paspası altına iki yüz dolar koymak şoförün sessizliğini
garanti edecekti. Ne de olsa, adama sonraki haftalarda para kar
şılığında taksisini birkaç kez daha kullanma sözü vermişti.
Kefira D ucatti’sine atlayarak Guido Caddesi 1980 numara
daki Ayres de Recoletdya döndü. Yemekten önce ancak bir duş
alıp, üzerini değiştirecek kadar zamanı vardı. Fripo’nun tavsiye
sine uyarak G PS’ini kullanıp, taksicinin kendisini dolaştırmasını
engelledi. Palermo semtinde, Thames Caddesi 1603 numara
daki, lüks ancak ailelerin gittiği bir İtalyan restaurantı olan La
Baita’ya. vardı. Vardığında yalnızca yirmi beş dakika gecikmişti,
Fripo da yeni geliyordu.
Zevkli ferforjeler ve üzerindeki cam, ahşap ve taş parçaların
kullanıldığı, üzeri kırmızı beyaz örtülerle örtülmüş masaların ol
duğu salona açılan masif kapıyı koruyordu. En az üçüncü bar
dak şaraplarını içen içerideki kalabalığın yükselip alçalan sohbet
sesleri kulağı okşuyordu. Girdiklerinde sağda oturan insanları,
solda ise yerden tavana kadar uzanan şarap barını gördüler. Ka
pıdaki adam ikisini de sıcak bir şekilde karşıladı ama Fripo’ya
eski dostu olarak hitap ederek çifti üst kattaki; hepsi yemyeşil
asmalar ve ağaçlarla çevrelenmiş beyaz Akdeniz mimarisine ve
renkli vitrinlere sahip butikler ya da eski taş binaların olduğu
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sokağa bakan masalarına eşlik etti. Thames’in çevresindeki çoğu
cadde ağaçlarla sıralanmış, yola uzanan yeşil tentelerle dolu gör
sel bir zevkti. Fripo mekân sahibiyle laflarken Kefira garsonun
getirdiği karides kokteylini atıştırıyordu. Fripo’nun genç kadı
nın dekoltesine göz atm aktan kendini alamayan arkadaşı ayrı
lınca, Kefira sohbeti başlattı.
“Burası Viejo Palermo dedikleri bölge, değil mi?”*
“Evet. Bu bölge sanatçılarla dolu ve ‘nezihleştirilmiş’, ama
ben buraya güzel bakımsız olduğu, diktatörlükten önceki dö
nem de taşınmıştım. Şimdilerde New York’taki Soho gibi bir ha
vası var, öyle değil mi?”
Garson yarım şişe şarap ve marulla süslenmiş iki rissotto’nun
yanısıra, bir kase dolusu zeytinyağının yanında bir sepet çıtır ek
mekle masalarına yaklaştı.
“Umarım açsındır,” dedi Fripo.
Üst dudağındaki kırıntıları yalayarak kadehini adama doğru
eğen Kefira, “Kurt gibi,” dedi.
Sonra makarna geldi. Ufak doğranmış sarımsakla dekore
süslenmiş, üzerine bolca karamelize soğan konm uştu. Ezilmiş
ceviz ve biraz beşamel sos geniş makarnaları kaplıyor, üzerin
de taze maydanoz, altında ise m arul yer alıyordu. Etraflarında
pervane olan garson tekrar görünerek şaraplarını tazeledi, ikinci
bardak şaraplarını makarnalarıyla içmeye başladılar. Kefira bü
tün bir tabak makarnayı yememesi gerektiğini biliyordu. Garson
Bodega y Vinedo Mauricio Lorea'dm Inspirado marka 2008 ürü
n ü bir şişe şarapla geldiğinde, Fripo New York’taki bir Yahudi
restaurant sahibiyle ilgili bir fıkra anlatıyordu.
“Müessese sahibimiz tarafından seçilen bu şarap mükemmel
bir tercihtir. Sıvı bir kadife gibi aktığını hissedeceksiniz. Afiyet
olsun,” diyerek Kefıra’nm bardağını doldururken zarif bir bilek
hareketiyle şişeyi çevirerek masaya dökülmesine engel oldu. Gar
son, ülkede ziyaretçi olduğu için şarabı tatm a şerefini genç ka* V iejo P alerm o -.(İspanyolca) Eski Palermo. Ç.N .

dina bıraktı. Kefira’nın yüzünü geniş bir gülümseme kapladı ve
şarabın kokusunu içine çekti. Sonra ufak bir yudum alarak ağzı
nın içinde döndürerek yuttu ve tatm in olmuş bir şekilde garsona
başını sallarken gözlerini bir an olsun Fripo’dan ayırmadı. Tüm
bu ilgi kavalyesinin yüziinii kızartırken, garson bu çarpıcı gü
zellikteki kadının ilgisini kendinden çok daha yaşlı partnerinden
çekemediği için hayalkırıklığına uğramış bir şekilde hafifçe ız
gara edilmiş, üzeri karabiberle kaplanmış ince biftek dilimlerini
servis etti. Garson yanlarından ayrılınca Fripo fıkrasına kaldığı
yerden devam etti.
“H er neyse, bu Milonguero geleneğinden radikal bir şekil
de farklılaşan Tango Nuevo öğrenenlerle ilgili dolaylı bir hikâye.
Bence bu yeni değişiklik tango değil; bu insanlar tango öğrenmi
yorlar, ama belki de ben anlamak için çok yaşlıyım,” dedi Fripo.
Kefira, “Fıkraya dön, meraktan ölüyorum,” derken dördün
cü bardak şarabını bitirdi.
“Tabii, tabii. İşte, restaurant sahibinin arkadaşı oturmuş ve
inanılmaz ve kusursuz İbranice konuşan bir Çinli göçmen tara
fından servisi yapılmış. Müşteri garsona teşekkür edip kasadaki
arkadaşını çağırarak bu kadar inanılmaz İbranice konuşan bir
Asyalı’yı nereden bulduğunu sormuş. Dükkân sahibi parmakla
rım dudaklarına götürerek çevresine bakmış ve: ‘A man yavaş, o
İngilizce öğrendiğini sanıyor.’ demiş.”
İldsi de fıkraya kahkahalarla güldüler. Kefira ayakkabısını
çıkartarak, ayağını Fripo’nun baldırında gezdirdi. Kahvelerini
Fripo’nun restauranttan iki blok ötedeld evinde içmeye karar
verdiler. Fripo girişte, kasanın yanında dururken arkadaşı yeme
ğin müessesenin ikramı olduğunu söyledi. Fripo itiraz etti ancak
arkadaşı Kefira’ya göz kırparak, “Tek yaşamı süresinde aynı ka
dının reenkarne olmuş iki haliyle karşılaşan adam büyülüdür.
Uzun zamandır bu kadar çok güldüğünü ve gülümsediğini gör
memiştim. Beklenmedik bir şey olduğunda ne derlerdi?” dedi.
Kefira sarılmak üzere adama uzanırken ikisi bir ağızdan ba
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ğırdılar, “Mazel tov!”. Fripo gözünden bir dam la yaşı silerek kollayıyla her ikisini de sarmaladı. Bir çeşit İrlanda halk dansında
olduğu gibi dönmeye başladılar, restauranttaki herkes kadehleri
ni kaldırarak tezahürat etti. Kefira ve Fripo, Fripo’nun dairesine
doğru yürüdüler.
“Büyülü bir geceydi. Bir yıldan uzun süredir kendim i bu
kadar iyi hissetmemiştim,” dedi Fripo. Kefira adam ın kollarına
kayarak diliyle dudaklarının tadına baktı. Adam dilini kadının
ağzına sokarak poposuna uzandı. Giysisinin kumaşını okşayarak
kadının kokusunu içine çekti. Sonra geri çekildi.
“H er ne kadar beni büyülesen de, ölmüş karım ın ikiziyle
yatarak yaralarımı tekrar deşmeye hazır değilim. Lütfen beni an
lamaya çalış. Artık tango yapmaya hazırsın. Karmaşık figürleri
internetten öğrenebilirsin.”
“Seninle tanışmak harikaydı, Fripo.”
Kefira nın arkasından el ederek Fripo’nun durdurduğu yol
dan geçen bir taksi yanlarında durdu.
ikisi bir ağızdan, “Hasta luegol’* diyerek vedalaştılar.

* H a sta lucgo: (İspanyolca) Hoşçakal. Ç N .
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Kefira tekrar eve dönerek tango gecesi için duş alarak giyin
di. Sonra bir taksiyle şehir merkezindeki Corrientes Bulvarı’nm
hem en yakınındaki Suipacha Sokağı 384 numaradaki Confite
ría Idea!t geçti. Tango öğrenmek beklediğinden kolay olmuş
tu. Hazır olduğunu biliyordu. Ayrıca bir daha Fripo’yu görmek
üzere aramayacağını da biliyordu. Görevi cilveleşmenin önüne
geçmişti; ayrıca Fripo da dün gece çok sessizleşmişti.
Tango salonu saat dokuz buçuk gibi açılıyordu. Kefira geceyarısına yakın vardı. M ermer merdivenler ve masif lambriler

152
19. Yüzyılın lüksünü yansıtıyordu ve Buenos Aires’in kaldırım
ları gibi biraz eskimişindi- İnsanlar dekoratif mozaik zeminin
çevresinde sıralanmış oturuyorlardı. Tango melodileri salonu
dolduruyordu.
Çoğu müşteri, canlarının istediğiyle dans edebilmek için tek
başlarına oturuyorlardı. H atta bazı çifler herhangi bir partnerle
dans etmeye hazır olduklarını göstermek için salonun karşı kö
şelerinde tek başlarına oturuyordu. Kadınlar, sülün gibi salınıp,
özenli kostümleri ve bunları tamamlayan olmazsa olmaz yük
sek topuklu ayakkabılarıyla dolaşırken, erkekler umursamaz bir
havada, potansiyel partnerlerine ukala bakışlar atıyor; kadınlar
başlarıyla onay vermedikçe dansa kaldırm ak için yanlarına git
meyerek, kolay yara alan egolarını koruyorlardı. T üm bu pozlara
rağmen şık bir atmosfer vardı ve türlü şekillerde, farklı yaşlar
da insanların pistteki hareketinden oluşan kaleideskopu izlemek
keyifliydi.
Kefira içeri girdiğinde salondaki tüm erkeklerin aynı anda
derin iç geçirmeleriyle adeta m üzik bir an için durdu. Kadınların
gözleri erkeklerin ilgisini çekecek yeni rakibi takip etti; bazıları,
gecenin artık onlarla dans etm ek isteyen biri olmadan geçece
ğini anlayarak toparlanıp kalktılar. Şefik de baktı. Salonun sol
ucunda oturduğundan, dikkat çekmeden kapıdan girenleri göre
biliyordu. Gözleri Bertolucci’nin kamerası gibi kadını tarayarak,
yavaşça sağ yanı kalçasına kadar yırtmaçlı, siyah payetli Chanel
kırmızısı elbisesini inceledi. Dekoltesine geldiğinde duraksadı,
geniş, dik omuzlarına bağlanan, inip kalkan göğüslerinin pürüz
süzlüğü ve kuzguni siyah saçları şehvetli incelemesini tamamla
dı. Kadın yakınına oturdu. Üzerinde Narco Tango, Buenos Aires
yazılı ipli bir çantadan ayakkabılarını çıkartmak üzere eğildiğin
de elbisesi kalçasından aşağı kayarak parlak gümüş rengi çorabı
na tutan, eski usûl dantel fırfırlı jartiyeri ortaya çıktı.
Yanındaki masalardaki tüm erkekler, çift halinde oturanlar
partnerlerini üzme pahasına da olsa, boyunları koparcasına dö
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nerek kadına baktılar. Bileğinde üç siyah bant bulunan kırmızı
ayakkabıları, kalabalıktaki daha muzır fikirlilere birbirine bağ
lanmış bacaldarı çağrıştırıyordu. Derin bir soluk alarak, çevre
sindekilerin ilgisini farketmemiş gibi etrafına bakındı. Birkaç
dakika içinde asker duruşuna sahip bir adam bir baş hareketiyle
ilk onayı aldı. 1940’ların büyük balo salonlarında çalan salon
tangolarını hatırlatan bir tanda çalıyordu. Tanda’lar benzer dört
şarkıdan oluşan seriye verilen isimdir; sonunda verilen kısa bir
ara partnerlerin birbirleriyle devam etmelerine ya da dört şarkı
sonrasında birbirlerinden kaçmalarına onlanak sağlar; bestecisi
Carlos di Sadi’ydi. Kefıra sonraki bir saat boyunca dans ederek
hem duygusal hem de fiziksel olarak partnerlerinin nefesini kes
ti. H er liderin becerisine kolayca uyum gösteriyor, en amatörle
rin dansını bile diplomatikçe süsleyebiliyordu.
Şefikle hızlı milongalardan oluşan tereddütlü bir tanda bo
yunca dans etti ancak bariz becerisi ve çekiciliğine rağmen onu
kayırmak istemedi. Bir ara verip espresso ve sodasını içerken sa
lona bir rakip girdiğini farketti. Uzun boylu, sedef gibi bir tene
sahip kızıl saçlı, büyük yuvarlak yeşil gözlü kadın içeri girerek
Şefik in yanm a oturdu. Bacaklarını saran, sol tarafı kalçasına ka
dar yırtmaçlı, boncuklu siyah elbisesiyle nefes kesiciydi. İşlemeli
yeşil ayakkabılarının rengi gözlerinin yeşiliyle aynıydı. Omuzla
rına inen saçlarını ve alnını 1930’ların stilinde, koyu yeşil bon
cuklar süslüyordu. Kadın ve Şefik sahnenin ortasına geçerek üze
rinde çalışılmış gibi gözüken ancak doğaçlama hareketlerle dans
ettiler, ancak ikinci tandıilarından sonra beraber oturmadılar.
Siyah elbiseli kadın Kefıra ya yaklaşarak kendini tanıttı.
“Merdivenlerin oradaki kolonun arkasından dansını izle
dim. Ç ok yeteneklisin ve elbisenin de çok güzel olduğunu ekle
meliyim. O turabilir miyim?”
Kefıra, “Ç ok naziksin. Aslında tangoya yeniyim ama profes
yonel dansçıyım. Lütfen otur, ben Kefıra,” diyerek iç gıcıklayıcı kolunu zarif bir hareketle uzatıp, uzun parmaklarıyla masaya
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doğru oturması için yer gösterdi.
“Adım Michael.”
“Açık sözlülüğümü mazur gör ama bu bir erkek ismi değil
mi?”
“Sanırım öyle ama benim ülkemde güçlü gözüken kız be
beklere Michael adının verilmesi sıra dışı değildir.”
“Bu ülke neresi?”
“Gerçekten, gözlerime ve saçlarıma bakarak tahm in edemi
yor m usun?”
“Z ü m rü t ada?”*
“Bildin. Peki sen?”
“Yunan adalarından sonra California.
“O rada dans edişin Yankee tabir ettiklerimize hiç benzemi
yordu. Adın ne kadar güzel. Kökeni nedir? Kulağa Yunanca gibi
gelmiyor.”
Kefıra test edildiğini hissetti ama hiç tereddüt etmedi. Mossad ajanı, “Babamın en sevdiği Rus yoğurduyla buna uyumlu
ikinci bir hecenin bir araya gelişi.”
“Senin dansın hangisi?”
“O rtadoğu danslarında uzm anım ama California’da çok ta
lep olduğu için Latin danslarına geçtim. Şimdilerde pek gösteri
yapmıyorum. Zam anım ı Los Angeles’da ders vererek geçiriyo
rum .”
Bu haber M ichael’i rahatlatmış gibiydi, derin bir nefes çeke
rek soluğunu verirken iç geçirdi. Garson iki kahve ve iki küçük
şişe soda daha getirdi. Para almayarak, açıklama olarak Şefık’i
işaret etti. Şefik başıyla onları selamladı, hem Michael hem de
Kefıra da onu samimi bir şekilde başlarıyla selamladılar.
“O nunla sık dans eder misin?” diye sordu Kefıra.
“Evet, ederim. Düşünceli bir lider ve müziği dinler.”
* Z ü m r ü t ada(sı): Yeşil doğasından dohıyı İrlanda'ya verilen ad, Ç.N .
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“Nasıl tanıştınız?”
“Aslında onunla ilk kez yıllar önce, ağabeyim aracılığıyla
tanıştım. Şans eseri birbirimize Buenos Aires’te rastladık. Yakaşık
bir yıl önce burada yabancı kadınlara dans kavalyeliği yapan bir
şirket aldı. Aynı zamanda onları arabasıyla dans salonlarına gö
türüp getiriyor, bütün bunların gecelik fiyatı yüz dolar. Oldukça
başarılı ve bildiğin gibi, salon erkeklerine özgü bir çekiciliği var.”
O anda koyu bir takım elbise giymiş, güneş gözlüğü takmış
uzun boylu bir beyefendi yanlarında durdu. Kefira yı başıyla se
lamlayarak, elini Michael’e uzattı.
“Bayan MacAuley, bu dansı bana lütfeder misiniz?”
Michael ayağa kalkarken Kefira’ya dönerek sordu, “Daha
sonra pistte seninle dans etmeme izin verir misin? Şu ukala yaşlı
maçoları bir şok edelim.”
Kefira yutkunarak başıyla onayladı ve pullu elbisesinin üze
rindeki çıplak cildine dokunarak abartılı bir tepki verdi.
Tam bir Marlene Dietrich taklidi yaparak “Ben, sevgilim,”
dedi.
“Senden her geçen dakika daha çok hoşlanıyorum,” diye
hevesle yanıtlayan Michael dans pistine yöneldi.
Kefira birkaç tanda daha dans ederek Michael’la konuş
m adan ayrıldı ancak çantasında taksi için para ararken telefon
num arasının olduğu kartı buldu. Kalp atışları hızlandı. Taksiye
binerken dikiz aynasından kalçalarına göz atan şoforii hayal kı
rıldığına uğratarak elbisesini düzeltirken, nihayet şansım dönüyor
diye düşündü. Kefira direk yeni bir otele giderek farklı bir pasa
portla giriş yaptı. Varır varmaz güvenli hattan Zak’i aradı.
“Takım gerekiyor. Kararlaştığımız yerde bana katıl. En kısa
zamanda.”
Kefira dizleri benzin deposuna yapışık, viraja doğru ağırlı
ğını verdi. Norm al bir ara yolda bunun yaptığı etld uzman bir
sürücünün bile beklentisini geçti. Kefira’nın sevgi lakabı olarak
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motosikletine taktığı adıyla Duc, çapraz yatış çabasına karşılık
verirken Kefira’nın dizi sol tarafta asfalttan birkaç santim uzak
taydı; genç kadın bir sıçrama ve ön lastik üzerinde fren yaptık
tan sonra motosiklet üst ayak desteği üzerinde 180 derecelik bir
dönüş yaptı. Bu num ara sonrasında direk olarak yeni bulduğu
arkadaşı, Kefıra’nın hedefinin kardeşi M ichael MacAuley’in
önünde durdu. Şefik balkonunda oturarak caddedeld şovu izle
di. Kefira yedek kaskı verdikten sonra Michael motosikletin ar
kasına bindi. İkisi de balkona, dönüp el sallayarak geçen araçların
arasında caddenin trafiğine karıştılar.
Şefik’in Armenia Caddesi, Niceto Vega yakınındaki dairesi
canlı renkere boyanmış butiklere ve bir kafeye bakıyordu. Aşa
ğıdan bakıldığında bile görülebilen hayal kırıklığı yüzüne vu
ruyordu. K efiranın ona bakarken dudaklarını okuyabildiğini
tahm in edemezdi. İkiyüzlü bir gülümsemeyle, ufak, zıplayan ke
mirgen anlamına gelen bir hakaret fısıldadı “B in t gaarbuaB İki
nefes kesici kadının bindiği Ducati Arm eniadaki sakin trafiğe
katılarak, kafede ağızları açık bir halde birbirine bakan adamları
gerilerinde bıraktılar.
Trafik gürültüsü içinde şeritten şeride girip çıkan Michael
ve Kefira gittikçe heyecanlanıyorlardı. Birbirlerini keşfediyorlar,
Michael güveni arttıkça sürücüye daha sıkı sarılıyordu.
“Bir arkadaşımın Tigre yakınında tekne evi var. Ziyaret ede
lim mi?” diye sordu Michael.
“Tabi. Nasıl gidiliyor?”
Kefira rotayı değiştirir ve trafikte ilerlerken, Michael,
G PS’inde deniz kıyısını takip et. La Plata’nın sonunda sağa
yönel. 195. Karayolunda. İşte burada görülüyor,” diyerek Kefira’ııın önünde açık duran G PS’in ekranından gösterdi.
“Denizin kenarındaki bu yeşil alan ne?” diye sordu Kefira.
“Parque de los Niños. Oraya başka bir gün gideriz. Burada
otoyoldan ayrılalım. Tigre’ye kadar sahil yolundan gidebiliriz.
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D aha uzun sürer ama çok güzeldir.”
“Kulağa hoş geliyor.”
Güneş güzeldi ve Rio Platadan gelen esinti hem Kefira ve
M ichael’ı serinletiyor, hem de aralarında kızışan közleri canlı
tutuyordu. Michael ufak kaskının içinde başını yana yatırarak
Kefira nın kürek kemiğine dayadı. Yaş damlası şeklindeki göz
lüklerinden güneş yansırken Kefira ya sarıldı. Hayatında ilk kez
kendini güvende hissetti. İrlanda’daki rahatsız edici çocukluk
anıları bile silikleşti.
“Nefis kokuyorsun. Nedir bu parfüm?”
“Bu uzun bir hikâye. Kendim yapıyorum. Bir ara sana da
gösteririm. Nereyi arıyoruz?”
“Francisco B. Barratta Caddesi. San Fernando sul Río Tigre
Yat K ulübünün yakınında. Teknenin burada ufak bir yeri var.
İstediğimiz kadar kalabiliriz. Tekne evinin anahtarlarını nereye
sakladığını biliyorum. Önce yiyecek bir şeyler almalıyız.”
Michael, “Seni orada tek başına yakalamışken ayrılmak iste
m iyorum ,” diyerek Kefira’nın beline sıkıca sarıldı.
Bir marketin önünde durdular. Tezgâhın arkasında, hepsi
okul çağında dört çocuğun çevresini sardığı Asyalı bir çift vardı.
Michael ve Kefira biraz peynir, nişastalı beyaz ekmek, yumurta,
süt, mango, papaya, misket limonu, biber ve iki büyük şişe bira
aldılar.
“Teknede ihtiyacımız olan temel malzemeler var. Arkada
şım buraya sık gelir. Önüm üzdeki birkaç gün içinde ona rastla
yabiliriz bile.”
“Adı var mı?”
“Adını geldiğinde kendi söyler.”
“Kahve almamıza gerek olmadığından emin misin?”
“M ate içebiliriz.”
“Sabahları ayılmak için yine de kahveye ihtiyacım var. Mate
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nedir?”
“Bir çeşit bitki çay1- Alışmam biraz zaman aldı ama şimdi
çok seviyorum. Ben bir İrlanda Kahvaltısı içerdim. Şimdilerde
nadiren kullanıyorum.’
“Ben her şeye varım“Bunu duym ak ho?uma ghb- Şimdi şuradan sola dön. Yat
kulübünü görebiliyorum, yaklaştık. Francisco Baratta’yı bul.
H em en onun yakınında.
“Bu bulutların görüntüsü hoşum a gitmedi. Buranın tropik
ler olduğunu sanıyordum, dedi Kefıra.
“Bu mevsim böyledir. Epey kötü bir havaya yakalanabiliriz.
M erak etme ama, teknede çok iyi bir ısıtıcı var.”
Yat kulübünün olduğu bölgeyi dönünce, akşam yemeğine
doğru tekne evinin bağlı olduğu iskeleyi buldular. Uzun süredir
bakımsız kalmış bir tekne eviydi. İnşası eski tikten yapılmış; ka
palı kısmında ise ahşap pervazh, eğimli, sağlam Plexiglass kulla
nılmıştı. Binerlerken sallanmayacak kadar büyük bir tekneydi.
“Şurada bir iskele tahtası var, düm en köşkünün diğer ya
nında. M otosikletini güverteye itip tenteyle kapamalısın. Yoksa
buralarda bir gece bile durm az.”
/

“M uhtemelen haklısın. Bana yardım eder misin?”
“O rtada bir menteşe var. M otosikleti bir taraftan yükleriz,
ben karşı tarafta bekleyip oraya geçiririm. H ah, tamamdır. Şim
di şu eski gri tenteyi al. Üzerini örtm eden önce kilitlemeyi unut
ma. Hah, sar tenteyi üzerine, şu lastikli iplerle de bağla.”
Çift tekne evinin güvertesinde yürürken eğimi bahane ede
rek, tereddütle el ele tutuştular. Michael kapının yakınındaki ça
tı çıkıntısının üzerine uzanarak anahtarı buldu. Yerinden çıkart
m ak için bir çakı kullanması gerektiyse de, anahtar kapıya uydu,
içerisi k ü f kokmasına rağmen sevimliydi. M utfaktaki minderler
nemliydi ama gazlı soba neredeyse hem en içeriyi ısıttı. Michael
* İrla n d a K ahvaltısı: Viski, ka ra m e li likörü ve p o r ta k a l suyuyla y a p ıla n b ir kokteyl. Ç N .
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bir om let pişirmeye başladı ve Kefira için kahve buldu. Hazır
kahve olsa da, ellerinde dumanı tüten fincanlarla otururlarken
içleri ısındı.
“Sana bir mate hazırlayım. Bak göreceksin çok güzel. Arka
da bir duş var, yatak odasının arkasında. Hadi gir. Sen misafir
sin,” diye ısrar etti Michael.
“Yardıma ihtiyacın olmadığından eminsen, bir duşa bayı
lırım.”
“Senden sonra da ben alırım, yemek bitince. Termosifonun
suyu tekrar ısıtması için yarım saat gerekiyor. Dur. Aaa nasıl
unuttum ? Su daha ısınmamıştır ki. Daha yeni geldik. Çok şap
şalım, pardon.”
Michael’in istekli kollarına kendini bırakan Kefira, “Yeme
ğimizi yedikten sonra birlikte alırız,” dedi.
İrlandalı güzel bu yakınlaşmadan dolayı kızardı ve sonrasın
da uzun bir öpücükle kadının dudaklarındaki tuzlu tadı alırken
ifadesi alışık olmadığı bir teslimiyetle yumuşadı.
Yaşadıkları duygu dolu anı dağıtan Kefira, “Ver şu domatesi
doğrayayım,” dedi.
O m let ve domatesten oluşan yemeklerini taze papaya ile ta
mamladılar. Kefira ürperir gibi yaparak yatak odasına geçti ve
birbirlerinin giysilerini çıkartırlarken Michael’a sarıldı. Acele et
mediler, yalnızca yumuşak bir şekilde birbirlerini okşayarak ufak
ısırıklar aldılar.
Kefira yatağın ucuna oturarak Michael’i kendisine çekti.
M ichael’in başı Kefira’nın kasığı hizasındaydı. Kadın Brezilya
usulü kesilmiş tüylerini okşarken Kefira Michael’in başını ken
dine doğru ittirdi. Michael dilinin dolaşmasına izin verdi. Kefira’nın kalçaları dışarı doğru uzandı. Kefira çok esnekti. Geriye
doğru eğilerek bacaklarını dışa doğru açtı.
“Öyle eğilip canını yakma.”
“Profesyonel bir dansçı olduğumu unutuyorsun. Hâlâ dü

zenli olarak egzersiz yapıyorum.”
Michael, “Daha önce senin kadar güzel biriyle beraber o l
m adım ,” diyerek partnerinin hoş kokusunu içine çekti.
“Ö nce bir duş alırsak kendim i daha rahat hissedeceğim /’
dedi Kefira.
“Bana güller kadar güzel kokuyorsun, ama kendini daha iyi
hissedeceksen...” dedi Michael.
Kefıra vücudunu yukarı aşağı hareket ettirirken, “Bu çok
hoşum a gidiyor. Hayır. Hayır. D aha çok bastır. Evet,” diyordu.
Kefira boşalırken bütün vücudu sarsılarak, “İşte böyle. D aha
sert bastır. Benim hareketlerime uy. Evet,” diye bağırdı.
Orgazm olduktan hem en sonra ayağa kalkarak M ichael’i ya
tağa itti. Daha önce hissetmedikleri aceleyle birbirlerine sarıli'
yor, aynı anda çığlık atıyorlardı.
Michale sevgi dolu bir kısaltmayla, “Keffy, Kefiy,” dedi.
“Efendim?”
“Sol elini kullan, sağ elinle boğazımı sık. Kontrolü tam a
m en bana bırakamıyorsan beni boğm an lazım. G üç ya da boğm a
olmadan gelemem.”
“Boğmak mı?”
“Senin için sorun olmaz, değil mi?”
Endişelenmiş gibi gözüken Kefira,“Seni incitm ekten korku
yorum biraz,” dedi ancak gerçekten zevk almaya başladığından,
içten içe taktiklerini sorguluyordu.
“O kadar sıcak ve naziksin ki. Benim neler yaşadığımı asla
bilemezsin ama lütfen şimdi durm a. Yalnızca elini boğazıma koy.
Şimdi sık, daha sert oyna. Sık. D aha sert vur. D aha sert lütfen
ve sık. Evet. Daha sert! Evet böyle. Evet. Vur şimdi, hayır daha
sert!”
Kefira yum uşak bir şekilde vurarak, boğazını sıkarken M ichael’ın kollarında kıvranışını izledi. Üstteki kadının bir yanı
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kendinden istenileni yerine getirmekte zorlanmıyordu. Kafası
nın içinden görüntüler bir kaleideskop gibi geçiyordu. Büyü
kelçilik patlamasında ebeveynlerinin ölümünü ve Sina’daki takı
m ının yok edilişinin anısı canlanıyordu. Michael’a bir kez daha
tokat attı, sever gibi yaptığı bu kadını boğmamak için dikkatli
olması gerekiyordu. Kadın boğulurcasına sesler çıkartarak bo
şaldı. M ichael’in kızarmış ve rengi solmuş yanaklarından yaşlar
süzülüyordu. Kefira eğilerek memesinin ucunu ısırdı. Michael
acilen ciğerlerini havayla doldurm ak durum unda olduğundan
tepki bile vermedi. Başı ve omuzları sarsıldı. Kefira izlemeye de
vam ederken, bu kadına olan duygusal bağıyla ilgili bir şey kara
rını sorgulamasına neden oluyordu.
Kefira bir kez daha M ichael’in göğüs uçlarını sıkarak acı dolu bir inlemeyle yanıt alırken kulağına, “Benim için her şeyi ya
par mısın?” diye fısıldadı.
Michael nefes nefese “H er şeyi, aşkım,” diye fısıldadı.
Kefira M ichael’i çevirerek sert bir şekilde kaba etini tokat
layıp, sonra geri çevirirken artık MacAuley’in zayıf tarafını keş
fettiğini biliyordu. Bugün, Kefira ilk kez büyük MacAuley’in bir
adım önünde olduğuna inanıyordu. Çift bir buçuk gün boyunca
yataktan çıkmadı, Kefira konuşmaya başlamanın zamanı geldi
ğini düşündü.
“Seks harika İrlandalı hayaletim, ama acı hissetme ihtiyacın
nereden geliyor?”
“Bizim oralarda kimileri kilisenin verecek çok hesabı oldu
ğu söyler, beni hayat boyu yaralayan ise Kuzey İrlanda sorunu ve
ağabeyim oldu.”
D üşm anına karşı her geçen dakika biraz daha acıma duyma
ya başlayan Kefira, “Ağabeyinin sana tecavüz ederek erkeklerden
uzaklaştırdığını mı söylüyorsun?” diye sordu.
“M ichael’le hiç karşılaşmadın. Son derece ikna edici olabi
lir. Aslında, her şey memleketteyken başladı. Beni hareketteki
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gerçek bir sadistten kurtardı. Piç herif çok canımı yakıyordu ve
Michael onu yakaladı.”
“N e yaptı?”
“Şöyle söyleyeyim, herifin parmaklarını birer birer keserek
başladı. Sonra burnuna ve kulaklarına geçti. Sanırım gerisini an
latm am a gerek yok. Herneyse, bütün bunlar olurken bana izlet
ti. Sonra, işi bittiğinde, dünyada güvenmem gereken tek kişinin
kendisi olduğunu söyledi.”
“Abartılmış bir sadakat bana sorarsan. Um arım artık ondan
uzak duruyorsundur.”
“Gelir gider, M ichael’in adama neler yapabileceğini bildi
ğim için sevgilim olmaz. N edendir bilinmez, lezbiyen sevgilileri
mi tehdit olarak görmez. H atta izlemekten zevk alır.”
“Bilmiyorum. O n u beklemiyorsun, değil mi? Beni korku
tuyor.”
“Sanırım şu ara Asya’da, ama ne yapacağı belli olmaz. Bek
lenm edik bir anda çıkar gelir hep.”
Katlanır m utfak rafında sohbetlerini bitirdiler. Michael ya
tağa dönm ek istiyordu, bunu göstermek için mercan rengi oje
li ayak parmaklarıyla Kefıra nın baldırlarını ve kalçasını okşadı.
Kefıra girişimini sevecen bir şekilde geri püskütürken, M ichaefa
karşı hislerinin yoğunluğu karşısında şaşırmıştı.
/'

Kefıra, Yunancada aşkım’ anlam ına gelen sevgi dolu sözcü
ğü kullanarak, “Haydi biraz hava alalım. Seni çok seviyorum,
agapi mou,” derken belki de ilk kez bunu içten gelerek söyledi
ğini düşünüyordu.
“Bunu söylemene bayılıyorum. Yunanca konuşurken sesin
yumuşuyor. N e yapm ak istersin?”
“Seninle tango yapmak istiyorum bebeğim,” diye yanıtladı
Kefıra.
“Tam da yerini biliyorum, San Telmo’daki Q ueer Tango.
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Benim eve uğrayıp giyinebiliriz. Danstan sonra, sabaha karşı bu
raya geri döneriz.”
Birbirlerine yardım ederek motosikleti yine katlanır kalastan
geçirip, tekne evinden ayrıldılar. İkisi de teknede kalın giysiler
buldukları için m em nundu. Kefira eski ancak sıcak tutan bir de
nizci ceketi, deri eldivenler ve kalın Levi s kot giyiyordu. Ayak
larında Nike koşu ayakkabıları vardı. Michael kot bir ceket ve
Peru’dan lama yünü bir kazak giymişti. Kefira’nın canını sıkan
bir şey vardı ama Buenos Aires yoluna çıkana kadar bunun ne
olduğunu bilemedi.
Yaklaşık 45 dakika boyunca tali yoldan ve kasabanın ana
caddelerinden Tigre’ye doğru ilerlediler. Corrientes Bulvarı’nı
geçipPena nehrine doğru dönmeleri gerekirken, Kefira düz de
vam etti. Mayo Btılvarı’nda nehrin aksi yönüne dönerek İsrail
Büyükelçiliği’nin olduğu binayı görebileceği bir yerde durdu.
Bütün bunlar onun için çok fazlaydı. Ducatti’sinin arkasın
da düşmanı varken bu kadar riske neden girdiğini bilmiyordu
ama ebeveynlerinin öldürüldüğü yerin çekimi ondan güçlüydü.
Averıida Hostel adında bir kafenin önündeki cebe girdi. M oto
siklet kaldırım kenarında durdu, Kefira Michael’in inmesi için
motosikleti yatırdı. Michael yanına gelerek Kefira’nın kaskının
vizörtınü açtı. Kefira’nın gözlerinden yaşlar akıyordu.”
“D urm ak zorundaydım. Ö nüm ü göremiyordtım.”
“Geride yanlış yöne girdin ama hıçkırıklarını hissettiğim
için bir şey söylemedim. Neyin var Kefiy m, agape mou, aşkım?”
Kendini toparlayıp, yoğun duygularının nedenini açıklamak
için bir yol arayan Kefira, “Hayatımda hiç bu kadar mutlu olma
mıştım. Hayatım boyunca yalnızdım. Ayrıca bugüne kadar be
raber olduğum ilk kadın sensin. Hissettilderime ve her şeyin ne
kadar hızlı geliştiğineinanamıyorum. Genellikle insanların bana
yaklaşmasına izin vermem. Bir anda kafam karıştı.”
Kefira kaskını çıkarttı ve motosikleti kaldırıma çıkardı. Elle
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rinde kaskları olmasına rağmen yakın durm alarından faydalanan
Michael Kefira’ya sıkıca sarıldı, yanlarından geçen adamlar, “Pu
ta mierda. Lastima, que l a s t i m a dediler. İki kadın birbirleriyle meşgul olduklarından adamları dikkate almadılar. Kefıra’nın
elleri sevgilisinin sırtından aşağı inerken M ichael’in kızıl lülele
riyle oynuyordu. Birbirlerini kucaklayıp, sonra kafeye girdiler.
Michael “Dos dobles, por favor,” diyerek iki duble espresso
siparişi verdi. Yanlarında da iki konyak istedi ama tezgâhın geri
sindeki eleman içki satmadıklarımsöyledi.
Kefira’nın aklına ebeveynlerinin çocukluğundan kalma gö
rüntüleri doldu. Kahvesini kafasına dikerek, hem en ayrılmak
üzere kalktı. Genellikle akşamın erken saatlerinde dolaşmaya çı
kan aileler ve çiftlerin doldurduğu Mayo M eydam’na doğru iki
blok yürüdüler, ancak o akşam hava mevsim norm allerinden so
ğuk olduğu için çoğu kişi evleıindeydi. Meydanı çevreleyen eski
kolonyel binaların ve saat kulesinin altındaki bankta birbirlerine
sarıldılar. Kefıra’nın hıçkırıkları azaldı.
“Motosiklete dönmeliyiz. O kilit hırsızları uzun süre uzakta
tutamaz,” dedi Kefıra.
“Belde. Daha önce kimse beni sevmedi. Kimse bunu daha
önce bana söylemedi Kefîy. Şansım dönüyoru mu? Gel bana.”
Sarıldılar ve Kefıra içine düştüğü durum a hayıflandı, ancak
başladığı işi durduracak kadar uzun süre değil; MacAuley kadınınına karşı duyduğu bağın gücünden gerçekten sarsılmıştı.
Bunun görevini tehlikeye atmasından korkuyor, m antıksız bu
luyordu. Kefıra’nın, hapise attığı bir m ahkûm un annesinin göz
yaşları içinde, teröristlerin de aileleri olduğunu söylediğini hatır
laması işleri daha da karmaşıklaştırıyordu. Dtıcati’ye kadar koş
tular, Kefira daha kontrollü oynarken, Michael Mossad ajanının
sıcak büyüsüne kontrolsüzce kapılıyordu.
“Lastikli ipler. İşte bu,” diye mırıldandı Kefıra, kelimeleri
tekne evinde Streetfıghteı’ın üzerindeki muşambayı kaldırdığın
* P u ta m ierda. L astim a, q ue lastim a: (İspanyolca) H a y sıçayım. Yazık, çok y a zık . Ç .N .
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dan beri hissettiğihuzursuzluğu dışa vuruyordu.
Michael kolunu tutarak onu durdurdu. Gözlerindeki bakış
şimdi daha ciddileşmişti. Kefıra yı sarstı ama her zaman bir bu
kalemun gibi olan Kefıra kırdığı potu gizlemek için kahkaha at
makla yetindi.
“Madalyon. Madalyon dedim.”
Ceketinin içinden uzanarak gümüş madalyonu çıkardı. Ka
pağını açtı. Gözleri yine doldu ve kontrolsüz bir şekilde ağlama
ya başladı. “Ağlamak ne kadar rahatlatıcı. Bugüne kadar kendi
mi bıraktığım nadirdir. Onların ölüm ünden beri yakınlaşmasına
izin verdiğim ilk kişilerden birisin. Bunlar ebeveynlerim. Bu re
simlerini hep taşırım.”
“Keffy, sen benden daha sorunlusun. Gel dans ederek bun
ları içimizden atalım.”
Mayo Bulvarı’na döndüler, motosikleti gözleyen birkaç de
likanlıyı gördükten sonra motora bindiler. Daireye giderken yol
Kefira’nın enerjisini geri getirdi. Artık MacAuley’in yalan oldu
ğunu biliyordu. Birileri tekne evinde motosildeti bağladığı las
tikli iplerle oynamıştı. Dikkatli olmak zorundaydı.
M ichael’in dairesine vardılar, Kefıra biraz geride kaldı. Ducati’nin oturulan bölüm ünün altındaki özel bölmeyi açtı. Bura
da gizli bir nano-seramik malzemeden yapılmış düz jiletler vardı.
Ten rengi jiletlerin bir ucu yuvarlanarak parmağa takılabiliyordu. Buna ek olarak kare, düz yakut taşlı bir de yüzük vardı. Sah
te yakutun altında, belli dozlarda tekrar tekrar kullanılabilecek
bir ilaç bulunan bölme bulunuyordu. Yüzüğü takan kişi alyans
bölüm ünde ya da ince bölmenin yanındaki bir yere basarak aleti
kullanabiliyordu. îlaç 100 kiloluk bir adamı en az bir, genellikle
üç dört saat etkisiz hale getirebiliyordu.
İki âşık oyun oynar gibi birbirlerini giydirip, birbirlerinin
önerdiği giysileri denerken Remy M artin konyaklarını yudıımluyorlardı. Kefıra tenine çok yakışan şeffaf, tüm vücudunu saran
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lame rengi tek parça streç bir body; üzerine, her adım attığında
kalçalarının açığa çıkaran, g-string gibi gözüken kan kırmızısı
bir şort giydi. Düğmesiz beyaz şifon bluzu göğüslerinin altın
dan düğümleniyordu. Esnek kumaştan yapılan bluz hayal gücü
ne hiç bir şey bırakmıyordu. Giysisini platin sarısı bir Marilyn
M onroe peruğuyla tamamlayarak, yanağına bir ben yapışıtırırken internetteki bir Marilyn fotoğrafıyla kendini kıyaslıyordu.
“Bana sorarsan ondan on kat daha güzelsin. C ildin onun
kine on basar.”
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Kefıra “Çok tatlısın,” diye yanıtlarken M ichael’in önünde
diz çöktü.
içinde güzel kokulu vücut yağının olduğu ufak şişeyi kaldı
rarak, “Şunu kokla,” diye ekledi.
“Yalnızca yakınımda olması bile beni heyecanlandırıyor.
Gözlerim kapalı kokladığımda güzelliğin gözlerimin önüne geli
yor. Bana seni o kadar çok hatırlatıyor ki.”
“Bu genelde kullandığımdan biraz farklı ama içindeki yağ
ların karışımının senin cildine ve karakterine daha çok yakışaca
ğını düşünüyorum .”
“Seni seviyorum tatlım. Bugüne kadar hiç kimse benim için
bu kadar harika şeyler yapmadı. Sanki yıllardır berabermişiz gi
bi. Bunun bu kadar hızlı olduğuna inanam ıyorum ,” dedi Michael.
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“Üzerini açıp şunu sırtına ve göğsüne süreyim. Ö nüm e
otur, sandalyenin arkasını bacaklarının arasına al. Gözlerini ka
pat. Kokuyu içine çek. Bu sana özel,” dedi Kefıra.
Kefıra avuçları ve parmaklarını beraber kullanarak Michael’in boynuna masaj yaptı. Straplez bluzunun açık yeşil askısı ya
vaşça kayarak Michael’in, meme uçlarında gümüş ve yeşim piercing bulunan süt beyazı göğüslerini açığa çıkardı. Z üm rüt yeşili
gözleri kapandığında hafif, pastel renklerle yaptığı göz makyajı
ortaya çıktı. Kefıra Michael’in üzerine eğilip ellerini giysisinin
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üst kısmından içeri sokarak iki eliyle bel lastiğinin altına ve kar
nına uzandı. Michael inlediyse de Kefira onu durdurarak sevgi
lisinin vücudununun üst kısmına yağla masaj yapmaya devam
etti.
Eline biraz daha yağ alarak, “Bacaklarını aç,” dedi.
Kefira koyu yeşil ipek eteğin altından Michael’in bacakları
nın iç kısmına doğru, ipeksi naylon çoraplarını nazikçe yırtarak
devam ederken parmaklarını deliklere sokarak bir inleme daha
getirdi. M ichael’in çenesinin altına, boynuna ve kulaklarının ar
kasına da yağ sürerek bitirdi.
“Şimdi gitmeye hazırız.”
“N edir bu karışım?”
“Eğer şanslıysan sana söylerim ama önce bu akşam dans
edip ısınırken bunu üzerinde hissetmeni istiyorum. Şu bahsetti
ğin kulübü anlat. Şefik orada olmayacak, değil mi?
“Hayatta olmaz. Orada görtilmektense ölmeyi tercih eder.”
İkisi birlikte, ellerinde ayakkabı çantaları, ayaklarında spor
ayakkabılarıyla merdivenlerden hızla indiler. Michael’ın daire
sinin önünde taksiyi durdururken giysilerinin üzerinde birer
pardösü vardı. Kefira yakut taşlı yüzüğü takarak, taşlı kısmım
avucunun içine doğru çevirdi. Ten rengi seramik jiletler vücudu
na yapıştırılmıştı. Malzemesi öylesine inceydi ki, jiletler zorlukla
göriilebiliyorlardı ancak buna rağmen ölümcüldüler. Emin ol
m ak için kolunun altındaki jiletlerden birini yokladı.
Tango Queer Buenos Aires tango dünyasının kalbinde yer
alıyordu. Ağırlıklı olarak maço olan kentte, yeni bin yılın ilk
on yılının başlarında Arjantin’de yaşayan ve büyüyen yabancı ve
yerli eşcinsel toplum u, diğer etkinliklerin yanısıra, eşcinsel evli
liğin yasal hale gelmesiyle kök salmıştı.
Kulübün garip olan tarafı çok sayıda eşcinsel olmayan kadı
nın da buraya gitmekten keyif almasıydı. Çoğu tango kulübün
de kadınlar, özellikle de otuz yaş üzerindeki kadınlar, genellikle
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bütün geceyi bir partnerin kendilerine dans teklif etmesini bek
leyerek geçirirler, çünkü erkek liderler genellikle genç kadınlarla
dans etmeyi tercih eden prim a donna’lar olurlardı. D aha yaşlı
kadınlar bütün akşam oturup, gelecek dans tekliflerini beklemektense, en azından kadın liderlerle dans etme zevkini yaşarlar
dı. Ayrıca, kulübün atmosferi erkek figürlerini öğrenerek her iki
rolde dans etmeyi öğrenen kadınlara yardımcı oludur. Bu açıldık
eşcinsel olmayanlar’a dans pistinde daha fazla zaman geçirme
fırsatı veriyordu.
Tango Q ueer’de partnerlerle dans etmeyi denem ek isteyen
kadınları engelleyen maço bir atmosfer yoktu. D aha az yargıla
yıcı bir hava vardı. Bunun sonucu olarak, özellikle de eşcinsellik
konusunda daha rahat olan turist kadınlar, şehirdeki tek lezbiyen kulübü olan Tango Queer’e doluşuyordu.
Taksi kadınları Buenos Aires’in tarihi bir tango semti olan
San Telmo’daki Peru Caddesi 571 numaralı binada indirdi. Lame bacakları ve tozlu, büyüleyici makyajları haricinde çarpıcı
giysileri pardesülerinin altında gizliydi. Burası, dışarıdan özel bir
yer gibi gözükmüyordu. Giriş, iş saatleri dışında norm alde kapa
lı tutulan metal ızgaralı kapıdandı. Michael önlerinde, sol taraf
taki bir lamba anahtarına bastı.
İlk basamakta tökezlerken, “Burada bir yerde. P u ta ”' dedi.
Yukarıda açılan bir kapıdan aşağı doğru uzun, sarımsı bir
gölge vurdu; tango müziği ve sesler koridora doldu. Yukarıdan
birisi düğmeye basarak açarak iki katı da, merdivenleri de ay
dınlattı.
M uhtemelen Kuzey Avrupalı olan iki kadın merdivenlerden
inerken, Michael, “Gracias”*’ dedi.
Yabancılar İsveç aksanlı bir İspanyolca ile o zevk bize ait an
lamına gelen “Elgusto es nuestro”diye yanıtladılar. Yukarı çıkan
iki kadını takdirle, ancak yan gözle süzdüler.
* Puta: Kancık. Ç.N .
** G racias: (İspanyolca) Teşekkürler. Ç.N .
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Kulübe girerek salonun gerisinde sıralanmış masaları geç
tiler. Sahnedeki bir keman, bir akordeon, bir klasik bas ve bir
elektrikli piyanodan oluşan ufak, klasik bir orquesta típica özel
likle tem polu olan, hızlı milongalardan oluşan bir tanda çalıyor
du. Kızlar iki boş sandalyesi olan bir masaya katıldılar. Selâmlaş
tıktan sonra, şarkının bitmesiyle dans pistine koştular.
El ele tutuşup, duvarın kenarında gruplar halinde benzer
melodilerle konuşan çemberin dışına katıldılar. Rodolfo Biagi’ye
ait, tamam en ritm ik tekrarlardan oluşan müzik başladığında in
sanlar pozisyonlarını yakınlaştırarak sahip oldukları küçük ala
nı koruyup, diğer dansçıların önünü kapatmayacak şekilde ha
reketlendiler. Isı, hareketin akışkanlığı, müzik ve yeni başlayan
ilişkiler dans pistinde birbirine karışarak küçük parçalarından
bağımsız, büyük bir bağa dönüştü. D ört şarkılık tanda m n so
nunda Michael nefes nefeseydi, yeni parfümü çevresine hoş bir
koku yayıyordu ama Kefıra hiç terlememişti.
“H arika durum dasın.”
“Genellikle çok çalışırım. Son birkaç gündür bu alışkanlı
ğım değişti.”
“N e ilginç bir yüzük.”
Kefira, “Alı, teşekkürler. Yakuta bayılırım,” derken yüzüğü
avucunun içine doğru çevirdi.
“Yakutları seviyorsan neden gizliyorsun?” diye sordu Mic
hael, biraz uyanıkça.
Michael oturm ak üzere dönerken Kefira, “Bilmiyorum. Sa
nırım değerli taşların biraz gösterişli olmasından korkuyorum.
Herneyse, dans ederken birilerine takılabilir,” dedi; dansın yo
ğun duygusu biraz kırılmıştı.
“Neyin var sevgilim?” dedi Michael.
M ichael’in tavrındaki değişikliği hisseden Kefira, “Üzgü
nüm . Şanssızlığıma inanamıyorum. Yumurtlama dönemimde
çok kötü migren ağrılarım olur ve bunlardan birinin başladığını

170

hissedebiliyorum. Beni çok sabırsız yaparlar.”
“Ah, hayır. Gitm ek zorunda mıyız?”
“Sen kal. Ben kendi daireme gidip seni beklerim.”
“H ayatta kabul etmem.”
“Işıldar başımı daha kötü ağrıtmadan gitmeliyim. Hemen
bir ilaç alacağım. Afedersin. Tuvalet nerede?”
Kefıra ayrılırken Michael, “Tuvalet orada, sahnenin arkasın
da. Taksiyle tekne evine döneriz. N e yazık. Orkestra da çok iyi.
Yazları haftasonlarında genellikle Defensa Caddesi’nde çalarlar.
Ç ok beğenirim onları,” dedi.
Bir his Kefıra’ya gitmesini söylüyordu. Geçmişte içgüdüle
ri hep onu kurtarmıştı. Salona göz gezdirerek birinin özellikle
kendisini izleyip izlemediğini kontrol etti. Yeni gelen yaşlıca bir
adam vardı. Beyaz saçları omuzlarına değiyordu. Başında bir Pa
nama şapkası vardı. Gözleri, bu mesafeden bile, deliciydi. Tuva
lete yöneldi. İçeri girip kapıyı kapatırken, Neden titriyorum, diye
düşündü.
Kefıra yüzüğü ve sol bacağının arkasında, kalçasındaki ve sağ
kolunun iç kısmındaki jiletleri kontrol etti. D erin bir nefes alıp
tuvalette kimse olup olmadığını kontrol ederek, ayağını kapı
ya yaslayarak girişi kapatıp, telefonunu çıkarttı. Telefonundaki
bir program aramalarını birkaç yere yönlendirecek, ancak ilaç
almak üzere California’da bir eczaneyi aramış gibi gözükecekti.
Zak açtı.
“Migren ilacı sipariş etmem gerekiyor ancak Arjantin’de
yim. Size yerimi ve ödeme seçeneklerini gönderiyorum. Yirmi
dört saat içinde teslim etmeniz m üm kün mü?”
“Sorun değil. Özel bir hesabınız var. Hesabınızdaki mevki
güncel mi?”
“Evet.”
“İyi günler.”

I
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Zak harekete geçirmiş olan planı hızlandırdı. Sam ve Yochana sayesinde Buenos Aires’e askeri bir uçuşla gidecekti. Kefıra’nın mevkisi ve hareketleriyle ilgili bilgiler gün aşırı güvenli bir
elektronik postayla gönderiliyordu. Tam koordinatları almalı ve
Sarah ve Aden’in Quebec’teki zamansız ölüm ü nedeniyle oluş
turduğu yeni takım ın üyelerini aramalıydı. Zak Haifa Havali
m anı’na gidip Learjet’e bindiğinde Sam’le sanal ortamda, güven
li bağlantıyla toplantı yapacaktı.
Gözlem ekibinin yeni üyeleri Zak’in grubunun bir parçası
olarak ‘Phalanx Mızrağı’nda eğitilmişlerdi ancak Zak, Aden ve
Sarah’yı çok özleyecekti.
O nların ölüm ü onu daha da hırslandırmış«. Artık MacAtıley’i yakalamayı Kefıra kadar çok istiyordu çünkü o da uzun
uzun yıllardır beraber çalıştığı takımını kaybetmişti, ama inti
kam duygusunun sağduyusunu gölgelemesine izin veremezdi.
Şoförü Haifa Havalimanı’nın askeri güvenlik girişine döndü.
Kefıra telefonu kapatarak masalarına döndü. Michael’ın ya
nında masaya uğramış iriyarı bir adam oturuyordu. Adam başını
kaldırarak yalnızca üst dudağıyla titrek bir şekilde gülümsedi.
MacAtıley’in güçsüz görünüşü Kefıra’yı şaşırttı. Tereddütlü sesi
kadının kafa karışıklığını gidermedi. Adam konuşmasını keserek
ayağa kalkarken sandalyesi seramik zemine sürttü.
“Ne kadar kabayım. Burası sizin yeriniz,” dedi ancak ken
dini tanıtm adı.
“Sorun değil. Ben de ayrılmak üzereydim.”
M ide bulandırıcı bir tatlılık ve aşırı saygıyla, “Evet, kardeşim
de tam durum unuzu anlatıyordu. İzin verin sizi tekne evine ya
da dairenize göndereyim, hangisi daha uygunsa,” dedi.
O kadar profesyonelce rol yapıyordu ki, ne kadar hesaplı
ve acımasız olduğunu bilmese MacAuley’e inanabilirdi. Kefıra
ağrısı varmış gibi yaparak elini başına götürdü. Adam ona eşlik
ederek vestiyere kadar götürdü. Vestiyerin yanında ceketini giy-
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meşine yardımcı olarak, arabasının kapıdan çok uzak olmadığını
söyledi. H er zamanki gibi erkek kardeşinin gelişiyle keyfi kaçan
Miclıael, arkalarından geldi. Kefira merdivenlere yönelirken ar
kaya dönerek gözlerini kız kardeşine dikti. Kız kardeş M icha el
kolunu tutarak adamı çevirdi.
“O benim için önemli. Paranoyana ihtiyacım yok.”
Adamın gözleri öfke doluydu. Dudakları ve dişleri titredi.
Konuştuğunda ağzından tükürükler saçıyor, kadının suratına
sıçrıyordu.
“Kimi önemseyeceğine ben karar veririm.”
Vestiyerin gerisindeki kadın hareketli, hızlı konuşulan İr
landa aksanlı İngilizcelerini anlamadan aralarındaki konuşmaya
tanık oldu. Arkasını dönerek bir şey duymamış gibi yaptı. MacAuley’in sesinde öylesine tehditkâr bir ton vardı ki, vestiyerde
çalışan, yalnızca İspanyolca konuşan kadın bile titredi. Kendini
toparlayan MacAuley dönerek kadına özür diler gibi gülümse
yip, Arjantin’de yaygın olduğu şekilde başıyla asker gibi bir se
lam verdi. Ayrıca avro olarak yüklüce bir bahşiş bıraktı. Kadın
bahşişi cebine atarak açıklamak ister gibi, “Muchas gracias, Señor.
‘Seme. Solamente Español, no comprendo Inglés,”' derken bu ada
mı bir daha hiç görmemeyi um ut ediyordu.
Eğilerek merdivenlerden inerken adam geriye dönüp baktı
ğında gözleri karşılaştı. Kadın böylesi gözleri daha önce yalnız
ca diktatörlük dönem inde görmüştü. Gözlerinde aynı boş bakış
olan bir adam, annesi gözyaşları içinde izlerken gecenin bir yarısı
ağabeyini evlerinden alıp götürm üştü.
O zamanlar küçük bir kız çocuğu olan vestiyer görevlisi an
nesinin bacaklarına sarılmış, sonra da koşarak pencereden bak
mıştı. Perdeyi açtığında sivil giyimli askerlerin ağabeyini, o kötü
günlerde sivil polislerin tercih ettiği yeşil bir Ford Falcon’a zorla
bindirdiklerini görmüştü. Ağabeyi bir daha dönm em işti. Annesi
* M uchas gracias, Señor. Scuse. So lam en te E sp añ o l, n o c o m p re n d o Inglés: Ç ok tefekkürler beyefendi.
Ö z ü r dilerim . İspanyolca konuşuyorum , İngilizce a nlam ıyorum . Ç .N .
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öyle bir sinir krizi geçirmişti ki, küçük kız şehrin dışındaki uzak
akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalmıştı. Şimdi, şanslı
azınlıktan biri olduğunu anlıyordu.
Askerler, binlerce çocuğa yaptıkları gibi, onu da kaçırıp ço
cuk sahibi olmayan asker ailelerin satabilirlerdi. Bunlar geçmişte
kalmıştı ama MacAuley’in, yaşadığı o makûs gecede gördüğü ay
nı boş bakışları, hala kadını ürpertiyordu. Buna rağmen mera
kına yenik düştü.
Vestiyerden ayrılarak ikinci katın penceresinden dışarı bak
tı. İki kadının yeni restore edilmiş yeşil bir Ford Falcon’tın arka
koltuğuna bindiklerini görünce nefesi kesildi. Araba uzaklaştı,
genç kadın eşyalarını toplayarak ayrıldı. Hemen dairesine gide
rek zaten az olan eşyalarını topladı ve sigaraların birini yakıp
diğerini söndürerek bütün gece bekledi. Güneş doğarken Retiıo
İstasyonuna gidip, gidebileceği en uzak yer olan Patagonya’daki Rio Negra bölgesinin başkenti Viedma’ya bağlantı yapan ilk
trene bilet aldı. Fiaftada iki kez çalışan trenin aynı gün öğleden
sonra kalktığını öğrenince içi rahatladı. Saat 13.30’da trendeydi.
Park yerinden çıkarken MacAuley, “Sizi nereye bırakabili
rim? Korkarım adınızı duyamadım,” dedi.
O m zuna başını yaslayarak, gözlerini Michael’in ipek eşar
bıyla kapatan, durum u kötüleşen Kefıra’ya sarılan Michael,
“Tam bir sadistsin. Bu arabayı nereden buldun? Bunun geçmişi
ni bilmiyormuş gibi yapma,”
Asıl yüzünü göstermeye başlayan MacAuley, “Bu arabay
la geçerken insanların bakışı çok hoşuma gidiyor. Meraklılara
gülümsüyorum, özellikle de kırmızı ışıkta. Gülümsememin baş
döndürücü olabileceğini biliyorsun,’’dedi. “Eğer birazcık aldın
varsa bana arkadaşının telefonunu ver, şimdi,” diye ekledi.
Michael Kefıra’nın kulağına “Boşver,” diye fısıldayıp sustu
rarak, denileni yaptı. Tigre’deki tekne evine doğru giderlerken
adam telefonu cebine attı. Kefıra yay gibi gerilmişti, ancak ro-

lünü MacAuley kadar iyi oynuyordu. Aldığı eğitimle kalp atış
larını yavaşlatmayı öğrendiğinden, neredeyse kom ada gibi gözü
küyordu. Zak gelmeden önce ne kadar zamanı olduğunu hesap
lıyordu. Yirmi dört saat boyunca hayatta kalması gerekiyordu.
Yalnızca uçuşu bile yaklaşık on beş buçuk saat alacaktı, ayrıca
hazırlanmak için de zamana ihtiyacı olacaktı. Yirmi dört saat ye
tecektir diye düşündü.
Başı arabanın dönüşlerine uygun olarak ileri geri yuvarlanı
yordu. Nefesi, uyuyormuşçasına yavaşlamıştı. Operasyonun ba
şarısı bu güne bağlıydı. Hedefine daha önce olmadığı kadar ya
kındı. Nefes egzersizlerini yaparak kalp atışlarını yavaşlattı. M a
cAuley’i alt edebilmek için sakin olması gerektiğini biliyordu.

ÇO K FAZLA ZAMAN
10 Mart, 2012

Yeşil Ford Falcon tekne evinin yanındaki iskelenin önün
de dururken Kefıra uyandı. Etrafına bakarken uyku sersemi gibi
gözüküyordu. MacAuley park ederken sürücü yanındaki pence
reden dışarı dikkatle bakıyordu. Kefıra kolunu koltuğun arka
sına atarak arka koltuğun üzerinden bakmamasını garip buldu.
Kefıra b u sürücü hatasından faydalanıp, başparmağıyla yok
layıp diğer parmaklarıyla kaşmirmiş gibi yaparak sağ pazusun iç
kısmındaki seramik jileti kontrol etti. Yolda üşümesin ve rahat
etsin diye M ichael’ın ceketini çıkartarak üzerine örtm üş olması-
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na müteşekkirdi.
Araç durduğunda adamın neden sürücü penceresinden bak
mak için o kadar uğraştığını anladı. Kefiranın kapısı tam bir is
kele babası tarafından bloke olmuştu. Kefıra, M ichael’ın arka
sından araçtan inerken birkaç saniye onun kontrolünde olacaktı.
Pardesiisünü giyerek arabadan inerken, H iç bir şeyi şansa bırak
mıyor diye düşündü. MacAuley arabanın etrafından dolanarak,
inerken Kefıra’nın kolunu tutmaya çalıştıysa da Michael sinirli
bir şekilde kaşlarını çatarak ve sahiplenircesine onu yana iterek
MacAtıley’in yerini kaptı.
“Bu kez olmaz, moruk. O na ben eşlik edeceğim, bunu hiç
aklından çıkarma.”
Kefıra güçsüz gibi görünerek M ichael’a sarılıp iyice yakla
şarak, koluna girdi. Ajan kendini beğenmiş bir ifadeyle MacAuley’e dönerek, gerçek rolünü gizlemek adına bir çaba göster
meyerek adamı şaşırtmak için, adeta hiç korkmuyormtışçasına
‘naber’der gibi baktı. Michael’i baştan çıkartmasının yararını gö
rüyordu.
Kızkardeşinin alışılmadık cesaretiyle şaşkına düşen MacAu
ley geriye doğru bir adım atarak kadınlara yol verirken yüzünde
pis bir sırıtış vardı. Birşeyler mırıldanarak, rolünü sürdürmeye
devam edip, aksayarak arkalarından tekne evine doğru yürüdü.
Kadınlar teknenin vasat bölüm ündeki alçak küpeşteye ondan
önce vardılar.
Michael yıllardır ilk kez ağabeyinin İrlandaca adını kullana
rak, “Burada bekle, Meehavvl,” dedi.
MacAuley artan öfkesini kontrol altında tutabilm ek için îrlandaca konuşarak, “Sürprizler bitmiyor, Deirjiür,”'diye yanıt
ladı.
Michael ağabeyinin oynadığı rolü kullanıp, onu büründü
ğü karakterde tuzağa düşürürken yetişkin hayatında ilk defa ona
* D eirfiûr: (îrhm daca) K tz kardeş. Ç.N .
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karşı sağladığı üstünlüğü nasıl sürdüreceğini düşünerek, “Biz
küpeşteyi takip ederek yan kapıyı açacağız. Bacağınla dolaşman
zor olacak,’’dedi.
Kefıra Miclıael’a yakın durmaya devam ederek kadının
kendisini daha da güçlü hissetmesini sağladı. Kapının üzerin
de anahtarları aradılar. Kefıra anahtarı bularak Michael’e uzattı.
Kapıdan girdiklerinde Kefıra açıklığı kapatmak üzere davrandıysa da, Michael kadını döndürerek korkuyla gözlerine bakarken
Kefıra’yı ön kollarından sımsıkı tuttu.
“Odaya git ve kapının yanındaki tahtayla kilide destek yap.
Tahta hem en kapının yanında. Kendini içeri kilitle ve ben ‘ojos
negros dem eden dışarı çıkma. Bu artık güvendeyiz’ demek için
parolamız olacak.
“Neden bu oyunları oynuyoruz? Biz iki kişiyiz. Başımızın
çaresine bakabiliriz.”
“Ağabeyimi tanımıyorsun tatlım. O çok tehlikelidir.”
“Bilemiyorum, içeride kilitli kalma fikri hoşuma gitmiyor.”
Michael, “Kalmayacaksın. Lombozun orada girdiğimiz kapı
gibi yalıtılmış bir kapı var. İçeri girdiğinde bütün vidalarını gev
şet, yalnızca bir tane bırak. Eğer bağırdığımı duyar, ya da kor
karsan geldiğimiz küpeşteden çık. Bunu da al,” diyerek Kefıra’ya
ufak bir Walter P22 tabanca verdikten sonra kamaranın ön ka
pısını açtı.
“Şimdi. G ir ve dikkatli ol.”
Kefıra bir an için rolünü bir yana bırakarak 10 mermilik
kartuşu açtı. Michael silahla yaptıklarına kaşlarını kaldırarak
baktı ancak gülmekle yetindi.
“Kendini koruyabilecek gibi gözüküyorsun sevgilim.”
“Silahlarla büyüdüm .”
“Zam anım ız yok. Haydi git.”
Kefıra odaya girerek eski masif Brezilya payandasıyla kapıya
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destek yaptı. Destek metal kapı kasasına tutturulan metal yuva
lara tam oturdu. Tüfek dışında hiç bir şey, kasanın yuvarlatılmış
kenarlarını parçalayıp dışarı çıkılmasına izin vermezdi. Kefira
kapıdan uzaklaştı. İki Michael’iıı bağrışmalarını duyabiliyordu;
kaçmaya karar verdi.
Lombozun çevresindeki küpeştede dört tane pirinç kilit var
dı. Açılmaları kolaydı. Kapı içeri doğru açılırken Kefira yana
kaydı, sonra güverteye çıktı. Dışarıdan Michael’ın kız kardeşinin
aptallığına sövdüğünü duyuyordu. Bir başka ses daha vardı. Açık
lombozdan parçalanan lastik sesinin ardından, büyük lastik bir
şeyin bir duvar ya da yere çarparken çıkardığı tok yankıyı duydu.
Kefira daha önce kullandıkları giriş kapısına, MacAuley’in
tam arkasına gitti. Taktığı yaşlı adam maskesinden kalanları yü
zünden kopartırken, kadının varlığını hissederek döndü. Peruğu
eline düştü, gerçek saçları bir saç filesinin altındaydı. Kefira kol
ları dirseklerinden bükülü, elinde tuttuğu Walter P22 ile doğru
dan kafasını hedef alırken, riske girmedi ve mesafesini korudu.
“G örüyor m usun kardeşim. Arkadaşın silahlı ve bizi tehdit
ediyor.”
“Bizi değil, ağabey. Seni. Gel, sevgilim. Tekne evinin sahi
biyle tanış; benimle adını paylaşan sevgili, tehlikeli ağabeyim,
Michael MacAuley.”
“O daracık yere yanınıza gelmeyeceğim. Ağabeyine yana
kayarak katlanır m utfak masasının kenarına yakında, yere otur
masını söyle.”
“Söylediğini duydun Michael. Seni m utlu etm ek için yaptı
ğım onca şeyden sonra benim için bunu yap.”
Topallama rolünü bir yana bırakan MacAuley eğildi. Kefira
onun fırlamaya hazır bir yay gibi olduğunu hissediyordu. Ener
jisi saldırıya hazırlanan bir pantere benziyordu. Kefira dikkatle
odaya girdi.
MacAuley fırlarken büyük bir kedi gibi tısladı. Kefira için
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sorun, onun kendisinin üzerine değil, kapıdan dışarı fırlamış
olmasıydı. Komutlarıyla kapıya yaklaşmasına yardımcı olmuş,
yanlış bir tahminle kaçmak yerine ona saldıracağını varsaymıştı.
MacAuley kolları önde, kapıdan fırlayarak küpeşteye tutun
du. Suya atlamaya hazırlanırken büyük bir ahşap payanda kafa
sına inerek, adamı yarısı kamaranın içinde yarısı dışarıda baygın
bir halde güverteye düşürdü. Kefıra silahını kapıya doğru çevir
di. Kapının üstünden bir şapka görüntüye girdi ve tanımadığı
bir adam sesi, “Shalom, Kefıra,” dedi. Çatıdaki bir sürtünm e
sesiyle şapkalı adam ortaya çıktı.
Sam’in tekne evini gözetlemek üzere büyükelçilikten gö
revlendirdiği adam, “Ben gözcüyüm. Aslında bunu yapmamam
gerekirdi ama angajman kurallarını bozdum. Zak iyi dileklerini
gönderiyor, tahmini varış zamanı, Tigre’deki trafiğe bağlı olarak
on yedi ila yirmi saat,” dedi.
Kefıra’nın içini minnettarlık duygusu kaplayarak, MacAuley’i bağlamak üzere hareket etti. Sevgilisi Kefıra yı şaşırmamış
gözlerle izliyordu. Gözcü, Kefıra adamı ayak bileklerinden çeke
rek kamaraya sürüklemeden önce MacAuley’in bileklerini bağ
laması için birkaç plastik kelepçe verdi. Bilekleri plastik kelep
çelerle arkasından bağlı adamın kollarını da mutfağın yanındaki
krom tavan desteğine bağladı. Büyük bir çorap ağzını tıkıyordu.
Gözcü ve Kefıra Michael’e döndüler.
“Şimdi de benim sıram mı?” dedi Michael.
“Üzgünüm aşkım. Emin olmamız gerekiyor. Ağabeyin bir
süre baygın kalacak. Seni diğer odada güvenlik altına aldıktan
sonra bunu konuşuruz.”
Kefıra gözcüye MacAtıley’e göz kulak olmasını söyledikten
sonra M ichael’e yaklaştı. Sevgilisine bakarak ilk önce yatak oda
sına geçmesini işaret etti. Kefıra silahını ona yöneltmişti. Yata
ğın karşı köşelerine oturdular. Kefıra Michael’ı konuşması için
teşvik etti.
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“Küçüklüğümden beri hayatımı yönetti. Cinayetlerden bık
tım usandım. Norm al bir hayat istiyorum. Seni istiyorum Keffy”
“O n u yakalam am ıza yardım edecek misin?”
“Ne demek istiyorsun?”
“Bu dünyada senden başka hiç bir şey um urum da değil,
en azından ben öyle düşünüyorum. O nun planlarını öğrenmek
için senin canını yaktığımı düşünmesini istiyorum. Başka tür
lü ağzından laf alamayacağımı biliyorum. Amerikalılar işkence
yaptılar ama konuşmadı. Senin güvenliğin söz konusu olunca
konuşabilir. Yardım edecek misin?”
“Benim çıkarım ne olacak?”
“Başarılı olursak senin yaşayacak güvenli bir yere ve ekono
mik güvenceye sahip olmanı sağlayacağım.”
“Biz ne olacağız?”
“Bu bir işti aşkım. Üzgünüm.”
“Sanırım başından beri biliyordum. H er neyse, ağabeyim
den bıktım usandım. Anlaştık.”
Kefira Michael’ı kapının girişinde metal bir sandalyeye bağ
ladı. Gözcü başaltındaki ambardan bazı metal malzemeler bul
du. Bunlardan birkaç derme çatma metal sandalye yaptı. Kefıra
ve gözcü sandalyeyi zemine sabitleyerek, M ichael’in tam karşı
sına denk gelecek şekilde MacAuley için de bir tane hazırladılar.
Kefıra yüzüne ve boynuna dokunm ak üzere uzanırken Michael ona bakıyordu. Yakut yüzük M ichael’a bir doz ilaç enjekte
etti. Bayılarak bağlarının üzerine yıkıldı. MacAuley’i zemine sabitledikleri ikinci bir sandalyeye iliştirdiler. Gözcü ve Kefıra iki
tutsağın üzerindeki tüm giysileri kesmeye başladılar, sonra her
ikisinin ağzına da birer büyük plastik top tıkıldı. Deri kayışlar
başlarının arkasına uzanarak ağız tıkaçlarım tutuyordu. Kefira ve
gözcü çıplak ve baygın bir halde oturan iki M ichael’ın üzerine
soğuk su döküp, kendilerine gelmeye başladıklarında başlarına
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birer çuval geçirdiler. Dışarının soğuk havası odaya doluyordu,
izleyerek saatlerini kontrol edip, ikisine de birer doz daha verdi
ler. Dışarıdan gelen daha fazla soğuk hava, daha fazla titremeleri
ne neden oldu. Kefıra ve gözcü MacAuley’in arkasında durdular.
Michael ağabeyinin karşısındaki sandalyede şiddetli bir şekilde
titriyordu.
Gözcü tehditkâr bir ifadeyle “Buna bir son verebilirsin. Se
çim senin,” diye fısıldarken Kefira MacAuley’in maskesini ba
şından çıkardı.
Biraz daha soğuk su adamın bilincini açtı. Dişleri birbirine
vuruyordu. Soğuktan konuşamıyordu ama kardeşine odaklanır
ken gözlerindeki bakışlardan her şey anlaşılıyordu. Kefıra kame
rayla filme alırken video m onitöründen tepkilerini izliyordu.
Hesaplamasını doğru yaptığını tahm in etti.
Üzerine bir battaniye örtülünce adam biraz sakinleşti ancak
Mossad ajanları kız kardeşi Michael’in üzerini açık bırakmışlar
dı.
MacAtıley başını sağa sola sallayarak ağzındaki plastik top
izin verdiği kadar konuşarak, “Asla konuşmam,” dedi.
Kefira battaniyeyi kaldırarak adamın başına çuvalı geçirdi ve
ardından biraz daha su döktü. Tekrar titremeye ve dişleri çarp
maya başladı, ancak göremiyordu. Gözcü ve Kefira birbirlerine
fısıldayarak kapıyı kapattılar. Kefira birkaç gün önce Michael’le
sevişirlerken kaydettiği boğulma seslerini açtı. MacAtıley kaval
kemiklerini ve bileklerini kesmesine rağmen kelepçelerini zor
ladı, sonrasında bayıldı. Kefira yüzükten, Zak ve yeni takım ge
lene kadar adamı uykulu, sersem ve genel olarak daha kontrol
altında tutacak bir doz daha ilaç verdi. Üzerini tekrar örterken,
ayılma zamanı gelmeden önce üzerini açmak için zamanı aklının
bir köşesine not etti. Sonra gözcü ile konuşmak üzere banyoya
geçtiler.
“Yüzükte yalnızca altı dozum kaldı. Zak’in ne zaman gele

182
ceğini tahm in ediyorsun?”
Hâlâ gerçek adım açıklamayan gözcü, “En fazla yirmi saat
vardı, şimdi ise en az on beş saat beklememiz gerekiyor. Sizin
aranızda ne var, gözle görülenden başka,” diye sordu.
“Bizi izliyordun değil mi?”
“Evet ama yolun karşısından. Sadece tahm in yürütebilir
dim. Bugün adamın sizinle geldiğini görünce yaklaştım. Desteğe
ihtiyacın olacağından emindim; ben de görev kurallarını ihlal
ederek gözcülükten aktif göreve geçtim. Bu arada, ben Buenos
Aires’te Şefık’in dosyasından sorumluyum. Nerede olduğuna da
ir bir bilgin var mı?”
“Tahminime göre günleri sayılı.”
“Bu da ne demek?”
“Dosyasını yalcından takip ediyorum. M ızrak yetkilerine
göre hareket ediyorum.”
Gözcü büyük bir hayranlık hissiyle doldu. “Özel olduğunu
anlamıştım ama bu bizim hiç duymadığımız bir yetki. Bunun
bir m it olduğunu sanırdım. H er neyse, kadını ne yapacağız?”
“MacAuley çok katı ama kardeşini cezalandırdığımızda ver
diği tepkiyi gördün mü?”
“Tabii gördüm. O nu konuşturm ak için kardeşini mi kulla
nacaksın?”
“Tek şansımız bu. Streetfighter’imin koltuğunun altındaki
gizli bölmede geçici körlük yaratan bir bileşim var. MacAuley
uyandığında, kardeşine önceden haber vermeden gözüne bun
dan damlatacağız. Ç ok korkacak ve önceden bunu bilmediği
için tepkileri ağabeyine gerçek gözükecek. İkisi de kadını kör
ettiğimi zannedecekler.”
“Bir panzehiri var mı? Böyle bir olayda daha önce sınırı hiç
geçmedim. İşkence ederek kadına zarar vermek fileri beni biraz
rahatsız ediyor. İnsanları öldürm ek bir şey, işkence başka bir şey.”
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“Panzehiri, gözün içine basınçlı bir şekilde püskürtülen üç
ölçü suya iki ölçü karbonat.”
“Basit ama hasar verici değil. Hoşum a gitti.”
“İlişkileri hakkında bildiklerim var. Adamı yumuşatmak
için kadına cinsel tacizde bulunm an gerekiyor. Buna hazır mı1»
sın?
“Sanırım çoğu erkeğin bağlanmış bir kadınla ilgili fantazileri vardı. Ama acı verme kısmından pek emin değilim.”
“Boğulmaktan hoşlanıyor, başka türlü orgazm olamıyor.”
“Güzel bir kadın.”
“Tam bir erkek düşmanı. Senin dokunm ana sert tepki ve
recektir. Adam kadının tepkisine inanacaktır. Ben ayrılmış gibi
yapıp seni rahat bırakacağım. Kameranın kaydettiğinden emin
ol. Herhangi bir itirafını kayıt altına almalıyız. Kadın benim ay
rıldığımı görecek. Yalnız, bir şey var... oral seks yok. Gözünü
kırpm adan penisini kopartır.”
“Tanrım. İyi ki söyledin. Bu iş beni aşıyor. Profesyoneller
gelene kadar bekleyemez miyiz?”
“Bu işte zamana karşı yarışıyoruz.”
Gözcü başını sallayarak onayladı. Kefira Michael’a bir şey
söylemeden ayrılarak düm en köşküne geçip makineyi çalıştırdı.
İşlerini tamam lam ak için daha gözden uzak bir yere ihtiyaçları
vardı. Bir ara Michael’dan kaçıp uzaklaşma fırsatı bulup m oto
sikletiyle çevreyi dolaşmış, en uygun yeri bulmuştu.
Yaklaşık bir saat sonra, kış sezonu dolayısıyla kapatıldığı bel
li olan bir yazlık evin yakınındaki boş iskele ve garajına vardılar.
Kefîra motosikletindeki GPS’in açık olduğunu kontrol ederek
uydu aracılığıyla konum unu gönderdi. Zak’e de şifreli bir elekt
ronik posta göndererek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Gözcü,
üzerindeki battaniyeyi kaldırarak MacAuley’i ıslattı. Oldukça
sersemlemişti, ama birkaç sert tokatla kendine geldi. MacAtıley
çevresini kontrol ederek kardeşine odaklandığında ağzındaki to
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pun altından küfür etmeye başladı.
Gözcü kadının ağzına topu geri koyarak bir şişe bitkisel yağ
alıp, M ichael’in süt beyazı omuzlarından aşağı döktü. Elleriyle
göğüslerini okşarken artık yalnız olduklarına göre ona yapmayı
planladığı şeyler hakkında tehditler fısıldadı. MacAuley kelepçe
lerinden dolayı hareket edemiyordu. Gözcü kadının suratına bir
tokat atarak memesinin ucunu çimdikledi. Kadının ağzındaki
top bağırmasına engel oluyordu ancak sinirden kan beynine sıç
ramıştı. Şakağında ve boynundaki damarlar atıyordu.
Yüzü kadına, arkası MacAuley e dönük bir şekilde, “Bu sıcak
bir iş olsa da, belki de şu pencereyi kapatmalıyım,” dedi
Elleri kadının bacakları arasına kaydı, kadın kıvranarak par
maklarına karşı koymaya çalıştı. Kefıra sessizce odaya dönüp ba
şına çuvalı geçirdiğinde gözcünün arkasındaki MacAuley bütün
kuvvetiyle kelepçelerine asılıyordu. M ichael’in, “Keffy, Keffy,
hayır, hayır,” dediğini duyabiliyordu. Kefıra adam ın boynuna
uzanarak kulağına fısıldadı.
“Daha yeni başlıyor. Bu kâğıdı eline al. Durm amızı istersen
yere atm an yeterli.”
MacAuley kâğıdı tutarken Kefıra gelişme kaydettiklerini bi
liyordu. Adamın iş birliğinin anahtarını bulm uştu. Gözcü Michael’ı taciz etmeyi sürdürdü. Kadın karşı koyuyordu. MacAuley
kelepçelerini zorlayarak, bacaklarından birini kurtarmayı başar
dı. Kefira süratle adamın bacağını tekrar kelepçeledi. Bu kez iki
bacağına da ikişer kelepçe kullandı ve tekne evinin baş tarafın
daki atölyede bulduğu bir halatla göğsününün çevresinden de
bağladı. MacAuley başındaki çuvaldan dinliyordu, göremediği
için daha yoğun karşı koyuyordu.
Kefıra bir kez daha arkasından yaklaştı. Kardeşinin gözüne
bir kimyasal damlatarak onu kalıcı bir şekilde kör edeceğini söy
ledi. Adam şiddetle başını salladı.
“Konuşmaya niyetliysen kâğıdı bırak.”
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Adam hiç bir şey yapmadı. Kefira maskesini çıkartarak, göz
cüyü durdurm ak için önünden çekildi. Gözcü Kefira’ya Michael’in kafasını kaldırmasını söyledi, boynunun çevresine bir havlu
sararak kadının başını zorla geriye attı. Kefira bir şırınga çıkarttı.
M otosikletin gizli bölmesinden çıkardığı bir paketteki sıvının
bir kısmını çekti. Şimdi içeride güçlü bir solvent kokusu vardı.
MacAuley kokunun, kendisi kardeşine konsantre olurken Kefi
ra’nın arkasına koyarak kapağını açtığı bir kova dolusu güverte
ağartıcıdan geldiğini bilmiyordu. Kefira şırıngayı kaldırıp, par
mağını dudaklarına götürerek MacAuley’e susmasını işaret etti.
Adam sakinledi.
“Gözlerini bu sıvıyla dolduracağım. İkinci şırıngada bir
panzehir var. Kardeşinin gözlerini kurtarmak için maksimum
otuz dakikan olacak. Eğer konuşmazsan bir gözü kör olacak.
Anlıyor m usunuz Bay MacAuley? Gözleri sizin elinizde. Yalnızca
kâğıdı bırakın, panzehiri yapayım.”
Kefira M ichael’in gözünü sıvıyla doldurdu. Sonra Michael’in ağzındaki topu çıkardı. “Söyle ona İrlandalı hayaletim.”
Michael acıyla çığlık atarak hiç bir şey göremediğini söyledi.
Sonra sağlam gözüyle sevgilisine nefret dolu bir bakış attı.
“Beni kullandın, tıpkı diğerleri gibi. Beni sevseydin bunu
yapamazdın.”
“Başlangıçta bu bir işti ama senin için bir şeyler hissetmeye
başladım. Ama şimdi çok daha büyük şeyler risk altında, işiyle
ilgili bilgiye ihtiyacım var.” MacAuley kâğıdı bıraktı.
Kefira dikkatle maskeyi çıkartmadan önce adamın m uhte
mel stratejisini tahm in etti. Bir havlu daha alarak gözcüden MacAuley’in başını da geriye yatırmasını istedi. O nun da bir gözü
nü sıvıyla doldurdu. Gözü kararınca Kefira’ya inanmaya başladı.
Sonra adamın ağzındaki topu çıkardı.
“Kim için çalışıyorsun, kancık?”
“Mossad.”
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Şimdi kadının doğru söylediğini anlıyordu.
“Sıçtığımın panzehirini ver ona. O n u n özgürlüğü karşılı
ğında konuşurum . Bu oyundan sıkıldım. Meslekteki bunca se
nemde, hakkını teslim etmeliyim... beni okuyabilen ilk sen ol
dun kızım.”
“Konuştuğunda panzehiri veririm, ondan önce değil. Göz
leri için zamanı azalıyor.”
“Meehaıvl abi. Benim, göremeyen Deirfiür un,” diye seslen
di Michael.
“Seni her zaman korum adım mı?” diye sordu MacAuley.
“Başlatma sükûnetinden. Göz benim, görüş benim .”
“Benim gözüme de yaptı. Ne hissettiğini ve gördüğünü bi
liyorum.”
Kefîra durum u kontrol altına almalıydı. MacAuley Michael’in gücünü toplamasını sağlıyordu. D aha fazla konuşmasına
izin vermeden ağzına topu takmasını işaret etti. Gözcü denileni yapmak üzere plastik topu yerine koymadan önce MacAu
ley başparmağını ısırdı. Kefîra üzerine eğilerek yüzükle adamın
boynuna dokundu. MacAuley’in başı düştü. Michael gözündeki
probleme gösterdiği tepki nedeniyle yaşla dolm uş gören gözüyle
Kefıra’ya baktı. Kefîra bunu başaramayacağım farketti. Sevgili
sine doğru yürüyerek M ichael’in gözünü açacak olan sıvıyı zerk
etti. Kefıra daha sonra M ichael’ın kulağına eğilerek fısıldadı.
Kefîra “bu bir numaraydı sevgilim. G özün risk altında de
ğildi. Görünüşe göre artık bu işleri kaldıramıyorum. Ağabeyin
beni alt etti. Şimdi birkaç saat uyuyacak. Pis işleri iş arkadaşları
ma bırakacağım. Sabırsızlığımın sağduyumu gölgelemesine izin
verdim,” derken, herhangi birine değil de kendi kendine sesli
konuşur gibiydi.
“Çöz beni Keffy.”
“Keşke bu kadar basit olsaydı.”
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Kefira uzanarak ensesine yüzükle dokundu. Neredeyse aynı
anda Michael yığıldı. Kefira Michael’in kollarını tutan plastik
kelepçeleri keserek gözcüye gelip yardım etmesini işaret etti.
Aynı zamanda yanlış kararını belgeleyen delili silmek üze
re kamerayı kapatmak üzere döndüğünde gözcü kamerayı Kefira’nın elinden kaptı.
“Sanırım bu ufak fiyaskonun kaydına ihtiyacımız olabilir,”
diyerek kamerayı açıp, içindeki filmi ceketinin fermuarlı cebine
attı.
Fermuarın kapanırken çıkarttığı ses konuya bir nokta ko
yarken, Kefira omuzlarım silkerek umursamazmış gibi gözüktü.
Gözcünün kendi kariyerini korumak zorunda olduğunu biliyor
du; ayrıca bu durum da detayların değil, başarının önemli oldu
ğundan emindi. MacAuley hâlâ elindeydi ve Zak de yoldaydı.
Kendini utandırm ak dışında bir şey kaybetmemişti.
“Bana şunun için yardım eder misin? Kelepçelerini keserek
onu bu halatla yatağa bağlayacağım. Hepsi bu. Bacaklarını tek
rar kelepçeleyeceğim ama bu kez birleştireceğim.”
Elinde yapması gereken bir iş olan gözcü rahatlayarak, “Böy
le m i,” diye sordu.
“Hayır. Bacaklarım bir örtüyle örtmek istiyorum, böylece
birbirine bağladığımızda zarar vermeyiz.”
Gözcü MacAuley’in az önceki tavrına benzer alaycı bir ifade
ve üstünlük kuran bir ses tonuyla “Onların iyi durum da olup
olmadıklarını umursadığını bilmiyordum,’’dedi.
Kefira gözcüye dönerek cesaretini topladı ve kolunun altın
daki seramik jileti çekti. Sonraki hareketi tam bir Capoera’ydı.
Gözcünün arkasına geçti ve jiletle şah damarının yakınında de
riyi kesti. Adam dondu, bunun altından kalkamayacağını bili
yordu.
Kefira seramik jileti boynuna biraz daha batırarak adamın
ceket cebinin fermuarını açıp, video kasedi alırken, “Hayatına
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değer veriyorsan, şimdi gözcülüğe dön. Buradaki rolün belli,”
dedi.
“Dur! Bunu yapamazsın. Kayıtları silersen bütün suç benim
üzerime kalacak.”
“Bana güven. Mızrağı duym uşmuydun hiç?”
“Mızrağı herkes duymuştur, ama bu daha çok bir efsane
gibi.”
Kefıra kontolü tekrar ele geçirip, gözcüyü rahatlatarak, “İşte
artık onunla tanıştın. İçeri gir. İskeleye döndüğüm üzde kendine
iyi bir yer bul ve işini yap. T üm takımın gelmesine on iki saatten
az zaman var,” dedi.
Çevrede onları görecek başka biri olmadığı için gözcü canlı
bir askeri selam vererek, “Emredersiniz,” dedi.
Gözcü tekneden ayrılarak güverteye çıktı. Kefıra uyuyan
sevgilisinin yanına oturdu. Mossad’daki kariyeri boyunca ilk kez
kararının doğruluğundan kuşku duyuyordu. Hareketleri göre
vin güvenliğini ve başarısını riske atmıştı. M ichael’in gözlerinin
üzerine düşen bir bukleyi kaldırdı. Uykusunda huzur içinde gö
rünüyordu. Kefıra ebeveynlerin uyuyan çocuklarını izlerken ay
nı şeyleri hissedip etmediğini merak etti. Teröristlerin de onları
seven bir ailesi vardır diye düşündü Kefıra. MacAuley’le ikiyüzlü
ve ihanet dolu geçmişlerine rağmen, Michael’i korum ak istedi
ğini biliyordu. Bir şekilde içindeki siyasi eylemci uyanmıştı. İliş
kileri Kefıra’ya tersti. Zak’in gelecek olmasına m innettardı. O bu
işin nasıl çözüleceğini bilir diye düşünerek baş taraftaki düm en
köşküne geçti. Gözcü’yle aynı kapıdan çıktı.
“Onlara göz kulak ol. Geldiğimiz iskeleye geri dönüyorum .”
Kefıra gözcünün halatları bırakmasını istedikten sonra tekne
evini saklı iskeleden çıkardı. Makine marşı bir iki kez bastıktan
sonra çalıştı. Hareket etmek içindeki kuşkuların yol açtığı ger
ginliği kısmen rahatlatmış, daha sakin plan yapmasını sağlamış
tı. Tekne evini ilk kez gördüğü iskeleye dönmeleri elli dakika
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sürdü. Gözcü halatları bağlayarak bir şey söylemeden ortadan
kayboldu. Kefîra çuvalı MacAuley’in başına geçirdikten sonra
sevgilisinin yanına uzanmaya gitti. Baygın kadına sarılmadı, bu
nun yerine saatinin alarmını doksan dakika sonrasına kurarak
uykuya daldı.

ZAKTİGRE’DE
12 Mart, 2012

Ö n hazırlık ekibi dört koltuğu söktüğünden, dördünün ve
elektronik malzemelerinin Learjet’e sığması kolay olmuştu. Zak,
Mossad merkezindeki Sam’le ultra güvenli bir uydu bağlantısı
aracılığıyla konuştu ve Sam, ekibin tekne evine denizden yaklaşmak zorunda kalması durum unda kullanmak üzere, yeniden
solunum sistemi olan dalış malzemesi de dâhil ettiğini söyledi.
İkisi aynı ekranı görüyorlardı ve Sam Zak’e söz konusu tekne
evinin canlı görüntüsünü gösterdi.
“MacAtıley Ducati’nin ön tekerleğindeki sinyal göndericiyi
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bulsa bile artık onun görüntüsüne sahibiz. Tekne hâlâ iskelede
bağlı ve Kefira’nın telefonundaki GPS, Tigre’ye yaklaştıklarını
gösteriyor. Yaklaşık yirmi dakika sonra limana girmiş olurlar,”
dedi Sam.
“Ben oraya varamadan en az on sekiz saat boyunca o do
muzla başbaşa olacak. Gitmesine izin vermemem gerektiğini bi
liyordum,” diye böldü Zak.
“Capoeira gösterisi yaptığı ilk gün ona bulaşmamanı söyle
miştim. Ayrıca bu senin kararın değildi. Nasıl bir işe bulaştığını
biliyordu. H iç birimiz içgüdülerinin doğru olabileceğini tahmin
etmedik. MacAuley’in Buenos Aires’te olacağı konusunda ısrarlı
olan bir tek oydu. Dahası, büyükelçilikten birini görevlendir
dim, bir gözcü. Yalnız değil,”
Zak Kefıra’nın MacAuley’i aramak için Buenos Aires’e git
meye nasıl karar verdiğini anlamaya çalışıyordu. Tüm deliller,
özellikle de garip tesadüf, adamın Asya’da olduğuna işaret edi
yordu. CIA, Rusya’nın gerçekleştirdiği tsunami felaketi sonra
sında Açe Eyaleti’ndeki kontrollü bir insansız hava uçuşu sıra
sında uzun boylu yabancı adamı görmüştü.
O sıra USS Ronald Reagan yıkıma uğramış bölgede arama
kurtarm a çalışmaları yapıyordu. Nakliye grubu zamanında olay
yerine intikal ederek, ciddi bir insani yardım yürütm e kisvesi
altında bölgeye sınırsız erişim sağlamıştı. Nakliye gemisinin kü
resel pozisyonu şimdi izleyenlerin kimine şüpheli geliyordu ve
yaptıkları yardım, Açe Eyaleti’ndeki m ücahitlerin yerini belir
lemek olan görevlerinin gizli, karanlık bölüm ünü kapatıyordu.
Birkaç yıldır, 11 Eylül ve New York’taki G round Zero’da
Dünya Ticaret Merkezi’nin yıkılmasından beri; çeşitli batı karşı
tı köktenci gruplar mücahitlerini İslam’ın Asya’daki en eski siperi
olan Endonezya’daki eğitim kamplarına, özellikle de Açe Eyaleti’ne gönderiyorlardı. Bu mücahitleri takibe odaklanmış tüm
ileri teknolojiye rağmen, Sumatra’daki vahşi orm anlarda ortadan
kayboluyorlardı. Bölgenin şartları buraya gizlice girilmesine uy-
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gun olm adığından, araştırmaya çalışan çok sayıda ajanın ölümü
ne neden olmuştu.
Tsunami Amerikan Black Hawk helikopterlerine ve deniz
kom andolarına sınırsız erişim sağlamıştı. Deniz komandoları
arama ve kurtarm anın yanısıra ciddi bir insani yardım yaparken,
Açe Eyaleti’nin altında bir yeraltı tünel ağı bulmuşlardı; bunlar
Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölge ya da
Vietnam’da olduğu gibi, savaşın bir parçasıydı. Çoğu betondan
inşa edilen bu yeraltı tünelleri mücahitleri tsunaminin yol açtı
ğı hasardan bile korumuştu. Mücahitlerin kimi o kadar şanslı
değildi. Dalgalar çekildikten sonra insansız hava araçları ve heli
kopterler hava almak için daha kötü inşa edilmiş mağaralardan
ve tünellerden dışarı çıkan mücahitleri görmüşlerdi. Fırtına dal
gası cesetlerini diğer ölülerin arasına saçmıştı. Bunları diğerlerin
den ayıran, Endonezyalı’ya benzemeyen görünüşleriydi. Buna
ek olarak, bazı cesetlerin ellerinde yerel nüfusun pek kullanma
dığı Kalaşnikof ya da diğer saldırı silahları vardı.
Uçuş görevlerinden birinde, bir insansız hava aracı ve alçak
tan uçan bir Black Hawk kullanılmıştı. Kameralar yerli halkla
karşılaştırıldığında beden yapısı ve boyutları itibarıyla batılı ol
duğunu düşündükleri bir adamı kaydetmişlerdi. Adam arkadan
MacAuley’e benziyordu ancak bu benzerliği ispatlayacak önden
bir görüntüsü yoktu, yalnızca bir profil görüntüsü vardı.
“Kurtarma Komutanlığı cevap ver. Mevcut filmdeki hedefi
almak için izninizi istiyoruz.”
“Yakıt durum unuz nedir?”
“Döndüğüm üzde tamamen bitmiş olacak.”
“izniniz olumsuz. Çift motorla yüksekten uçun. Tekrarlıyo
rum! Helikopteri riske atmayın. Görevin geneli öncelikli.”
Zak filmi tekrar izledi. CIA’deki bağlantısını düşünerek, ka
dının bir şekilde tuzağa düşürülüp düşürülmediğini düşündü.
Bir sonraki bağlantılarında onu uyarması gerektiğini kafasına

J

194
not etti. Bu filmlerin yayınlanmasının tek yolu CIA’den birinin
sızdırmasıydı. Partneri risk altındaydı çünkü bu bilginin payla
şıldığı toplantıya katılmıştı. Yukarıdan gelen, ajanlar arasında iş
birliği yapılması yönündeki katı emirlere rağmen, ajanlar arasın
da rakip grupları alt etm ek için her şey yapılıyordu. Yine de Zak,
Kefıra’nın görüntünün kuşku yaratacak kadar uygun olduğu
konusunda neden ısrar ettiğini anlamıyordu. Ayrıca Kefıra te
sadüflere inanmadığını söylemişti. Olanları tesadüfle açıklamak
kolaya kaçmaktı. İçgüdüsü doğru çıkmıştı. İşin aslı, bu işin so
rum lusu MacAuley değildi.
H er zaman uyanık ve hilekâr olan MacAuley, yıllardır ken
dine benzeyen kauçuk bir maske takacak bir adam kiralayıp sık
sık Açe’ye göndermişti. Bununla yetinmeyen MacAuley, dublö
rünün görevini yerine getirdiğinden emin olmak için bir de ko
rum a kiralamıştı. Amaç MacAuley’le ilgilenen herhangi birinin
dikkatini dağıtarak, onu diğer önemli işlerini halletm ek üzere
rahat bırakmalarıydı; sözkonusu durum da, çalınan Akula saldırı
denizaltısında yürütülen silah geliştirme program ını kontrol et
mek üzere onu tutan Rus oligarkla olan buluşması gerekiyordu.
MacAuley’in Rus hüküm etinin çeşitli kademelerinde bağ
lantıları vardı. Bu ikili ajanlar astronom ik bir fiyata Akula’nın
tüm iletişimlerinin kopyasını vermişlerdi. MacAuley her zaman
parasım Ödediğinden, oligarkların bile ulaşamadığı gizlilikte
ki bilgilere ulaşabiliyordu. Nihayetinde eski Gizli Servis, yani
KGB’nin, ya da son zamanlarda FSB’nin (Federal Güvenlik Ser
visi), Rus denizaltılarının nerede olduğunu bilmesi gerekiyordu,
haydut denizaltıların bile. Bilgi güç demekti.
Tüm dünya MacAuley’in Açe, Sum atrada olduğunu sanır
ken, o aslında Rus amiri olan oligark için bu pahalı bilgileri ele
geçirmek üzere başka bir yerdeydi. Yüksek tahrip gücüne sahip
silah test edilmiş ve başarılı olmuştu. H er zamanki gibi MacA
uley bir yerlerde ortaya çıkacaktı ama nerede olduğunu kimse
bilmiyordu. Daha kendisi de bilmiyordu ama, uzun kariyeri
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boyunca ilk kez biri kurnazlığıyla onu alt etmişti. Mızrak Kefıra üstünlük sağlayarak kozu ele geçirmişti. Zak Kefıra nın giz
li avantajından, lezbiyen Michael’dan habersizdi, çünkü Kefiıa
MacAtıley’in kız kardeşine olan yoğun duygulan nedeniyle bu
bilgiyi ondan saklamıştı.
Learjet’te Zak’in tüm ekibi derin bir uykudaydı. Hepsi yir
mili yaşlarının ortalarında, atak, gergin, ancak deneyimsizlerdi.
Başlangıçta her şeyi kontrol etmesi gerekiyordu. Eğitimlerinin
mükemmel olduğunu biliyordu ancak gerçek kimi zaman bek
lenm edik sürprizler sunabiliyordu. Uyumadan önce hep birlikte
uydu fotoğrafları üzerinden tekne evinin mevcut mevkiini tespit
ettiler. M uhtemel senaryolar üzerine fikir yürütmek zordu. Ayrı
ca sahadaki istihbaratçılarından iskele ve tekne evinin görüntü
lerini de almışlardı.
Bu sırada Tigrede, geçen bir teknenin m otor sesi ve buna
eşlik edercesine sallanan tekne evinin hareketi MacAuley’i bilgi
vermeye ikna etmeyi başaramayan Kefira’yı, yattıktan yirmi beş
dakika sonra uyandırdı. Kalkarak kahve ve rafadan yumurta ha
zırladı. Tutsakları hâlâ bayıltıcı ilacın etkisi altındaydılar.
Hızlıca hazırladığı ılık yulaf ezmesi ve yemişler biraz enerji
verdi. Bunu takip eden, dar alanda yapılan bir Capoeira egzer
sizi çok ihtiyacı olan sükûnet ve dengeyi sağladı. Egzersizinden
sonra meditasyon yapmak üzere oturdu, ancak MacAtıley kıpır
danıyordu. Tuvaleti kullanması gerekeceğini biliyordu, adamın
önceden belirledikleri işareti kullanması bu hissini doğruladı.
Beş parmağıyla yaptığı işareti görerek adamın kulağındaki tıkaç
lardan birini çıkardı.
Kefıra, “Sandalyenin altında bir kova var. İşini oraya gör,”
dedi.
Yan yatmış halde, hâlâ derin bir uykuda olan Michael’a göz
atıp kısa bir süreliğine odadan ayrıldı. Döndüğünde MacAuley’in kovasını boşaltarak, nehir suyuyla yıkadı. Uyuşturucu ila
cın neden olduğu kabızlık işini biraz olsun kolaylaştırmıştı.
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Kefira döndüğünde MacAuley’in çuval maskesini ağzım
açıkta bırakacak şekilde bıraksa da, ağzındaki topla konuşm a ça
balarını dikkate almadı. Ağızlığının kenarından ittirerek, plastik
bir şişedenin ucundaki tüple su içirdi. Adam bu gibi durum lar
da ustalaşmıştı ve Kefira adama bir kez daha fırsat vermeme
si gerektiğini biliyordu. Ses oryantasyonuntı engellemek üzere
kulaklarını tekrar ulayarak, birkaç saat beklemek üzere yerleşti.
Zaman yavaş geçiyordu, tutsaklarına bakmak için yapması gere
ken işlerle meşgul oldu.
Tekne evinin yakınındaki hareketlilik Kefira’nın dikkatini
çekti. Bir araba kapısı kapandı, sonra birisi küpeşteyi geçerek gi
riş penceresini tıklattı. Zak’in sesini duyunca bir an elleri titredi.
Saatlerdir tetikte olmanın stresi etkisini gösteriyordu.
Kefira’ya sarılan Zak, “Seni gördüğüme ne kadar sevindiği
mi bilemezsin,” dedi.
“Bir de bana sor. Araca gitmeliyiz. D urum la ilgili can sıkıcı
bazı detayları sana anlatmalıyım.”
“Herkesin görevini vereyim. M inibüs orada. Bunlar da
anahtarları.”
Kefira gerinerek karavana yürüdü. Kısa bir süre sonra Zak
arkasından geldi. Araç ayırt edici bir özelliği olmayan, camları
film kaplı, bej bir m inibüstü. Bir arkadaşın arkadaşı tarafından
gizli görevde kullanılmak üzere büyükelçiliğe verilmişti. Zak ara
cı havalimanının park yerinden almıştı.
“Eee?”
“İki konuda sıçtım.”
“Kendine haksızlık etme.”
“Her neyse, MacAuley’i alt etmeye çalışırken yaptığım hata
nın videosu burada. Beni alt etti.”
“Önemli olan adamın hâlâ elimizde olması. Bu bilgiyi on
dan alacağız. İkisini birden nasıl yakaladın?”
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“Bu da ikinci sorun. Kız kardeşini baştan çıkardım.”
“Bunu biliyordum.”
“Bilmediğin şey ona âşık olduğum.”
“Ne?”
“Beni duydun. Görüntülerde izleyeceksin. Şimdi biraz hava
almaya ihtiyacım var. Biraz dolaşmaya gidiyorum.”
“Böyle bir şey yapmayacaksın.”
Kefıra, “Burada daha rütbeli olan subay hâlâ benim,” diye
müdahale etti.
“Korkarım lıayır. Bak,” diyen Zak, elindeki güvenli telefon
dan Sam’in video görüntüsünü izletti.
Kefıra bütün günün stresiyle patladı, “Seni piç!”
“Gözcüden baskıyı kaldıramadığına dair bir mesaj aldık.
O na mızrak olduğunu söylemişsin. Ayrıca tehdit de etmişsin.”
“Hepsi doğru. Kararımı kullandım ve MacAuley’i ele ge
çirdiğim için kendime fazla güveniyordum. Sana işi batırdığımı
söyledim.”
“Şehirde motosikletinle dolaşmana izin veremem.”
“O zaman arkamdan vur,” diyerek m inibüsün kapısını açıp,
tekne evinin güvertesindeki tenteye doğru yürüdü.
Z ak arkasından, “Bu karşılaşma beklediğim gibi olmadı,”
dedi.
“Streetfighter’ımdaki GPS’teıı beni takip edebiliyorsun. Ka
famı dağıtm am lazım. Ayrıca burada engel oluyorum. Sonucu
al, sen haber verdikten yarım saat sonra burada olurum.”
Zak durum u kabullenerek dönüp, Kefıra’nın başarısız MacAuley sorgulamasının videosunu izlemek üzere minibüse dön
dü. İzlerken ona karşı hissettiği duyguları bastırmaya çalıştı. Kız
kardeşe âşık olduğunu söylerken tam olarak ne demek istiyordu? di
ye düşündü Zak. Bu düşünceleri kafasından uzaklaştırması gere-
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İçiyordu. Duygularını bastırırken işleri birbirine karıştırma, işleri
birbirine karıştırma diye düşünüyordu.
Video yeterince açıktı. Kefira burada olsaydı ayaklarına do
lanacaktı. Gitmesi iyi olmuştu. N orth Hatley, Quebec’te kaybet
tikleri ajan Sarah’ya çok benzeyen genç bir kadının m inibüsün
kapısını çalmasıyla Zak’in düşünceleri bölündü. Zalc kendi ken
dine sırıtarak elindeki işin tadını çıkardı.
Tahila’yı içeriye almak üzere kapıyı açarken, “Eskiden tanı
dığım birine inanılmaz benziyorsun,” dedi Zak.
“Bunu çok sık söylerler. Videoda ne var?”
“Gizli bilgi.”
“Sonraki sorum. Nasıl devam edeceğiz?”
“O nlara fiziksel zarar vermeyecek, ancak içgüdüsel tepki
lerinden faydalanacak yöntemler uygulayacağız. Norm alde bu
teknikler MacAuley gibi çetin cevizlerde işe yaramazlar ancak
bu videoda kadını, kız kardeşini düşündüğünün kanıtı var. Bu
zaafını kullanacağız. Git kadını diğer sandalyeye oturt, ben de az
sonra size katılacağım.”
Zak acısız işkence teknikleri konusunda eğitim almıştı, ama
kısa sürede amacına ulaşamazsa MacAuley için bir ayrıcalık yap
ması gerekebilirdi. Suriye’de durum kontrol dışına çıkıyor, Su
riyeli isyancıların ele geçirilen kitle im ha silahlarına ulaşmaya
başladığı söylentileri dolaşıyordu. İsrail’in bu silahların nerede
olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Kaderlerini Suriye’de ne ya
pacağı kestirilemeyen isyancılara terk edemezlerdi. Araçtan in
meden önce Sam arayarak bilgi almak için on iki saat süreleri
olduğunu söyledi. Zak’in Kefıra’nın varoluşsal sorunlarıyla uğ
raşacak zamanı yoktu.
Zak iki yeni elemanına, “Haydi başlayalım,” dedi.
İki tutsağın başlarında da çuval, kulak ve ağız tıkaçları vardı.
Zak yardımcısına MacAuley’in testislerini bir halatla sıkıca bağ
lamasını emretti. Adamın dikkatini çekmek için halata asıldı.

199
MacAııley toparlanarak oturdu. Zak sonra olacakları tahmin et
mesi için onu kendi haline bıraktı. Sonra büyük bir taşın etrafı
na bir halat bağlayarak bunu tutsağının kucağına koydu.
MacAuley’in testislerine bağlı iple eş zamanlı olarak düz taşı
da kaldırırken, tutsak göremediği halde testisleriyle kucağında
ki taş arasındaki bağlantıyı kurdu. Zak daha sonra kadınla il
gilendi. Kadın sertleşen sol meme ucunda, uyuşmasına neden
olan bir acı hissetti. Sonra subaylardan biri etkilenen meme ucu
nu kör bir jiletle çizdi. Kadının memesine ılıştırılmış kedi kanı
damlatarak, memesinin ucunu kesmiş gibi yaptılar.
Jilet meme ucunu kesermiş gibi yaparken Michael kıvrandı.
Sıvı memesinden akmaya başlayınca kadın bir çığlık koyverdi.
Birkaç dakika sonra Zak Michael’in maskesini göz hizasında ke
serek bir pencere açtı. Kadının yaşlı göziinünün önüne memesi
nin ucu kesilmiş olarak değiştirilmiş fotoğrafını tuttu. Sonra me
mesinin hemen altına acı duymasını sağlayacak bir ilaç enjekte
ederek ucunu ameliyatla alınmış gibi, bantla kapattı.
Operasyon birkaç saniye sürdü, sonra Zak kadının başında
ki çuval maskeyi çıkartarak iki saniye kadar, yaptığı işi görmesini
sağladı. Ardından kadının başını tekrar örttü. Daha genç iki
subay, Zak’in emriyle tutsakların çuvallarının altına uzandılar.
Kısa bir süre için MacAuley’in kulak tıkacını ve Michael’in ağız
tıkacını çıkardılar. MacAtıley, içindeki korku artarak dinledi.
Adamlar onu çözmüşlerdi. Kendisiyle oynadıklarım hissedi
yordu ancak artık emin değildi. Daha önce kendisini kandırma
ya çalışan sersem belli ki burada değildi. Aynı işlem Michael’in
diğer meme ucuna da uygulandı. Bu kez MacAuley tüm ünü
dinledi. Kız kardeşi işlem boyunca ağladı.
Gözleri kapatılmış genç kadın, “Keffy, beni nasıl bu canavar
larla başbaşa bırakabildin?” dedi. Ağlamaya devam ederek, din
lerken kelepçelerini zorlayan ağabeyine lanetler okudu.
Zak MacAuley’in bacaklarını ayırdı ve düz taş parçası ba-

200
caklarmın arasından kaymaya başladı. Zak taşı adam ın uylukla
rı arasına yerleştirerek teröristi taşı burada sıkıştırmaya zorladı.
Sorgulamanın başında Zak MacAuley’e durması için ne şekilde
işaret vereceğini söylemişti. Tutsak işlemi durdurm ak üzere işa
reti verdi. Zak ağzındaki topu çıkartarak MacAuley’in maskesi
ni açtı. Tutsak yaşlı gözleri arasından kız kardeşinin göğüslerini
görebiliyordu. Zak’e tükürmeye yeltendiyse de, Zak’i şaşırtarak
fikrini değiştirdi; MacAuley teslim olmuştu.
Açık ağzıyla bir nefes alarak,“Size Suriye’deki GPS koordi
natlarını vereceğim. Kıyının yalanlarında bir mağara, eski bir
tuz madeni var. Malzemeleri oraya bir yıl önce sakladım,” diye
mırıldandı; kendini tutsak edenlerin istediğini verdiğinden dola
yı güveni artarak devam etti. Bu kadar kolay teslim olması hem
MacAuley, hem de Zak’i şaşırtmıştı. Bunun yanı sıra Zak, M a
cAuley’in sorgudan sonra kendini çok çabuk toparladığını düşü
nüyordu ancak zaman darlığı karar vermesi için baskı yaparak,
belki de dikkatsiz davranmasına neden oluyordu.
MacAuley kafası bulanık bir tavırla, “Sığınak kitle im ha si
lahlarının saklandığı depo. H üküm et güçleri isyancıları bastıramayabilir. Orada ayrıca sıra dışı bir eğitim odası da var, ancak
odanın amacı hakkında bilgim yok,” dedi.
“Koordinatları?”
“Koordinatları 35° 27’ 37.4051 Kuzey, 35° 50’ 28.244 D o
ğu. Şimdi kızı rahat bırakın. O nun özgürlüğü karşılığında bura
da kalıp istediğiniz her bilgiyi vereceğim. Hayatı boyunca benim
yüzümden çok fazla acı çekti.”
Zak MacAuley’in ağzını kapatarak maskesini taktıktan son
ra güvenli bir bağlantıdan Sam’i aramak üzere minibüse döndü.
Sam adamı tebrik ederek koordinatları uydu görüntüsünde bul
du. Termal görüntüye geçti ve bekledikleri gibi tam Suriye’nin
kırsal kesiminde, Lazkiye’ye çok uzak olmayan bir yerde büyük
bir yer altı ısı sinyali aldılar.
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“Suriye’ye saldırmadan önce teyit almalıyız. Birlikleriniz
tüm dünyaya ve Birleşmiş M illetlere sunmak üzere bu bilgiyi
doğrulayacak delilleri toplayacak. Şimdi eve dönün.”
Zak güvenli bağlantıyı kesip yan kayarak ön yolcu koltuğu
na geçti ve m inibüsün sürgülü ön kapısından çıktı. Tekne evi
ne bakarak MacAuley ve kız kardeşiyle ne yapacağını düşündü.
Tam o sırada Kefıra ortaya çıktı. Zak başını çevirdiğinde kadı
nın Streetfighter’ının minibüsün yanında durdurduğunu gördü.
Kendini toparlamış görünüyordu. MacAuley kadını hakkında
söylediklerine rağmen onu görünce umutlandı. Kefıra kararlı
adımlarla yaklaşarak kollarını boynuna sarıp genç adamı uzun
uzun öperken dili adamın dişlerini ve dilini keşfediyordu. Ara
larında çok fazla elektrik vardı ancak kendini ilk toparlayan Zak
oldu.
“Dem ek ona âşıksın?” diye sordu.
“Kendimi göreve kaptırdım. Bu bazen olabiliyor. Benim aş
kım sensin. Yalnızca başarılı olmak istiyordum ve bunun için
her şeye hazırdım. Görünüşe göre, ona işkence etmek dışında
her şeye...”
“Koordinatları aldık. Tahmin ettiğin gibi döküldü. Burada
iyi iş çıkarttın. Bu, kariyerlerimizdeki en büyük başarı. Şimdi
Sam İsrail’e dönmemizi istiyor. Bombardıman uçuşlarını BM’e
kabul ettirm ek için oraya sızıp delil toplamamız gerekiyor.”
“Yani benim yüzüme gözüme bulaştırdığımı rapor etmeye« • t»
cegız!
“Kuralları biliyorsun... her zaman sonuçlara göre değerlen
diriliriz, yöntemlere göre değil. Profesyonel olan sensin, gözcü
değil. Bunun gizli bilgi olduğunu söyleriz.”
“MacAuley’i ne yapacaksın?”
“Verdiği bilginin doğruluğundan emin olmak için onu eli
mizde tutmalıyız.”
“Peki, kız konusunda verdiğimiz söz ne olacak?”

“Sana ne olduğunu anlamıyorum. Bu dom uzlar birer katil.”
“Katillerin de aileleri, sevdikleri vardır. Ayrıca onun elinden
her şeyi almalıyız.”
“Şimdi buna zamanımız yok.”
“G örünüşe göre yeni elemanlarından biri Yüzbaşılığa terfi
edecek.”
“Bunu ben de düşündüm . Daha önce onlarla saklandığınız
evi kullanabilir miyiz?”
“Limanın orada bir kayıkhane var. Aylar boyunca boş ka
lacaktır. Biraz riskli olsa da, idare edilebilir. Yapmamız gereken
tek şey tekne evini bir nevi zindana çevirip, tuvalet kovasını çı
karmak için bir açıklık bırakmak. Z or olmasa gerek. Yanınızda
elektrikli alet var mı?”
“Asla hafif seyahat etmem. Aletler ikinci m inibüsün arka
sında.”
“O zaman tek ihtiyacımız olan biraz kontrplak ve şansımız
varsa biraz ses emici kauçuk yalıtım, bir de tekne evinin güverte
sine girecek uzunlukta bir sürü vida.”
“Bugün gelirken yolda bir Supermercado Jum bo' gördüm.
İhtiyacımız olan bütün inşaat malzemesi orada vardır.”
“Nerede? Tahila’yı göndereyim.”
“Talıila, öyle mi? Şimdiden birbirinize isimlerinizle hitap
ediyorsunuz.”
“Lezbiyen kaçamaldarındansa, sesindeki o kıskançlık tınısı
nı duymak hoşuma gitti.”
“Larralde gibi bir yerdeydi. Dur, Fighter’d aki G PS’ten ba
kayım. Crisologo Larralde Bulvarı’ndaymış, buraya yaklaşık on
beş dakika mesafede.”
“Gidip ikisini de minibüse getirir misin?”
“Emredersiniz efendim.”
* S u p e rm e rca d o Ju m b o .- H er türlü ü rü n ü n satıldığı b ü yü k b ir m arketler zin ciri. Ç .N .
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“Saçmalama Kefira. Bunlar olabilecek en tecrübesiz ele
manlar. Disiplini korumak zorundayım.”
“Biliyorum. Kendime engel olamadım.”
“Sen tutsaklarla kal ve saçma bir şey yapmaya kalkışma. Sa
dece otur ve izle. Onlarla konuşma bile. Gözleri ve kulakları ka
palı. Unutm a, odada konuşma. Diğer elemanları çağırmak için
el işaretleri kullan.”
“Emredersiniz.”
“Diğerinin adı Ben.”
Ajanlardan daha genç olan ikisi yapı markete doğru yola çık
tılar. Alacakları malzemenin listesi verilmiş, işlerini tamamlaya
bilmeleri için m inibüsün koltukları sökülmüştü. Döndüklerin
de dört ajan birlikte malzemeleri tekne evinin güvertesine taşıdı
lar. Gözcü araçlara göz kulak olmak üzere geride kalırken, Kefira
tekne evinin burnunu nehir kanalına doğru çevirerek daha önce
Zak’e bahsettiği taşınabilir lıapisanelerini saklayabilecekleri ka
yıkhaneye doğru yola çıktı.
Yolda Zak ve genç ajanlar elektrikli testereyle yatak odası
mobilyalarını kesmeye başladılar. Ayrıca yatak odasının içinde
yer alacak bir oda daha yapmaya başladılar. Ses yalıtımı sağlayan
kauçukla kaplanan oda, metal ayaklar ve çift kat kontrplaktan
oluşuyordu. Kapıda yemek ve tuvalet kovalarını alıp verebilecek
leri büyük bir delik ve kilit vardı.
içeride tutsaklar ikiye bölünmüş bir şiltenin parçalan üze
rinde, odanın çapraz köşelerinde yatıyorlardı. Michael yiyecek
ve dışkı kovasına ancak yetişebiliyordu. Tavandan asılan halatlar
ikisini birbirinden ayırıyordu. Tavanın yakınındaki Plexiglas bö
lüm gardiyanların odadaki her şeyi görmesini sağlıyordu. Kapı
da da ikinci bir Plexiglas parça bulunuyordu. Dördü birden altı
saat içinde mini hapishaneyi inşa etmişlerdi. Zak tutsakları bir
kez daha ilaçla uyuşturdu ve yataklarında uyumak üzere bıraktı.
Tahila çavuşluğa yükseltilerek operasyonun yönetimini ele aldı.
Ben rolünü zarafetle kabullendi.

İNSANSIZ HAVA ARACI
KUMANDA ODASI
M art 2012

İki adam ve bir kadın, Pentagonun derinliklerinde oturmuş,
yılların deneyimine karşın büyülenmiş bir şekilde önlerindeki
yerden tavana kadar plazma ekranlarda gösterilen, genellikle av
pornosu denilen video görüntülerini izliyorlardı. 11 Eylül’deki
saldırı, Avcı Planlama Komitesi gibi komitelerin cebe indirmesi
için çok büyük miktarlardaki mali kaynağı serbest bırakmıştı.
Bu kaynak bolluğunun sonuçlarından biri de Genelkurmay
Başkanlığı’nın ileride meydana gelebilecek saldırılardan korun
m ak amacıyla yerin derinlerinde inşa ettiği yeni Donanm a Ko
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m uta Merkezi’ydi. Neticede, kaynak talebinde belirtildiği üzere,
teröristler 11 Eylül’de bilerek D onanm a Kom uta Merkezi’ni he
def almışlardı. Ancak daha derinlerde, hiçbir kaynak talep şema
sında belirtilmeyen D onanm a Avcı Kum anda Merkezi bulunu
yordu. Bu odada, dünyanın her yerinden D onanm a nın yönetti
ği operasyonların görüntü verileri canlı olarak akıyordu.
Sonuç olarak kom uta kademesi doğrudan kara operasyonla
rını yönlendirebiliyordu. Bunun sonucunda, D onanm a Komu
tanlığı en hassas operasyonları bile yönetebiliyor ve bu operas
yonlar değişmeyen kum anda katkısıyla ABD G enelkurm ayının
istediği şekilde gelişiyordu.
İki avcı operatörü de dâhil olmak üzere, odadaki herkes üni
formalıydı. Kadının karşısında çoğunun tüyleri diken dikendi;
yalnızca kadın olduğu için değil, daha ziyade ‘hayalet’ olduğu
için. Bilmeseler de, tepkilerinde haklıydılar - kadın Mossad’a
bilgi veriyordu.
Çantasının astarında çok sofistike, tüm odalardaki dijital
iletişimi otom atik olarak depolayabildi, tespit edilemez bir se
ramik sistem bulunuyordu. Çanta bu şekilde alda gelebilecek
her türlü güvenlik kontrolünden geçmişti. Çift taraflı ajan 11
Eylül’de İkiz Kuleler yıkılmadan önce insanları kurtarmaya çalı
şırken ölen bir itfaiyecinin Amerika doğum lu karısıydı. CIAcle
on yedi yıllık deneyimi vardı ve yeni Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı tüm komitelerin tüm bilgileri paylaşmaları konusunda
ısrarcı olduğundan, 6 M art 2012 günü bu odadaydı.
Nöbetçi subay Deniz Binbaşı Jonas, “Bayan Tallingsworth
bu yüksek gizlilikteki görüntülerin Endonezya’daki Açe Eyaleti’ni gösterdiğini bilmekten m utlu olacaktır,” dedi.
Tallingsworth, “Sizi rahatsız ettiğim in farkındayım Binbaşı.
Ancak, Birleşik Devletler Başkanmm görevlendirmesiyle burada
bulunuyorum . Burada hepimiz aynı takımdayız Binbaşı. Eğer
yanılmıyorsam, CIA Avcı Planlamasındaki mevkidaşınız var,”
dedi.

“Ben buralarda eskiyim hanımefendi. Davranışlarım ya da
konuşm am la kabalık ettiysem özür dilerim, hanımefendi.”
“Sesinizdeki güneyli misafirperverliğine bir yere kadar kat
lanabilirim evlat. Bugün buluşmadan önce size verilen bilgileri
kontrol etme zahmetine girseydiniz, rütbemin burada bana son
sözü verdiğini görürdünüz. Bundan sonra bana Efendim ya da
Yarbay diye hitap ederseniz sevinirim.”
“Üzgünüm hanımefendi, Yarbay, hanımefendi.”
John Kenneth Galbraith’in üst sınıfa ait bir benzeri gibi du
ran ve o bahar W ashington’da mevsiminden erken açan kiraz çi
çeklerine uygun olarak üzerinde mavi beyaz çizgili bir Seersuc
ker takım elbise olan odadaki en yaşlı adam, “Yeter, yeter,” diye
söze girdi.
Beyefendi, “Yapacak işlerimiz var. Binbaşı, burada tam ola
rak neye bakıyoruz?” diye sordu.
“Efendim, buradaki kötü adam. Birkaç haftadır takibimiz
den kaçmaya çalışarak dünyanın bir ucundan öbürüne dolanıp
dururken onu izliyoruz.”
“Afedersiniz efendim. Bir dakika.”
Binbaşı ufak amfltiyatroda aşağı seviyede oturan teknisyene,
“Çavuş, termal lütfen,” dedi.
Operatör, “Efendim, termal açıldı,” diye yanıtladı.
“İşte burada Yarbay, Pulau Weh adlı ufak kırsal bölgedeki
Banda Açe’de şimdi feribottan inen kırmızı nokta.”
Yarbay Tallingsworth “Tamam, bunun ne anlamda kötü bir
adam olduğunu açıklayabilir misiniz?” diye sordu.
“Bu uzun bir hikâye. Şu anda karar vermek zorundayız ha
nımefendi, Efendim. Hepsini buralarda bir yerlerde kaybedi
yoruz. Böyle yerlerde karaya çıkıyor, sonra yeraltına iniyorlar.
Genellikle yeni bir durum la bağlantılı olarak tekrar yer üstüne
çıkana kadar, kadar onları bir daha göremiyoruz.”
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“Bu konuda karar vermek sizin insiyatifinizde değil mi Bin
başı?” diye sordu General.
“Bugün buradaki en yüksek rütbeli asker sîzsiniz efendim.”
“Neyin iyi olacağını düşünüyorsanız yapın Binbaşı.”
“Çavuş, ikincil hasar?”
“Efendim, buradan beş yüz feet mesafeye kadar sıcak gö
rüntü kaynağı yok. ikincil hasar yok.”
“Ateş.”
“Hedefin vurulmasına yedi saniye ve devam ediyor. H edef
vuruldu efendim.”
“Bu talimi neden görmek durum unda kaldığımızdan hâlâ
emin değilim Binbaşı.”
Jonas, “izninizle hanımefendi, efendim. Banda Açe açıkla
rında denizde ortaya çıkan bir durum a başlama safhasında el
koymak için birlikte talepte bulunm ak istiyoruz.”
General, “Bazı detaylara ihtiyacımız var Binbaşı,” dedi.
Yüzbaşı, “Burada CIA devreye giriyor efendim; Yarbay da bu
nedenle burada bulunuyor,” diye araya girdi.
“General uzun bir süredir Rostov adlı bir Rus’la uyuştu
rucuyla mücadele konusunda berber çalışıyoruz. Elinde Alcula
sınıfı bir nükleer denizaltı var. Denizaltı şu anda Banda Açe kı
yılarının açığında,” dedi Tallingsvvorth.
“Yani Rus mafyasıyla çalışıyorsunuz.”
“Kısmen, efendim.”
“Bunun donanmayla ne ilgilisi var Binbaşı, Yarbay?”
“Donanm anın Los Angeles sınıfı denizaltısı USS Tııscon,
Rus Akııla’yı izliyor. Donanm a, görevini tam am lam adan onu
batırmakla ilgilendiğini belirtti.”
“Yarbay Tallingsvvorth, dum ura mı uğradınız. Ne görevi?”
“Bu insanların Açe Eyaleti’nde nereye kaybolduklarını bu-
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labilmemiz gerek. Bölgedeki hiç bir ekibimiz üç senedir bir ge
lişme kat edemedi. Tıkanıp kaldık, efendim.”
“Odayı boşaltın lütfen. Binbaşı, siz de lütfen.”
İki teknisyen ve Binbaşı ayağa kalkarak rütbe sırasıyla odayı
terkettiler. Biri teknik bölüm, diğeri kumanda bölümü olmak
üzere iki kapıdan geçtiler.
“Yarbay, konuya geliniz.”
“Bir silah geliştirdiklerini düşünüyoruz efendim.”
“Nasıl bir silah?”
“Tsunami yaratacak bir roket efendim.”
“Açe Eyaleti’nde bir tsunami yaratacaklarım kastediyorsun”
“Eğer işe yararsa üç açıdan da kazanırız efendim.”
“Detaylar? Ancak benim eski usûl donanmadan olduğumu
unutm a, kurallara uygun olsun.”
“Birincisi, hazırlık olarak USS Ronald Reagan Muharebe
G ru b u n u Avcı ve deniz komandolarını taşıyan Black Hawk’lari
yeterince yakına gönderebiliriz. İkincisi, adamlarımız bu kadar
yakın olunca, dalgaların vurduğu bölgede insani yardım yapacak
pozisyonda bulunurlarken, aynı zamanda Black Hawk helikop
terleri ve donanm a komandolarıyla söz konusu bölgeye rahatça
girebiliriz. Kötü adamların tam olarak nerede olduklarını öğren
me imkânımız olur. Üçüncüsü, takibe devam ederek, zamanı
geldiğinde m üm kün olursa, Rus denizaltından silahı alırız.”
“Burada kaç kişiden bahsediyoruz?”
“Bunu R usların yaptığına dair kanıtımız olacak efendim.”
“Sorum u yanıtlamadınız.”
“Bölgede üç yüz binden fazla sivil yaşıyor efendim.”
“Âlemsiniz Yarbay. Bunu üstlerime iletmek zorundayım an
cak yanıtın olumlu olacağından şüpheliyim.”
“Şimdi bir yanıta ihtiyacımız var efendim. USS Tuscon’un
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kom utanının yerel saatle 07.00’de iletişim kurm a imkânı olacak.
Yani dört dakika sonra efendim.”
“Emrivaki yapıyorsunuz Yarbay ve bu da hiç hoşum a git
miyor.”
‘Efendim?”
“Harekete geçin.”
“Binbaşı, buraya gelin. Tamamdır. Lütfen USS Tuscon ile
iletişime geçerek şu mesajı geçin: takibe başlayarak, sürdürün.
Ayrıca USS Ronald Reagan’ın kaptanına kriptolu bir mesaj
gönderin: Taşıyıcı G rubun 9 M art, 2012 04.30’dan önce 1° 45’
27.1325 Kuzey enlem, 89° T 59.5313 Doğu boylama intikal
etmesi zorunludur.”
Jonas, “Ç ok teşekkür ederim Efendim. Bir ufak şey daha
vardı Efendim,” dedi.
Tallingsvvorth, “Burada kalmalıyız Efendim,” dedi.
“Neden Yarbay?”
“Teyit almamız gerekiyor efendim.”
“Neyin teyidini?”
“Tsunaminin efendim.”
“Teyidi beklemeniz için izin veriyorum Yarbay.”
“Teşekkür ederim ve iyi günler dilerim Efendim.”
“Umarım bir daha karşılaşmayız Yarbay. İyi günler Binbaşı.”

AKULA SALDIRISI
6 Mart, 2012

İçinde bulunduğu yer çoğu yerden daha karanlık ve sakin
di. Saçları beyazlamaya başlamış sessiz adam tekneye yolcusunu
aldı. G özünün çevresinde siyah bir benek olan bir Jack Russel
üç boyutlu GPS cilıazlıyla donatılmış seyir masasının altında
oturuyordu. Navigasyon masasının kenarında 18. Yüzyıl Rus
ya’sının başkenti St. Petersburg’u koruyan mendireğin, Kronştadt Kalesi’nin sararmaya yüz tutmuş, kalın bantların altındaki
resmi vardı.
Cerm en olduğu bariz, uzun boylu adam, kökenini açıkça
gösteren bir vurgulamayla, “uzmanlığıma tam olarak neden ih-

tiyacın var?” dedi.
“Anlaşmanda bir sorun m u var, Klaus?”
“Bildiğim kadarıyla yok,” diye yamtlarkan sol eliyle sağ gö
zündeki tek camlı gözlüğe uzanarak düzeltti.
Jack Rusell’ı kucağına almış oturan adam, “Ben de kendim i
çağ dışı sanırdım,” dedi. “O tur Klaus. Sana iznin olandan daha
fazla gizli bilgi’ vereceğim.”
“Anladım .”
“Bu cihazlar tabana oturduklarında patlam a zamanını k u 
m anda edebilmeliyiz.”
“Bunlar son derece hassas patlayıcılar, Amiral.”
“Artık nakit para için çalışıyoruz Klaus, Rodina* için değil.”
“Ben hiç bir zaman senin Rodina’n için çalışmadım, A m i
ral. H adi avutun beni. Eskinin ritiiellerini severim,” diye ekler
ken beceriksizce tekli gözlüğünü düzeltti. “Lanet olsun şu işe
yaramaz şeye,” derken, felçten dolayı hareketsiz kalan sağ koluna
baktı.
Amiral karşısındaki adamın imalı sorusunu anlaması için se
sini yükselterek, “Deneyimi olan serisin,” dedi.
“Da, da** ancak GPS işaretlemelerinde nerede olduğum u
zu gördüm. M üslüman olsalar da benim bu insanlarla sorunum
yok. Neden burası?”
Gittikçe artan sabırsızlığı sesine yansıyan Amiral, “Klaus,
H afif Süvari Alayının H ü cu m u n u duydun m u hiç?” diye sordu.
Yaşlı, aristokratik görünüşlü Alman, “tarih dersi vermenin
zamanı değil, ancak şimdi siz söyleyince düşündüm de, bu Tennyson’nun şiiri değil mi? Sizin gibi bir 1919 öncesi Rus ve İngiliz
hayranı. Beni gittikçe daha fazla şaşırtıyorsunuz. Ben de sizi kurt
postunda bir Bolşevik, mafyaya katılmış, yeniden kazanılmış ba
sit bir KGB adamı sanırdım,” dedi.
*

R o d in a: (Rusça) A nava ta n . Ç .N .

** D a : (Rusça) Evet. Ç.N.
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“Evet, evet. Bu da benden size; dış görünüşe aldanmayın.
H er neyse, evet bu Tennyson’un şiiri ve hepsi hücumda öldüler.
Şiirin bununla ilgili kısmı şöyledir;
‘Karşılık vermek değil onların işi;
Ya da sorgulamak herhangi bir şeyi,
Savaşıp ölmek hepsinin kaderi...
Hepsi ölüm ün vadisine,
Sürdü atlarını altı yüzü de...’
Şu son birkaç yıl içinde bazı ortak tanıdıklarımız, nasıl de
sem, iyi halden salıverilmemi sağlamadan önce, Majesteleri In
giltere Kraliçesinin misafiriyken okumak için bolca zamanım
oldu. Bu kopuklar takımı eldeki işi tamamlamak için var.”
Klaus, “Son bir sorum olacak. Bunlar gibi silahları okyanus
tabanına yerleştirilmesi BM ’in kitle imha silahlarının yayılma
sıyla ilgili anlaşmalarının pek çok maddesini ihlal ediyor,” dedi.
“Yeter,” diye kesti Amiral. Kendine Amiral diyen adam,
“O n milyon avrodan alacağın payı düşün ve işe koyul,” diye
rek konuyu kapatırken; bu budala Cermenin son takviyeli de
rin saldırıdaki, son torpidoya koyulmasını sağlamak gerektiğini
düşündü.
“Takviyeli saldırı yanlış bir ifade. Şekilli bir füze başlığı kul
lanacağız. Sipariş ettiğiniz gibi tüp kısmında güçlü patlayıcılar
bulunan özel şekillendirilmiş metal konikler aldım. Bu konikler
derinlik başlıklarına takılacak ve başlıklar konideki güçlü patla
yıcıları ateşleyecek. Bu yöntem jet etkisi yaratarak, söz konusu
durum da okyanus tabanına doğru, saniyede on kilometreye ya
kın süratle hareket edecekler. Anlaşmamız buydu.”
“Peki ya zamanlayıcılar?”
“Burası jeolojik olarak değişken bir bölge. Su altındaki ba
sınç zamanlayıcıları parçalayarak, işe yaramaz hale getirecektir.
Güvende olacağız çünkü su altındaki tsunami algılanamıyor.”
“Şekilli başlıklar birleştirilip, kullanılmaya hazır hale ged-

214
rildiler mi?”
Nazi selamı yapamadığı için kendini hoş gören Klatıs, “Heil
Hitler!” diye bağırdı.
“Tam bir domuzsun ama becerikli bir dom uz,” dedi Amiral.
“Bu başlıkları yapmayı nerede öğrendin? Bu senin zamanında
kullanılan bir teknoloji değil, öyle değil mi?”
Rus’un kendini ve tüm faşistleri aşağılık olarak gördüğünü
bilen Alman, “ Mein Admiral,”’ diye sözle girdi, “Şekilli başlık
lar, sizin deyiminizle Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndan beri varlar
ancak ben bunu sizin eski cumhuriyetlerinizden Kazakistan’da
öğrendim. Oldukça uzman olduğum bir konu olan petrol ku
yularının sondajında sık kullanılıyorlar. Ç ok para kazandırdığım
oligark ortak arkadaşımız aracılığıyla da sizinle tanıştık” diye ol
dukça tehditkâr bir ifadeyle ekledi.
“Bir şey daha vardı, Amiral.”
“Neden bana musallat oluyorsun? Vaktim yok. Bu cihazları
titizlikle sıralayarak okyanuz tabanına yerleştirmeliyiz. Beni yal
nız bırak.”
Aralarındaki seyir masasına lakaytça bir fotoğraf bırakan Al
man, “Bu resimdekini tanıyor musun?” diye sordu.
“Hepiniz domuzdunuz. Asla unutm a ki, ben Leningrad’dan
hemen sonra doğan bir bebektim.”
“Bu ufak detayı unutm uyorum . Fotoğraftaki genç kadın da
bu nedenle ortak arkadaşımız oligrakın misafiri. Ben tek parça
olarak döndüğüm de serbest bırakılacak.”
T orununun fotoğrafına bakarak aptallığına lanet okuyan
Amiral, “Beni yalnız bırak,” diye bağırdı. Jack Russell A lm anın
boynuna doğru atıldı. Klaus’un savuşturmasıyla ufak köpek m a
saya yapıştı ve adam düm en köşkünü terketti.
M asanın yüzeyi Amiral’in insandan çok bir yapbozu andı
ran, çok sayıda çizgiyle dolu mutsuz, solgun yüzünü yansıtıyor* M ein A dm iral: (Alm anca) A m ira lim . Ç .N .
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dıı. Çizgili yüzü hayat gibi, bir yere ulaşmayan kırışık labirenacehtlerden oluşuyordu. Bir kaplumbağanın gıdısı gibi duran
gıdısı hareket ettikçe sallanıyordu. Nefes aldığında ağzı her za
m ankinden daha belirgin bir şekilde kapanıyordu. Amiral bir acı
hissetti. Kendine gelerek, “Pozisyonlar ve yaklaşık mermi yolları
burada. Radyo ateşleme cihazlarının çalıştığından emin olun,
yani şahsen kontrol edin,” diye komutlar yağdırmaya başlama
dan önce, “Sashunechka. Ben ne yaptım?” diye mırıldandı.
Emekli bir Binbaşı olan Üçüncü Kaptan, “Başüsti'ıne Ami
ral,” diyerek, genelde yapmadığı bir şey yaparak, “para olsun ya
da olmasın, bu Rodina için efendim,” diye ekledi.
Topuklarını birbirine vurarak sert bir şekilde geriye döndü.
Üstü, “Kısmen haklısın, dolaylı olarak öyle Binbaşı,” diye
mırıldandı. Nazi’nin emirleri yerine getireceğine güvenmediğiy
le ilgili birşeyler hom urdanarak iç geçirdi.
Parmaklarıyla vurarak Rus Devrimi sırasında sokaklarda
söylenen melodik bir şarkı olan ‘Dubinushkdy\ çalarken, kendi
kendine, “Sasha. Hayatta benim için önemli olan tek insansın ve
ben seni tehlikeye attım,” dedi.
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AÇE EYALETİ, ENDONEZYA
Mart 2012

D ul Suprarman’ın 14 yaşındaki kızı Gema tavuk tüneğinin
altını bir kez daha kontrol etti. Bu kez eğilerek nemli, koyu renk
gözleriyle baktı. Garip, bugün hiç yumurta yok. Bütün vücudu
nu örterek, yalnızca yüzünü açıkta bırakan beyaz giysisi tüneğin
altındaki bir çiviye takıldı. Elbisesinin etekleri yerdeki pisliklere
bulaşmadığı için Allah’a şükretti. Gema elleri boş, kümesten ay
rıldı.
Sabah namazından önceki son işi, ailenin sahip olduğu tek
ineği sağmaktı. Elayatında ilk defa, inek süt vermedi. Babam ne

düşünecek? Babasının hazırladığı, en sevdiği kahvaltı olan pirinç
ve acı biberin kokusuyla kısmen sakinleşti. Babasından işiteceği
azarın ve kamış sopasının düşüncesiyle korkarak, “Allahtı Ekber,” diye mırıldandı.
Evin altındaki ahırdan elleri boş çıkarak ön verandanın mer
divenlerinden çıktı. Vardığında, babası huşu içinde sabah na
mazına başlamıştı bile. Ö n kapıdan girdiğinde yüzyüze geldiler;
adamın yüzü kapıya ve kıbleye dönüktü. Muhafazakâr bir adam
olmasına karşın, kızının yakınında ibadet etmesine izin veriyor
du. Babasının yaklaşık bir metre gerisinde yerini aldı. Babasının
yanından geçerken adamın dindarlığını gösteren, secde etm ek
ten kızaran alnı bir kez daha gururla dikkatini çekti.
Adam “ibadet huzur verir çocuğum,” dedi.
Namazını bitirdikten sonra, “Bugün geç kaldın. Abdestin
tam gözükmüyor tatlım,” dedi.
Gema, sabah abdest almaya vakti olmadığını anlatmaya ça
lıştı. “Baba, ben...”
Adam sağ elini kaldırarak, “Abdest ve sonrasında namazın
yedi hareketini tamamlamanın verdiği iç huzuru... ah! Bazen bir
oğlum olmamasının kararımı etkilediğini düşünüyorum . Belki
de beni arkamdan Allah’ın doğru yolunu takip edemeyeceksin
çocuğum. Abdestini aldıktan sonra namazımızı kılarız.”
Gema evden çıkarak, dışarıdaki tulum banın başına geçti.
Ayaklarını kolaylıkla soğuk suyun altına soktu. Temizlenerek,
tekrar içeri döndü. Babası kızının hareketlerinin ve ezberinin
mükemmelliğiyle gurur duyarak, sessizce izledi. “Ah! Bir de er
kek olsaydın,” diye iç geçirdi. “Hayvanlarımızın nesi var bugün,
yoksa miskinliğini hatırlatm ak için kamış sopası mı istersin?”
“Hayır. Her zamanki saatte kalktım baba. Bugün hiç yu
m urta yok, inek de kurum uş”
“Gel tatlım, tahminlerimizi doğrulayalım. Hayvanlarımız
daha önce bizi hiç m uhtaç bırakmadı.”
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Adam Açe bölgesine özgü evlerinin merdivenlerinden iner
ken, bir ses duyarak başını kaldırdı... derin bir güm bürtü ve
kumsaldaki dalgaların sesi duyuluyordu. Çocukluğunda yaşadı
ğı bir deneyimin silik anısı bir anda hayalet gibi üzerine çöktüyse
de sesi duyana kadar tam olarak ne olduğunu çıkartamadı. “Ca
nım ın içi, gel babana. Bana sarıl ve Allah’a yakar.” Baba birden
yaklaşık dört yaşlarındayken ebeveynlerinin ölüm ünü hatırladı.
“Yumurta yoktu, yum urta yok; süt yoktu, süt yok. Su” diye
mırıldandı baba.
“Ne diyorsun baba? Seni doğru dürüst duyamıyorum.”
“Su
dedi yüksek sesle. Faltaşı gibi gözlerle kükreyen sese
doğru döndüler, ağızları açık kaldı. Dalga on beş metre yüksekliğindeydi.

J

KEFİRA’N IN ÇOCUKLUĞU KIBBUTZ NA’A N
1990’lar

Kefira onların gözlerine baktığında bakışlarını tanıdı; bunlar
her sabah ortak kullandıkları banyoda aynaya baktığında gördü
ğü bakışlardı. Mossad öğrencilerini İsrail’deki en eski kamplar
dan birinde, Kibbutz Na’an’da bir araya getirmişti. Hepsi, yal
nızca öğretmenleri her fırsatta bunu kendilerine söylendiği için
değil, diğer gençlerden m üm kün olduğunca uzak tutuldukları
için, bir şekilde özel olduklarını biliyorlardı. Hepsinin ebevey
nleri ya İsrail’de, ya da yurtdışında teröristler tarafından öldü
rülm üştü.
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Birkaç yıl sonra sınıflarındaki öğrenciler ortadan kaybolma
ya başladı. Dedikodu çarkları işliyor, her türlü fantezi kulaktan
kulağa dolaşıyordu; ta ki bir gün ellerinde antika görünüşlü bir
mızrak olan, askeri üniformalı iki kişi gelene kadar. Ellerinde
mızrağı kaldırarak, odanın ön kısmına geldiler.
“içinizden biri hem gerçekte, hem simgesel olarak bu nesne
yi taşıma şerefine erişecek. Bu mızrağın ne olduğunu ve nereden
geldiğini bilen var mı?”
Keflra elini kaldırarak, söz verildiğinde ayağa kalktı, “Ç ok
eski olduğu izlenimini veriyor.”
Grubun karşısındaki iki subaydan biri olan üvey annesi,
“Doğru,” dedi. Keflra Yochana’nın bugün sınıflarında olacağını
ve diğerlerinin yanında üvey annesi olduğunu söylememesi ge
rektiğini biliyordu. Kefira’nın birlikte pek zaman geçirmediği bir
delikanlı da elini kaldırdı. Diğer subay onun yanıtını aldı.
Grubun karşısındaki üvey babasını tanıdığını göstermeyen
Zak de, “Masada’da taşındı,” dedi.
“Masadada ruhen taşınmış olabilir ancak bu yadigârın daha
gerçek bir hikâyesi var. Joshua bunu Jericho’nun surları yıkılır
ken kullandı. Kendisinin, on emirin içinde olduğu ahit sandığı
surların çevresini yedi kez dolaşırken ve insanların zafere ulaşma
ları için borular yedi kere çalınırken, Musa’nın kanunlarım ve
bu mızrağı taşıdığı söylenir. Ayrıca bunun Mısır göçü sırasında
ahit sandığını korumak için kullandığına da inanılır. Lütfen yak
laşın, hepiniz. Sıraları aradan çekin.”
Öğrenciler generallerin, Sam ve Yochana’nm çevresinde he
men iki daire oluşturarak her biri mızrağa dokunm ak üzere el
lerini uzattılar. Odaya büyük bir ağırbaşlılık hâkimdi. H er biri,
çok daha yüksek bir amaç uğruna bir araya getirildiklerini his
sediyorlardı.
Sonrasında Yochana söz aldı. “Sizler Ö ncü Birliksiniz. Sizler
de, Ahit sandığının Yahudileri ve Yahudiliği koruduğu gibi ko
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rum ak üzere, dünyanın dört bir yanma gönderileceksiniz. Ara
nızdan birisi, herkesi tek bir amaç için bir arada tutan mızrak
olacak.”
G ruptan bir öğrenci, “Kaybolan öğrenciler nereye gittiler?”
diye sordu.
“O nların eğitime devam edecek kadar güçlü olmadıklarına
karar verildi. Sîzler için planlandığı gibi gizli bir görevle İsrail
Devleti’ne hizmet edecek ve koruyacak potansiyele sahip değil
lerdi.”
İki eski İsrail Savunma Kuvvetleri Generali alçak bir sesle
şarkı okumaya başladılar. İbranice, anlamı ‘Ö ncü Birlik - Mız
rak’ anlamına gelen iki kelime söyleyerek, ortalarındaki mızrağın
çevresinde dönmeye başladılar. Gençler de onlara katıldı; yönle
rini değiştirerek dönmeye başladıklarında sesleri yükseldi. Sam
ve Yochana büyüyü bozarak aceleyle konuştular:
“Kolkola girerek mızrağın çevresinde iki dikdörtgen oluştu
run. Şarkı söylemeye devam edin. Kollarınızı ayırmadan yüzü
nüzü dışarı dönün. Sessizlik.”
O dada gergin bir enerji vardı. Önceden planlanmayan bir
koreografiyle kendilerine söylenen hareketleri yaptılar.
“Sizler duygusal olarak birbirinize bağlandınız ve tüm dün
yada Yahtıdileri ve Yahudiliği korum ak üzere seçildiniz. Bugün
bireysel eğitimleriniz başlıyor. Birbirinizi bir daha gömmeyebi
lirsiniz ancak eğitiminizi tamamlayarak, başta Birleşik Devletler
olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki görev yerlerinize gön
derildiğinizde ‘mızrak’ ve oııcü birlik’ kelimeleri sizleri birbinize
bağlayacak. Ahit sandığındaki kadar eski ve kutsal emirler için
‘uyuyanlar’ olacaksınız. Hepiniz becerileriniz doğrultusunda ha
yata atılacaksınız. H er biriniz yirmi bir savaşçıdan oluşan ve en
zorlu koşullarda eğiteceğiniz bir manganın başına geçeceksiniz.
Aranızdan biri mızrak olarak tüm grubu idare edecek.”
Gençler Kibbtıtz Na’an’ın eğitim sisteminden çıkartıldılar.

224
Farklı binalarda buluşmaya başladılar ve eğitimleri, geçmişi
1930’lara uzanan ve Bratislava’da Yahudilerin kendilerini faşist
gruplara karşı koruması için geliştirilen bir tehdit savma tekniği
olan Krav Maga’yı da kapsayacak şekilde değişti. Çoğu onlu yaş
larının ortalarında, tercihen on altı yaşında ya da iizerindeydiler.
Krav Maga eğitmenleri Mossad’dan geliyordu. Ayrıca itiraf elde
etmek için görünüşte acımasız, ancak zarar vermeyen, psikolojik
sorgulama teknikleri üzerinde özel eğitim aldılar.
Bu süreç boyunca psikologlar doğal beceri ve güçlü yönle
rini test ederek, uyuyanlar olarak sınırları dışında İsrail’i temsil
edecekleri rollerde seyahat etmelerini kolaylaştıracak meslekler
edinmelerini amaçlıyordu. H edef rolleri terörist saptamak ve et
kisiz hale getirmekti. Grupların faaliyet gösterdikleri her ülkede
kapsamlı eğitimlerine uygun sahte belgelere, paraya ve silaha eri
şimleri vardı.
O n sekiz yaşma geldiklerinde pek çok farklı cemiyete yerleş
tirilmişlerdi ve dünyanın dört bir yanında geniş bir ajan ağı oluş
turmuşlardı; hepsinin Mossad, H U M IN T, ELINT, GEO IN T,
IMINT, SIGIN T ve M ASINT gibi kısaltmalarla anılan çeşitli
istihbarat örgütlerine erişimi vardı. Kapsamlı hazırlıklarına kar
şın gizli takımlar İkiz Kuleler ve El Kaideyi atlamışlardı. Sonuç
olarak ciddi bütçe kesintileri yapıldı ve 2003 yılında, Kefira’nın
yirmi biri dışında, tüm ekipler dağıtıldı. Zak de görevde kalarak
ve daimi bir görevle Mossad Merkezi’ne geçerek, İsrail’in dört
bir yanında düzenli olarak eğitilen yirmi bir uzmanın başındaki
aktif iki köstebekten biri oldu.
Yetişkin olduğunda Kefira California’da yaşıyor, ama profes
yonel dansçı rolüyle yılda en az üç kez, öncü birlikten kalan tek
üyeler olan grubunu eğitmek üzere İsrail’e gidiyordu. Mızrak ol
muştu; bir Sabra, yani İsrail’de doğan ilk kuşaktan olmadığı için
bu şaşırtıcıydı. Bu gerçek Kefira’nın anneliği Yochana’yı tanım a
yan herkes için şaşırtıcı, ancak güvenlik çevrelerinde Generali ta
nıyanlar için anlaşılabilirdi. Yochana savunmayla ilgili konularda
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ısrarcı ve katıydı.
1994’te Kefıra ilk kez kendini kanıtlama fırsatı buldu. M üs
lüm anların Kurban Bayramı sabahında, güneş doğmadan he
men önce, olta balıkçısı gibi giyinmiş, Kefira’nın da dâhil olduğu
altı Mossad ajanı el koydukları balıkçı tekneleriyle Lübnan’d aki
El M ina limanına girdiler. Yakaladıkları balıklar kasalarda şok
tabancalarının üzerinde, altı balıkçı Port Said Caddesi’ndeki he
deflerine doğru yürüdüler. Takımı, bir tehdit ve terörist olduğu
bilinen önemli bir Filistinli lidere suikast gerçekleştirmek olan
görevlerini başarıyla yerine getirdiler.

SURİYE AÇIKLARI
25 Mart, 2012

Kıyı kordonundaki ılık ancak güçlü akıntı, akülerinden ta
sarruf etm ek için düzenli olarak gizlenme sistemlerini açıp, ka
patarak sessizce ilerleyen koyu renkli ve gözle görünemeyen amfibik araçları sürekli olarak konum larını değiştirmeye zorluyor
du. Eğitimsiz bir göz için bu, insan boyundan biraz büyük deniz
memelilerinden oluşmuş bir filo gibiydi.
Kefira akıllıca davranarak, kendi aracını Suriye kıyılarının
yakınında geniş bir mercan kayalığının denize bakan tarafında
park etmişti. Bir denizaltı aracılığıyla İsrail’in derinlerinde bir
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yer altındaki merkez askeri komutanlığınca kum anda edilen
araçla kıyıya gelmiştiKefira gövdesinden çıkarken aracın güvenlik kalkanı açıla
rak bir an için gözle görülebilir hale geldi. Genç kadın belinde,
eli büyüklüğündeki sert kutuya dokundu. Artık görünmez ol
muştu. Merkez komutanlığından aldığı sinyalle kara ya da hava
radar sistemlerine görünmez hale gelmişti. Korum a kalkanının
programında bir zafiyet vardı. M uhtemelen yazılımdaki bir so
rundan dolayı, araç ve içindeki kişi birbirinden ayrılırken bir
anlığına bir aksaklık oluşuyordu. Araç kendiliğinden suda ilerle
yerek bir kez daha korum a kalkanlı saldırı konum una geçmişti.
Deniz aracı Kefirayı beklemek üzere su yüzeyinin hemen
altında kaybolurken, tabiat ana bu sessiz sinema oyununun bir
parçasıymışçasına aracın çevresini renkli bir doğal kilim görün
tüsüyle sarmaladı. Deniz planktonları ay ışığında, denizde alça
lan aracı çevreleyerek manzaraya büyülü bir hava kattılar.
Komutan İsrail kıyılarına doğru baktı. Görülmeyen bileğin
deki pusulayı kontrol ettiğinde bileği görülür hale gelerek prog
ramdaki ikinci bir sorunu ortaya çıkardı. Yön bulm ak için kul
landığı GPS çalıştırıldığında görülür hale geliyordu. Hızla cihazı
kapattı ve düşük frekanslı dijital sinyal kapatılınca araziye uya
rak, tekrar görünmez hale geçti.
Son görev onayım almak üzere iletişim sessizliğini bozmak
ve korum a kalkanını kaldırmak gerektiğinden, şimdi görevin en
tehlikeli kısmıydı. Suyun üzerinde onu gördü. U ltra hafif, gece
görüşlü gözlükleri pusulasının bir an için ortaya çıkmasıyla su
yun üzerinde süzülürken parıltısını görmesini sağlamıştı.
Burada, Suriye kıyılarının bu denli yakınında alışılmadık
herhangi bir sinyal tehlikeliydi. Ç ünkü Suriye ordusu tetikte ve
paranoyak bir şekilde tüm bölgedeki muhtemel elektronik fre
kansları alışılmadık iletişimler için sürekli tarıyordu.
Ancak bu akşam Özgür Suriye Ordusu tüm büyük kent-
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lerde ve köylerde hüküm et güçlerine karşı saldırı üzerine saldı
rı düzenlediğinden, Suriyeliler’in işleri başlarından aşkındı. En
azından Kefıra böyle olduğunu umuyordu. Sinyalini bekledi.
U lak suyun bir metre kadar üzerinde ona yaklaştı. Bu yaklaşık
bir metre boyunda, ince, radarların görebileceği hiç bir yüzeyi
olmayan bir insansız hava aracıydı. Kefıra ve aracındaki güvenlik
zafiyeti bu araçta da vardı. Dijital sinyalleri kullanmaya başladı
ğında bir anlığına görünür oluyordu. Ancak sinyaller büyük bir
hızla gönderildiklerinden bu süre çok kısaydı; risk almaya değer
bir tehlikeydi. Sonuçta savaş, ön görülemeyen riskleri dengele
m ek demekti.
Yalnızca iletişim amacıyla kullanılan ufak araç yakınında
dolanırken gözlüğü mesajı aldı. Araç tekrar görünmez olmuş
tu. G ö rü n tü ve sesli mesaj gözlüğünün sağ üst köşesinde yanıp
sönüyor, savaş ortam ında bile emir almasına olanak sağlıyordu.
Kendi grubuyla iletişimi hepsinin gözlüklerinin sol üst kö
şesinde gözüküyordu. Yıllar önce özellikle Deniz Komandoları
olm ak üzere, Amerikan Özel Kuvvetlerinin kullandığı ‘gecenin
hâkim i biziz’ sözünü bir adım ileri götürmüşlerdi.
Güvenlik kalkanları, uygun malzemelerle donatılmış birliği
‘gecenin hâkim i’ yapmıştı. Kefıra, Kolombiya Medellin’deki kar
telle mücadele ederlerken oldukça az bilinen bir Israilli şirketin
geliştirdiği, lcoko yapraklarından yapılan enerji verici bir atıştır
malığı çiğnerken, emirleri izliyodu. Uyarıcının enerji veren etki
sinin tüm vücuduna yayıldığını hissedebiliyordu. Koruma kal
kanına dokunarak görünmez hale gelip, geri çağırdığı amfıbik
aracına bindi. Başı dışında vücudu araca girince konsoldaki bir
düğmeye dokundu.
Takım ının gözlüklerinde biraz değiştirilmiş bir görüntü
yüklüydü. Kefıra fısıldayarak tüm takım elemanlarının kulak
larına: “Harekete geçin” kom utunu verdi, iletişim gözlüklerinin
sağ üst köşesinde küçük yeşil bir üçgen yanıp sönmeye başladı.
Görev iptal edildi sinyali kırmızı bir altıgen olarak yanıp söne-
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. ¡yfesaj gönderilirken bir an için hepsi korum a kalkanı dı^ d kalmışlardı. Hepsi hem suya yakınlıkları, hem de kum luk
ö T n h a f i f yükseltisinden dolayı Suriye askeri radarından ltorucak şekilde resifin denize bakan tarafında, suyun üzerindeydijaa j-jenjzin bu kısmı Suriye karasularıydı; uzakta Suriyelilerin
Büyük Şeytanın piyonu dedikleri İsrail’le binleşiyordu.
Bugün Kefira’nın takımı İsrail ve Suriye arasında Golan Teeleri’ndeld kanlı savaş sonrasında kazanılan ve uzun süredir bo
zulmayan barışı riske atacaklardı. Entrikacı m antık bir kez daha
a ur basarak, kitle imha silahlarının varlığını ispat etm ek üzere
mızrağı gizlice Suriye’ye gönderiyordu.
Başları bir kez daha araçlarının içinde, aralarında mesafe bı
rakarak sığ sudaki doğal resiflerin çevresinden ilerlediler. Sığlı
ğın kuzeydoğu ucunu döndüklerinde güçlü akıntı hepsini sarstı.
Suriye saatiyle 03.30’du. Köpekbalıkları düzinelerce zırhlı araçla
dik su altı tepesinin arasında, mercanlara yalcın geçen araçları
umursamaz bir şekilde izliyorlardı. Burada köpekbalıkları için
yeterli yiyecek vardı. H iç biri sessiz bir şekilde çalışarak mercan
adasıyla kıyının arasındaki 200 metrelik kanaldan kıyıya insan
taşıyan araçlarla ilgilenmedi.
Denizin bir kilometre açığında Yochana saldırı denizaltısının kumanda masasında oturuyordu. Yıllarca agnostik olduktan
sonra yeni bir huy edinmiş, sessizce dua ediyordu. İleri geri sal
lanıyordu. Denizaltının kaptanı Claude Astruc önündeki göster
geleri kontrol ediyordu. Denizaltı GPS’i kullanarak, Kefıra’nın
6 kişilik takımından yirmi dakika önce Suriye sularına giren
Zalc’in 6 kişilik takımını izliyordu. Kaptan aralarındaki masayı
parmaklarıyla tıkırdatarak sevdiği bir parçayı çalıyordu. Konuşa
rak odadaki sessizliği bozdu.
“Üç kırk bir. Karaya çıkıldı.”
Saldırı denizaltısının kom uta güvertesindeki boğucu hava
biraz elektriklendi. Yochana ve Sam birbirlerine baktılar.
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“Zak’in MacAuley’den aldığı bilgi hepimizi öldürebilir,” de
di Sam.
“Ya da kurtarabilir,” diye sözünü kesti Yochana. “Unutm a,”
diye ekledi, “yıldızlarımız işbirliği yapıyorlardı. Analizlerinde
hemfikirdiler. Bu senin ya da benim, ya da ikisinden birinin sö
zü değil. Eğer bilgi yanlış çıkarsa, hepimiz yandık.”
“Biliyorum. Biliyorum. Ama geriye dönüp bakınca, sanki
her şey çok kolay oldu.”
Kaptan farkında olmadan Treblinka toplama kampında ölen
Fransız Yahudisi büyük büyük babasının hareketini taklit ederek
omuzlarını silkti. Ailesi bir şekilde tüm zorlukları aşarak soykı
rım dan kurtulm uştu. Aileden geri kalanlar 1946’da İsrail’e gele
rek, 1947’de bir bebek sahibi olmuşlardı. Bu çocuk büyüdüğün
de İsrail filosunun en genç denizaltı kaptanı olacak, bir soykırım
daha yaşanmaması için gururla bu geleneği sürdürecekti.
Kefıra’nın grubu karaya yaklaşırken amfıbik araçlar su yü
zeyine çıktılar. Araçlarından çıkarak bir ok başı şekli oluşturup,
birbirlerinden yaklaşık altı metre mesafede eğilerek, silahları dart
ve mermi atacak şekilde emniyetleri açılmış olarak birbirlerin
den ayrıldılar. Aynı anda görülmeyen hedeflerine doğru bakı
yor, gözlüklerindeki GPS haritasındaki mavi yön okununu takip
ederek, gözlüklerine Kefiıa’dan gelecek kom utu bekliyorlardı.
Arkalarında, tam Kefıranın arkasında, araçları kendi başlarına
hareket edercesine suyun altına daldılar.
Tek kişilik amfıbik araçlar denizin tabanında köpekbalıkla
rının arasında, su altı kum tepeleri ve mercan resiflerinin rüzgâr
altı yönünde tek tek düzgünce sıralandılar. Esasen her bir araç
büyük bir deniz memelisi haline gelmişti, böylece bir nevi bekle
me m odıına geçip, büyük şehirlerde sıralanarak uçuş kulesinden
kom ut bekleyen jetler gibi, tabanda kaybolarak aküden tasarruf
ediyorlardı. Görev tamamlansın ya da tamamlanmasın, araçlar
Kefira’nın dönüşte verdiği kom utla tekrar su yüzeyine çıkacak
lardı. Aküleri 7 gün bekleme m odunda kalmaya yeterliydi.
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O k başlığı şeklinde bekleyen grubun ortasında kaderin çeki
mini hisseden Kefıra kısa bir dua ederek, kolunu Olim piyatlarda
cirit atar gibi kaldırdı ve iletişim cihazını gırtlağına değdirerek:
“Mızrak uçar,” diye fısıldadı.
Lazkiye, Suriye’deki tuzla gibi görünen kumsalda hem en ha
rekete geçtiler. Takım Kefıra nın önünde ilerliyor, şeklini iyi kö
tü koruyarak aralarındaki mesafeyi açmamaya çalışıyordu. Kefıra biraz geride kalarak beklerken bunca yıldır aldığı eğitimin
bugün hayata geçeceğini düşündü. Am acından nadiren kuşku
duyduğunu hatırlıyor, ancak temsil ettiği sembolün gücüne yine
de inanmıyordu. O mızraktı.
Vücudu Suriye’nin engebeli, çorak topraklarındaki hareke
te uyarak ilerlerken görevi bir çeşit meditasyona dönüştü. Takı
m ının onun için hareket etmesi, ancak kendisinin zincirin za
yıf halkası olması ironikti. Kondüsyonu bu kadar m ükem m el
olmasa, yaşından dolayı grubu yavaşlatabilirdi. Devriye görevi
yaptıkları için belli bir biçimde ilerliyor, her biri hesaplanmış
bir mesafeden birbirini koruyorlardı. Yakalanmaları ihtim aline
karşı hiç biri asıl hedeflerini bilmiyorlardı. Tek bildikleri İsrail’i
yok edecek kitlesel im ha silahlarının hedeflerinde saklandığıy
dı. Görevleri bu stokların görüntüsünü alarak, silahların im ha
edilmesi amacıyla ceza almadan bir hava saldırısı düzenlenme
emri verilebilmesiydi. GPS sistemlerinde yalnızca yakalanmaları
durum unda onları zor durum da bırakmayacak, canlı gönderilen
bilgiler vardı.
Hedefi yalnızca Kefıra biliyordu. Nefes nefese kalmıştı, ama
yolculuklarının ilk ayağını tamamlamışlardı. Sahildeki yum uşak
kumluk alan, yerini dünyanın bu köşesinde araziyi oluşturan
sert ve kurak topraklara bırakmıştı. Gerilerinde kalan kumsalın
düzlükleri yolculuklarının bundan sonraki kısmını oluşturacak
olan, yükselen tepelere dönüşüyordu. Buradaki arazi hedeflerindekiyle aynıydı. Kefıra, yalnızca içeri doğru ilerlemeye başladık
ları bu ilk aşamada zayıf halkaydı.
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En öndeki elemandan aldıkları sinyal bu işi becerdiğini söy
lüyordu. Başarmıştı. O kun ucundald adam durdu ve güçlü bir
şekilde ayağının altındaki toprağı kazmaya başladı. Eline sert bir
şey geldi. Sıkışmış toprak başlamadan önceki son kum tepesinin
alçalan tarafına uzandı. Elini boğazına götürerek iletişim cihazı
na Arapça deve kelimesini fısıldadı. Özel frekanslarında binle
rinin kendilerini dinleme ihtimaline karşı yerel şiveyi kullandı.
Aldıkları eğitim hiç bir şeyi şansa bırakmıyordu. Yochana ve
Sam bu işin piriydi. O tuz yıllık kariyerleri bu akşam Suriye’nin
karanlığında zirveye ulaşıyordu. Kumların altından altı bisiklet
çıkarken Kefira keskin bir soluk aldı. Bir başka ilave ekip bunları
bir gün önce buraya gizlemişti. Otuz vitesli dağ bisikletleri sera
m ik bazlı, savaş jetlerinin kanatları gibi nano teknolojiyle güç
lendirilmiş, fiber karbon malzemeden üretilmişti. Bisikletlerin
tekerleklerini parçalamak m üm kün değildi. İlk Irak savaşı ön
cesinde gizli bir şekilde ülkeye giren ‘Çöl Fırtınası’ birlikleri bu
bisikletleri yaygın olarak kullanmışlardı.
Bir kez daha bir ok şekli alan grup birbirinden ayrılarak Kefira’dan gelecek sinyali bekledi. Serin gece havası, tekerlekli araç
larını kazarak çıkartmak için verdikleri kısa molada dinlenmiş
olan kadının ciğerlerini doldurdu. Susuzluğun etkilerine karşı,
zırhının altından ağzının yanma uzanan tüpten azar azar H in 
distan cevizi ve zencefilden oluşan acı tatlı karışımı yudumladı.
Zırhının içindeki bir katm anda bulunan sıvı hem beden ısısını
hem de bedenindeki suyu belli bir seviyede tutmasını sağlıyordu.
Heckler and Koch hafif makineli tüfeği karbon Velcro malze
meyle göğsüne bağlanmıştı ve kolaylıkla ulaşılıyordu. O tom atik
silahında aynı zamanda uyuşturucu oklar fırlatmasını sağlayacak
şekilde değişildik yapılmıştı.
Hepsi araçlarını ellerini kullanmadan sürebilecek, hareket
ederken ateş edebileceklerdi. Kefira operasyonun beyni oldu
ğundan planlama ve uygulamaya odaklanması gerekiyordu.
Kefira gözlük sembollerini kullanarak “Takipteyim,” sinyali
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gönderdi.
Hepsi birden, arazinin izin verdiği ölçüde, yine bir ok başı
şekli oluşturacak şekilde harekete geçtiler. Ancak engebeli ara
zi işlerini epey zorlaştırıyordu. Hava hâlâ karanlıktı ama güneş
kendini hissettirmeye başlamıştı. Karbon bisikletler ve sürücü
leri sert toprağın üzerine doğan güneşte ilerlediler. Takım gö
zükmüyordu. Bisikletin gövdesi ve katlı zırhları hayatlarını sür
dürmelerini sağlayacak miktarda sıvıyla doluydu. Gidonlarına
yerleştirilen tüplerden içeceklerine ulaşabiliyorlardı.
Hedefleri kısa bir süre önce Suriye ordusu tarafından terkedilen ve henüz özgürlük yanlısı milislerin, mücahitlerin ele ge
çirmediği bir bina kompleksiydi. İsrail’in bu kompleksteki stoğu
ele geçirmesi zorunluydu çünkü kimse özgürlük savaşçılarının
ne yapacağını öngöremiyordu. İsrail için bir tehdit olan Başkan
Esad’ı kovuyorlardı ancak mücahitler de uzun vadede m uhtem e
len daha büyük bir tehdit oluşturuyordu.
Uydu görüntüleri binaların terk edilmiş olduğunu teyit edi
yordu. İsrail’in bu bilgiyle ilgilendiğini bilen, ancak umursam a
yan CIA, farkında olmadan IM IN T ve G E O IN T ’i, yani uydu
dan alınan bilginin jeo-uzamsal istihbaratını ve bu bilginin uz
manlarca analiz edilmiş halini Mossad’a göndermişti. Zak veriyi
köstebeği Yarbay Tallingsworth aracılığıyla almıştı. Sonrasında
Sam’e bilgi vermiş ve aynı bilgiyi Kefırayla da paylaşmıştı. Buna
ek olarak, CIA MacAuley’in Arjantin’de tam konum u Kefıra ve
Zalc’e verdiğini bilmiyordu.
Fısıltı halinde duyulan “Deve dışkısı,” ifadesi grubu durdur
du. Hepsi fren yaparak bekledi, değerli zamanlarını kaybediyor
lardı. Görünmeyen adamlar bisikletlerinin yanına yattılar. Uçta
ki kişi V şeklinde uçan bir kaz sürüsünün yönünü değiştirmesi
gibi yönünü değiştirerek, diğer insanlarla karşılaşıp karşılaşma
yacaklarını anlamaya çalıştı.
Uçtaki adam görülmediklerini ima ederek, “Hayvanlan ot
latan bir oğlan. Açlar,” dedi. “Emirleriniz?”
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Kefîra bekledi, derin bir nefes alarak insan hayatıyla görevin
başarısı arasındaki dengeyi tarttı.
Gözlüğündeki sembol aracılığıyla, “Su,” mesajı göndererek
uyuşturucu okların kullanılması emrini verdi.
Koyunlar havada bir gariplik olduğunu hissederek meleme
ye başladılar. Susturucu takılmış ve uyuşturucu oklara adapte
edilmiş bir Heclder and Koch makineli tüfek yalnızca ‘p ıf’ diye
bir ses çıkartarak ateş etti. Alnının ortasından olda vurulan oğlan
düştü. Evinin, iki kız kardeşi, babası ve annesinin 500 metre do
ğuda olduğu tespit edilmişti. G rup bir çember oluşturdu. Uyku
hızla geldi. Takım ok başı şeklindeki grubun gerisinde kalarak
araçlara göz kulak olan Kefira’nın yanma döndü. Tekrar uyumlu
bir şekilde ilerlemeye başladılar. Kefira masum sivillerin hayatını
kurtardığı için gururluydu. Meditasyon vücudunu ele geçirdi;
vücudu ve hareketleri tüm endişelerini derinlere gönderdi.
Bedeviler hayat tarzlarından mutlu, dolaşırlardı. Artık uyu
tulmuş olan Nadji Bedevisi ailenin evinde için için yanan bir
ateş, hemen hiç dum an çıkarmayan iki pide ekmeğini yaktı.
Kimsenin kanı akarak sert toprağa karışmamıştı. Askerler olay
yerine geldiklerinde gözükmüyorlardı. H er ne kadar Bedevi ai
lesi geçen mızrağı görmeyecek olsa da, Kefira stratejisini dikkatli
olmak yönünde belirledi. Keifra, A rtık hepimiz daha güvenli his
sediyoruz, diye düşündü.
Kefıra’nın gözlüğünde bir video görüntüsü belirdi. Dışarıda
bekleyen denizaltıyla iletişime geçtiğinde bir an için korum a kal
kanı genç kadını riske açık hale getirdi. Denizaltı, Suriye’ye giren
iki takım dan gelecek mesajları almak üzere anteni açık, ulusla
rarası sularda devriye geziyordu. Klasik bir kuşatma saldırısında,
biri Zak, diğeri Kefira’nın komutasındaki çok iyi eğitilmiş altışar
kişilik Özel Kuvvetler birliği, aralarında yirmi dakikalık mesa
feyle hedefe yaklaştılar.
Gösterecekleri başarı Mossad’da gelecekteki liderlik görevleri
için belirleyici olacaktı. Görev başarı oranları aynı zamanda Sam
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ve Yochana arasında yıllardır süren, Mossad’ın başına ileride ge
çecek kişiyi tavsiye etme konusundaki bürokratik çekişmenin
kazananını da belirleyecekti. Çekişme geleneksel anaerkiye karşı
yeni gelişen ataerki arasındaydı.
Bu birliklerin gönderilmesi kendini işine adamış iki bürok
ratın arasındaki çatışmanın pek çok açıdan doruk noktasına
ulaşmasıydı. Yochana çok ağır kriptolanmış bir mesaj gönderdi.
Kefira Yochana nın gönderdiği jpeg formatındaki sembolü aldı:
kadınlık sembolüne uyarlanmış mızrakla bir Davut Yıldızı, or
tasında haç bulunan bir daire; genç kadın başını sallayarak gö
rüntüyü gözlüğünün hafızasından sildi. Yochana’yla kazanama
yacağı bir mücadele içindeydi. Her ne kadar Michael MacAuley
ile yaşadığı lezbiyen kaçamakla gölgelenmiş olsa da, Zak’e karşı
güçlenen duygulan amacına ulaşmak için her şeyi göze alma be
cerisini sekteye uğratıyordu.

Z A K ’İN EKİBİ SURİYE’DE
25 Mart, 2012

Zak’in grubu iki takım ın öncüsü olarak gitti. Yochana’nm
canı bu durum a sıkılmış olsa da, Dolphin denizaltında kısa
kibriti o çekmişti. Aynı araçlara sahiptiler ve kıyıdan on sekiz
kilometre içerideki bölgeye, sert toprak ve çalılıklar arasından
ilerliyorlardı. Nakliye araçlarına ulaştırılmaları için lojistiğini
yapmak zorlu bir planlama gerektireceğinden, burası silahların
saklanması için pek olası bir yer olarak gözükmüyordu. Kefıra’yla birlikte Michael MacAuley’den aldıkları bilgiyle ilgili düşün
celerinde kuşkuya düşüyordu.
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İletişim cihazında dokunm adan kendi kendine fısıldadı,
“Kuşkuya düşecek zaman değil.”
İlerlemeye devam ederek, hedeflerine doğru kilometreleri
geride bıraktılar. Uydu fotoğraflarında, alanın suya yakınlığın
dan dolayı tekrar tekrar inşa edilen sıradan bir mezra görünüyor
du. İlgi çekici olan binaların altından gelen ısı verileriydi.
‘Tepedeki göz’detı alınan bundan önceki fotoğraflarının yerakındaki hiç bir mağarayı tespit edememiş olması nasıl mümkün
olur? diye düşünüp ilerlerken, bir yandan da aracından sıvı tak
viyesi yapıyordu. Vücudunun serinliğini korum ak amacıyla giy
sisindeki sıvı yerine ilk önce aracındakini tüketiyordu.
En öndeki adam, önceden anlaştıkları gibi hedefi gördüğün
de mükemmel bir deve sesi çıkardı. O n beş metre kadar ilerle
dikten sonra, yine önceden kararlaştırdıkları şekilde durdular.
Hareketsiz kalan grup çevredeki sessizliği tüm şiddetiyle kulakla
rında duyabiliyordu. Zak telsizleri kullanmaya cesaret edemedi;
bu noktada koruma kalkanlarının bir an için bile kalkması fela
kete yol açabilirdi. Hepsi araçlarındaki görünmezlik cihazlarını
açtılar.
O ana kadar kendilerini ve bisikletlerini gizlemek üzere,
aküleri bitmesin diye kişisel cihazlarını kullanmışlardı. O k ucu
nun en uç kısmındaki iki kişi görsel istihbaratta alınan ısı veri
lerine göre ikinci giriş olan bölüm ü kuşatmak üzere ileri doğru
süründüler. Hedefledikleri yere varınca yum uşak kum u sırayla
kazmaya başladılar; ikinci grup ise sıfır noktasını incelerken, el
leri silahlarının tetiğinde gözleriyle tüm bölgeyi tarıyorlardı.
Nöbetçi genç kadın, görünmez bir güç tarafından kazılan
kum u izliyordu; aldığı eğitime karşın ensesi ürperdi. D aha fazla
düşünmesine fırsat kalmadan önünde büyük bir ışık belirdi. Ye
raltı odasının ikinci girişindeki kum u temizleyen partneri aynı
anda ortadan kayboldu. Yerin sarsılmasıyla yakındaki su birikin
tisinin yumuşak zeminin altında kalan sert zeminde koca bir de
lik açılmış, iki takım üyesi de aynı ani patlamayla kaybolmuşlar-
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di. Zak ve takım dan kalan bir diğer üye bir tümseğin arkasında
kısmen gömüldüklerinden hayatta kaldılar.
Şiddetiyle takım dan dört kişiyi hemen öldürürken, Zak ve
bir asker beyin sarsıntısı geçirten patlama, aynı zamanda sert
toprakta koca bir çukur açarak belki de yüzyıllar önce denizin
şekillendirdiği kireçtaşı bir mağarayı açığa çıkarmıştı.
Açılan çukuru ilk gören, patlam anın şiddetiyle aracından
düşen K efiranın grubunun öncüsü oldu. Albayın ekibinin pat
lama merkezinden daha geride kalanı bisikletlerinden inerek
beklediler. Kefira’nın yüreği burkuldu. Hayatında ilk kez duy
guları aldığı eğitimin önüne geçiyordu.
Gitti, diye düşünerek hıçkırmaya başlayacakken aldığı eği
tim ağır bastı.
Kefıra önündeki görüntüyü inceledi. MacAuley’e lanet oku
du. Bunun onun işi olduğu belliydi. Arjantin’de onlara bahsetti
ği yere bubi tuzağı kurm uştu. Bu da onun hastalıklı intikamıydı.
Aklından çok aceleci davrandık, diye geçirerek düşünmeye
devam etti. MacAııley’den bu bilgiyi almak fazlasıyla kolay olmuş
tu.
Kefira’nın kişisel düşüncelere dalacak zamanı yoktu. Takım
birlikte hareket ederek çöldeki çukuru çevreleyecek şekilde iler
ledi. O k başının ucundaki eleman kısaca, “Üç arkadaş,” diyerek
en azından bazılarının kurtulduğu sinyalini verdi.
Koku, Kefıra’ya bir yıl önce neredeyse takım ının çoğunu
kaybettiği Sina’daki günü hatırlatmıştı. Yaraları tekrar depreşti.
G örüntüler gözünde canlandı. Acıyla bir dizinin üzerine çöktü,
sonra kendine gelerek ayağa kalktı. Telsizle daha fazla irtibat ku
rarak birliğini tehlikeye atamazdı. Kendi emniyetleri için görünmezlilc kalkanı altında kalmaları gerekiyordu. Kanıtları kaydet
mek onun göreviydi. Yardımcısının yerleştirdiği kancanın sağ
lamlığını kontrol ettikten sonra açılan kovuğa inm ek için ince,
ekstra güçlü bir tırm anm a haladı kullandı. Hemşerileri nöbeti

240
sürdürdü. Biraz uzakta bir tanesi, baygın haldeki Zak ve teğ
m enini rahatlatıyordu. İki asker de bilincini kaybetmiş, leş gibi
barut kokuyorlardı; patlama başlarındaki kaskları fırlatmıştı.
Kefıra’nın önünde büyük çam sandıklar vardı. Üzerlerine
Arapça, Çince ya da Rusça etiketler yapıştırılmıştı. Patlama ku
tulardan bazılarının kapaklarını uçurmuştu. Kayıt yapmak üzere
harekete geçti. Kireç taşından dik bir merdivenden inerken ka
merasının kadrajına ikinci bir oda girdi. Bombacıya ait işaretler
dikkatini çekti. Bombacı bir uzmandı. Patlamayı içeri girmeye
çalışanları öldürecek, ancak içerideki teçhizata zarar vermeyecek
şekilde ayarlamıştı. Bubi tuzağı çok profesyoneldi. Bir kez daha
MacAuley’i düşündü. Çukur imla hakkı onun uzmanlığıydı.
Önündeki mağara görülebiliyordu çünkü bombacı patlama
yı mağaranın içine zarar vermeyecek şekilde tasarlamıştı. Sonra
Sam ve Yochana nın aramasını söyledikleri kasaları gördü. Üzer
lerindeki etiketler içlerindeki malzemenin niteliğini açıkça gös
teriyordu. Bunlar kitle imha silahlarıydı; sinir gazı kapsüllerinin
üzerinde radyoaktif izotop sembolleri görülüyordu. Kamerası
yabancı bir ülkeye hava saldırısı yapmalarını haklı çıkartacak ka
nıtları kaydetti.
Birkaç kasayı kaydırınca, açılan mağaranın gerisine yapılmış
bir kapı dikkatini çekti. Metal kapı tozlu enkazın içinde garip
duruyordu. Kapının yüzünde, aşağı kısımda bir elektronik şifre
klavyesi vardı. Yeşil ışığı parlıyordu.
iletişim kurduğu süre boyunca korum a kalkanı kalkarak,
gözlük sembolleriyle “Teğmen. Buraya gelin. Plastik lazım,” sin
yali gönderdi.
Arkasından kazıma sesleri duydu. Yardımcısı geldi. H erhan
gi bir emire gerek kalmadan elinde yuvarladığı ufak bir parça
m acunu klavyenin yakınına, bir kısmını da kapının iç tarafında
ki menteşelerin tahmini yerine uygun olarak yapıştırdı. H er ikisi
de yana çekildiler ve plastik patlayıcı kapıyı uçurdu.
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Kefıra büyük bir savaş başlığı stoğu bulmayı beklediği odaya
girdi. Gördüğü sıra sıra dizilmiş bilgisayar konsolları ve Ç in malı
büyük monitörler karşısında şaşırdı. Ö nündeki tüm malzeme
nin görüntülerini kaydetti. O dada Çince kullanma kılavuzları
vardı. O danın ne amaçla kullanıldığını tam olarak anlamamıştı.
Alabildiği kadar çok kullanma kılavuzunu aldı; bilgisayarlardan
birini açarak sabit diskini çıkartırken bir şey gördü. Kablosuz ağ
sistemini kum anda eden yönlendiricinin yakınında bir dizüstü
bilgisayar vardı. Dizüstü bilgisayarı alarak göğsündeki silahların
altında bulunan, özellikle bu amaçla tasarlanmış bölüme koydu.
Daha sonra kullanm a kılavuzlarını açarak ilk birkaç sayfalarını
kaydetti ve kılavuzu silah kemerinin altına koydu.
Kendine eşlik eden teğmene “ayrılalım” işareti yaptı. Yeral
tında birkaç odanın daha girişini gördükten sonra, naylon halata
dönerek yüzeye tırmandılar. Odaların tüm ünde kitle imha silahı
olarak etiketlenmiş kasalar vardı. Tekrar yüzeye çıktıklarında ke
merinin D olphin denizaltına kriptolu mesaj göndermesini sağ
layan bölüm üne bastı. Tüm videoyu göndererek kriptolu video
iletisiyle sinyali gönderdi: “Saldırın.”
Bu, Sam ve Yochana’nın mağarada olduğunu düşündükleri
silahların bulunduğunu teyit ediyordu. Kanıtlara bakarak silah
zulasım yok etm ek için hava saldırısı yapıp yapmayacaklarına
karar vereceklerdi. Kefira’nın deneyimlerine dayanarak düşünce
si saldırmaları gerektiği yönündeydi. Ancak Albay, siyasetçi de
ğildi. Bu kararın D olphin’in Başbakan ve Kabine ile görüşmesini
gerektiren çok sayıda politik sonucu vardı. Kefıra’nın dağılan ha
yatını toplaması gerekiyordu. Görevi tamamlanmış, birliklerini
güvenli bir şekilde geri götürmesi gerekiyordu.
Patlamanın açtığı çukurdan çıkarken görevinin amacına
ulaşmış olmasından dolayı gerginliği azalmış, rahatlamıştı. Kefıra geri çekilmelerini ayarlıyordu. Zak’i nasıl götüreceğini bili
yordu. Bisikletler yaralıları arkalarında taşımak üzere özel ola
rak tasarlanmış, katlanır, tekerlekli sedyelere donatılmıştı. Kefıra
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Zak’in amfibik aracını kendisininkine yedekleyerek çekebilirdi.
O n u eve götürebileceğini farketmek genç kadını rahatlattı. G ö
revini yerine getirirken ortaya çıkan ritim belirsiz duygularını
yenmesini sağladı. Birliği çok sayıda bu tür operasyon yapmıştı.
‘A rkada adam bırakma ilkesine göre hareket ederlerdi.
Birkaç dakika içinde arazinin üzerinde uçan bir karga gi
bi, ellerinden geldiğince hızlı hareket etm ek için uğraştılar. Zak
ve yardımcısı baygındı. Daha sonra Kefira ve yardımcısı onla
rı kendi amfibik araçlarında yedekleyerek çekeceklerdi. O anda
çektikleri sedyeler görünebilir halde olduğundan büyük risk al
tındaydılar. Sedyeler korum a kalkanı sistemi için fazla uzunlar
dı. Üzerlerindekiler görülebiliyordu. Genç adamlar ve kadınlar
tüm sınırlarım zorlayarak kıyıdaki su altı araçlarına ulaşmak için
çabaladılar.
Araçlarıyla ilerlerken Kefira MacAuley’in sorgulama video
sunu hatırladı. Adam durmadan, Oda. Oda,” diye tekrar edi
yordu. O zaman Zak bunun ne anlama geldiğini çözememişti.
Kefira’da yapbozun bir parçası daha vardı. MacAuley Zak’e silah
ztılasının enlem ve boylamını vermiş, eğitim odasından da bah
setmişti ancak sözkonusu odayı gördükten sonra bile Kefira ne
olduğunu çözebilmiş değildi.
Denizin kokusu Kefirayı kendine getirdi. Birliğiyle çorak
araziyi geçmişlerdi. Üzeri makilik ve toprakla örtülü kireç ta
şı arazide iki yaralıyı değişimli olarak taşıdılar. Kefııa amfibik
araçları kumanda eden cihaza dokundu, Amfibik araçlar suyun
altında saklandıkları yerden çıktılar. Sabah güneşi şimdiden or
talığı kavuruyordu.
Askerler birer birer araçlarına bindiler. Diğerleri suyun al
tına inerek uluslararası sularda Dolphin’le buluşmaya giderken
Kefira ve yardımcısı geride kaldılar. Eski İsrail Savunma Kuv
vetleri Albayı çekici aracı bağladı. Yardımcısı hava ve elektrik
paylaşım kum anda kablolarını bağladı. İkisi birlikte dikkatlice
Zak’i araçlardan birine, yardımcısını da Kefira nın yardımcısının
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arkasındaki araca yerleştirerek araçların kapaklarını kapattılar.
Kendi araçlarına binerek dalmaya hazırlandılar. Kendi kapağını
kapatırken Kefira üzerlerinden ses hızıyla alçaktan uçan ve bom 
balarını bırakmaya hazırlanan bom bardıman uçaklarının yırtıcı
sesini duydu. Kefira ve Zak başarmışlardı. Uluslararası toplum 
da savaş nedenini haldi gösterecek kanıtları elde etmişlerdi. Bu
Kefira ya pahalıya patlamıştı. D olphin’e doğru ilerlediler.

TEKRAR MALCHETTE SOKAĞENDA
4 Nisan, 2012

Bo sevgiyle Kefira nın kulaklarını gagalıyordu. Yochana ye
ni, kaz tüyü minderli bir kanepeye uzanmıştı. M inderin rengi
uçuk sarı ve koyu turuncuydu. Üzerindeki yastıklar dışarıdaki
sıcağa uygun olarak saf ipekti. Yochana’nın sigara dum anı Kefîra’nın hayatı boyunca olduğu gibi hala pis ve k ü f kokuyordu.
Kefira klimalı sera odasından en sevdiği koltuğu getirdi. Bu kol
tuğu çok seviyordu, çünkü zift dolu sigara kokusu haricinde,
çocukluğunun güzel anılarını hatırlatıyordu. Bo’nun saçları ara
sında gezen gagası bu duyguları daha da güçlendirmişti.
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“Şu şımarık şeyi doğal ortamına koyar mısın YakirP Konuş
malıyız. Şu ana kadar sana bilgi vermeme izin vermedin. Daha
fazla bilgi almak için yukarıdan baskı görüyorum. Onları sonsu
za dek oyalayamam. Olayın üzerinden neredeyse on gün geçti.
Eğer bu akşama kadar onları bilgilendirmezsem yarın doktor ra
poru sunmam gerektiğini söylediler.”
“Bo’nun hâlâ yaşıyor olması bir mucize Imma. Sen hariç,
hayatımda benimle ilgisi olduğu için öldürülm eden kalan tek
şey o.”
“Bu saçmalık. Bu kadar huysuz olma.”
“Doğal hayatta Kea papağanlarının yalnızca beş yıl yaşadı
ğını biliyor musun? Bo bu yıl 24 yaşında olacak.”
“Burada onun için harika bir ortam yarattık. O nun sevdiği
şeyleri nasıl topladığımızı, merakını tatm in etmek için kulübe
ler, plastik kenarlı geçiş yolları ve kırılabilir parçalar yaptığımızı
hatırlıyor musun? O nu oyalayacak bir ortam yaratmaya ne kadar
kararlıydın.”
“Bilinen en yaşlı yaşayan Kea’nın neredeyse elli yaşında ol
duğunu biliyor muydun?”
“Dikkatini bana vermiyorsun Yakiri. Gel bana. Gel bir sa
rılayım. Şuna bak.”
Yochana avucunu açarak yıllar önce Yunanistan’ın Anti Paros adasındaki aşırı ciddi okulda yetim çocuğa verdiği madalyo
nu gösterdi.
“Parfümü sürmüşsün,” dedi.
“Evet, bu annenin en sevdiği parfümdü. Bak, işte. Süreci
başlattın, iyileşmek için ağlamak gerekir.”
“O bitkisel hayatta. Bu hayat değil. Bana dokunan herke
si öldürdüğüm gibi onu da öldürdüm. Ama bu kez daha kötü.
O n u öldürmedim. O nu mahvettim ve o yaşamaya devam edi
yor. O kadar sıcak ve şefkatliydi ki.”
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“Bu sabah doktorlarla konuştum . D urum unun patlama
şoku vakalarında sık görüldüğünü söylediler. Çoğu kendilerine
geliyormuş.”
“H alini gördün. Bir ölü gibi solgun olduğunu gördün.”
“İyi gözükmediğini itiraf etmeliyim, ama ona olan inancım
sarsılmadı. O güçlü bir adam. İyileşecek. O nu her gün ziyaret
etmeli ve dokunmaksın. Konuş onunla yavrum. Al, bu parfümü
sür, şişesi sende kalsın. Bu pozitif bir kokudur.”
“Teşekkür ederim Imma. O nunla her gün konuşuyorum.
En sevdiği müzikleri de götürdüm .”
“Parfümü kokla aşkım. Seni sakinleştirecek.”
Kefira, Yochana’nın ev yapımı lüks parfüm ünü koklayarak,
“Benim için hep çok hırslı planlar yapmış olsan da sensiz yaşaya
mam Imma. Sen benim süreklilikle olan bağlantımsın ama bazı
aptallıklar yaptın,”
“H er zaman senin için en iyisini istiyorum. Şimdi rahatla
mış görünüyorsun. İşte böyle. Şimdi, şu muzır kuşu ait olduğu
yere koy. Sam gelmeden önce konuşmalıyız.”
“Bugün Zak’i ziyaret ederken garip bir his doğdu içime. California’da izlediğim eski bir savaş karşıtı filmi hatırladım. Elini
tuttuğum da garip biçimde cinsel olarak uyarıldığımı hissettim
ve aniden filmden bir sahne anımsadım.”
“Filmin adı neydi?”
“D ur bakayım. D ilim in ucunda. Bildim, ‘Jolıhny Silahını
Kaptı’. Yönetmenin adını hatırlayamıyorum.”
“Birinci Dünya Savaşı’ndaki bir patlama kurbanıyla ilgili
bir filmdi. Patlama ön lobunu tamamen dağıtıyordu ama ölm ü
yordu. O film mi?”
“İzledin yani.”
“Kesinlikle. 70’lerde çok popüler bir filmdi.”
“Filmin sonuna doğru hemşirenin olduğu sahneyi animsi-
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yor musun.
anımsamıyorum. Yo. Dur. Şimdi hatırladım.
Hemşire adama âşık değil miydi?”
“Ü z g ü n ü m ,

“Evet. Tüm doktorlar beyin ölüm ünün gerçekleştiğini dü
şünüyordu ama hemşire bunun doğru olmadığını biliyordu,
sonra adam hemşire odaya girdiğinde onunla Morse alfabesiyle
iletişim kurmaya başlıyordu. Kadın alfabeyi anlıyor ve doktorla
ra haber veriyordu.”
“T üm bunların seninle ne ilgisi var?”
“Bugün battaniyenin altından ona dokunarak uyarmaya ça
lıştım. Biraz uyarıldı. Tam olarak uyarılıp sertleşmedi ama bir
değişiklik oldu. Penisi sertleşti ve testisleri biraz hareket etti.”
“Şanslı adam. Ne diyeceğimi bilmiyorum.”
“Bunu yaptıktan sonra filmin trajik sonunu düşündüm . O
görüntüyü aklımdan silemiyorum.”
“Ne zaman bu kadar hassaslaştın aşkım, Yakirı m?”
“Bütün eğitimim boşaymış, değil mi?”
“Sanırım bunu sana söylemek için daha doğru bir zaman
yok. Sahadaki günlerin sona erdi.”
“Yumuşak tarafımı gösterdiğim için mi?”
“Hayır aşkım. Bu çeyrek yüzyıllık bir çalışmanın ürünü.
Mossad’ın başına geçmen teklif edilecek.”
“Ben memur değilim ve ya sahanın adrenalinine ya da nor
mal bir hayata ihtiyacım var. Şu anda sanırım adrenalinsiz, nor
mal bir hayata daha eğilimliyim. Bu, olanları unutm am a yar
dımcı olacak.”
Yarın Başbakan la randevumuz var. Neredeyse kabul etti.
Sen benim hayatımın eserisin çocuğum. Yarın, benim asla başa
ramadığım bir şeyi başaracaksın.”
“Bunun senin için ne kadar önemli olduğunu bana hiç söy
lememiştin. Benim için planların olduğunu biliyordum ama
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Mossad’da bir çeşit darbe planladığını hiç düşünmemiştim. Be
nim hedefimle ilgili planların için takım ım ı feda ettiğini anlıyor
m usun?”
“HaM ossad’ın eş yöneticiliğine kadar yükseldim ama bir
basamak daha yükselmem hep engellendi. Takımınla yaşadığın
problem in olmasını istemezdim. Bunu nasıl öğrendin?”
“Buenos Aires’te Şefik’ten. Ölm eden önce konuştu, bilgi
sayarında da kaderini belirleyen bilgiler vardı. Güvenin kötüye
kullanılmıştı. Ama bunu düşünme. Bunca yıldır beni hazırlıyor
dun demek?”
“Öyle de denebilir.”
“Sam de Zak için planlar yapıyordu.”
“Benim ne kadar rekabetçi biri olduğum u bilirsin.”
“Şefik’in hatalarını Sam’in bilmesine izin vermemelisin.”
“Korkarım ona söyledim bile. Mossad’daki günlerin sayılı.
Çizgiyi aştın. T üm takımımı senin planların yüzünden kaybet
tim .”
“Şefik benim ne emir verdiğimi ve kendisinin de neyi yap
mayı kabul ettiğini söyledi mi?”
“Evet, anladığım kadarıyla roketatarın arızalı olması gereki
yordu, ama Şefik, ya MacAtıley ya da Mısır’daki yeni Müslüman
Kardeşler’in istihbaratı tarafından kullanıldı. MacAuley’i bir kez
daha ele geçiremezsek bu iki seçenekten hangisinin sorunu ya
rattığını bilemeyeceğiz.”
“O n u bir kez daha yakalasak bile, bir çıkarı olmadığı sürece
bir sonuç alabileceğimizden kuşkuluyum. Kolay kolay vazgeç
meyecek kadar tecrübeli. Ölmeyi tercih eder.”
Kefira başını salladı. Sam için sakladığı sırları düşündü, şim
di de Yochana Kefira’nın Sam’den bilgi saklamasını istiyordu.
Şeffaflığın olmamasının ileride sorunlara yol açacağını düşündü.
Buenos Aires’teki tüm ölümler Yochana’nın iyi niyetli ancak
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anhş planlarının sonucuydu. Kefira bu konuda Sam’le konuş
tuğu için rahatlamıştı. “Artık sır yok,” yeni düsturuydu.
Zilin çalması konuşmalarını böldü. Kefıra ayağa kalkarak
Kea papağanını eline gelmeye ikna etti. Kefira kuşun dışarıdaki
kafesine doğru yürürken, kuş kolunun üzerinde yan yan yürü
yerek omzuna çıktı. İçi yeşilliklerle dolu mini bir arboretum u
andıran, insan boyundaki kafesin kapısını açarak içeri girdi. Yochananın olayın kapanmasıyla ilgili dırdırı kuşa olan sevgisini
etkilememişti. Yıllardır çatıdaki bitkileri ve kuş için inşa ettikleri
kafese bakmıştı.
Kefira kuşu görmek için hep gelmişti ama gerçekte hayvan
artık Yochana’nın olmuştu. Ne zaman kafesin içine girse Kefıra’nın içindeki genç kadın dışarı çıkıyordu. Mossad’da eğitim al
maya ilk başladığı zamanlarda, çöldeki tam zamanlı eğitimi baş
lamadan önceki ortaokul zamanından bir şarkı mırıldanmaya
başladı. İsrail rock müziğinin babası sayılan Shalom Hanoch’un
ilk şarkılarından biriydi. Şarkının adı ‘Agadat Deshe ya da ‘O tlak
Efsanesi’ydi. Papağanının evine yeni eklenen bir oyuncağa ilgi
sini izlerken düşünceliydi. Mırıldandığı şarkının sözlerini söyle
yen Sam’in sesiyle düşünceleri dağıldı.
“Bu benim de en sevdiğim şarkılardan biriydi,” diyerek ola
bildiğince nazikçe ortamı yumuşattı.
Gözyaşları yüzünden süzülerek, “M erhaba Sam. Bugün iki
miz de yastayız. Oğluna yaptıklarım için üzgünüm. Söyleyecek
söz bulamıyorum,” dedi.
“Demek haberiniz yok!”
“Ne haberi?”
Zak bugün uyandı. Servis hemşiresi az önce beni aradı.
Yochana, toplantımız için kalamayacağım,” diyerek yaşlı kadına
döndü.
Karşısındaki kadın oğlu için gözyaşı döküyordu, ama Sam
gözyaşlarının arkasındaki öfkeyi görebiliyordu.
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Tekrar Kefıra’ya dönerek, “Gözlerinde garip bir ifade var Yochana,” dedi.
“İhtiyacınız olan her şeyi aldınız mı? Hastaneye gidiyoruz.
Haberi aldığımda buraya geliyordum.”
Hepsi birden “M azel t o v diye bağırdılar, birbirlerinin om 
zuna ellerini atıp halay çekerken içlerinden yalnızca Yochana rol
yapıyordu.

ZAKHASTANEDE
Nisan ve Mayıs 2012

Kefıra, Yochana ve Sam Malchete Caddesi’nden Ichilov
Hastanesi’ne olan dokuz dakikalık mesafeyi altı dakikada aldı
lar. Sam mavi çakarlı ışıkları kullandı. Arabanın kapılarını açık,
çakarlı ışıldan yanar vaziyette bırakarak inene kadar, derin bir
konsantrasyon içinde hiç konuşmadı. Bir travma hastasının gel
diğini gösteren, sağır edici bir sesle hastanenin çatısına inen bü
yük bir askeri nakliye helikopterinin sesi, hastaneye doğru koşan
Sam’in sesini bastırdı. Kefıra başını yukarı kaldırdı ve aldı Si
na’ya gitti; birliğinin kum ların üzerine dağılmış, parçaları sıcak
metal parçalarının arasına karışmış, yüksek oktanlı benzin ve ya
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nan et kokusuna. Yochana kolunu tutarak serti bir şekilde sarstı.
Kefira’nın kollarını sıkı bir şekilde tutarak delici bakışlarını
kadına diken Yochana, “Hiç aklın oralara gitmesin şimdi. Yal
nızca birkaç dakikamız var. Sen benim hayatımın eserisin çocu
ğum. Tüm hayatım yerle bir olabilir,” dedi.
Kefıra, “Planın hep buydu,” diye yanıtlarken kolunu yaşlı
kadından kurtardı.
“Kes şunu. Kendini savunmalı ve hakkın olan yeri elinden,
elimizden almalarına izin vermemelisin.”
Kefıra sıkılı dişlerinin arasından “Hayır. Şimdi sen beni din
le ihtiyar. Şefik ne olacak? O nu Buenos Aires’te öldürdüm ama
bundan önce sabit diskinden onu m ahkûm edecek kanıtı aldım.
Planların takımımı öldürdü,” diye tısladı.
“Öyle olmadı. Bu benim hatam değildi. Şefik yıllarca M ı
sır’da sadık bir ajandı. Bir hata yaptı. MacAuley’in Ruslar için
çalıştığını nereden bilebilirdik?”
“Ruslar. Onların bu işle ne ilgileri var? Neyse. Beni hasta
ediyorsun! Gözlerini aç! Zak benim erkeğim. Yatağa bağlanmış,
gözlerimin önünde ölürken sen hâlâ benim bürokratik yükseli
şimi planlıyorsun. Zamanlamanın her şey olduğunu söylerler.
Bugün, zamanlaman daha yanlış olamazdı. Hemen beni bırak
mazsan Sam’e Şefikten bahsederim. Hemen! Yukarı çıkıp ölüm 
den dönen erkeğimi göreceğim. Miras olarak onun çocuklarını
istiyorum, senin Mossad’ım değil.“
Yochana Sam’in arabasının açık kapısı yanında dikildi. Kefira’nın uzaklaşmasını, sonra da hastanenin kapısını tutarken ka
fası karışmış bir halde ona bakan Sam’e doğru koşmasını izledi.
Kefıra adamın yanma vardığında gözünde yaşlar vardı.
“Bir şey söylemene gerek yok. Her şeyi bilmiyorum, ancak
son birkaç haftada bütün parçaları yerine oturtm aya başladım.
Şimdi önemli olan Zak.”
“Bu maskaralığa karıştığım için çok üzgünüm. O na çok gii-
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venmiştim. Hayatım ın en kötü dönem inde beni kurtardı. O nun
kötülüğünü istemem. Kalbim kırıldı.”
Hastane kapısının güvenliğinden geçerken Sam, “Hepim i
zin kalbi kırık. Yalnız değilsin. Gel merdivenlerden çıkalım, bu
ranın asansörleri çok yavaş,’’dedi. Yüzünü gören kapıdaki genç
subay sert bir şekilde selam durdu.
“Kim olduğunuzu biliyorum Efendim, ancak kâğıtlarınızı
görmek zorundayım. Onları taramalıyım.”
“Başka türlüsü zaten kabul edilemez Onbaşı.”
Sonra Kefira kâğıtlarını verdi. Genç onbaşı Suriye saldırı
sının başarısından sonra dolaşan söylentileri özel kuvvetlerdeki
binlerinden duym uştu. Emin olmasalar da, herkes gruplardan
birinin başında bir kadın olduğunu, o kadının da diğer grubun
liderine âşık olan kadın olduğunu biliyordu. İşte buradaydı, zi
yarete gelmişti. Onbaşının bakışlarından sonuca vardığı anlaşı
lıyordu, başıyla selam verirken saygı doluydu. Kefira bu selama
alışmıştı. Başlarda kimliğinin açığa çıkmasından endişelenmiş
olsa da, sonrasında m utlu olmuştu. O ve takımı, Zak’in grubuy
la birlikte olası bir soykırımı engellemişlerdi.
Kefira ve Sam telaşla odaya yöneldiler. Zak tamamen ken
dine gelmiş miydi, yoksa kalıcı bir hasarı var mıydı? Birbirlerine
bakarak, ikisi de derin bir nefes aldılar. Kapı içeriye doğru açıldı.
İkisi de ilk olarak genç adamın güçlü ve kontrollü sesini duydu
lar. Görevli hemşireyle konuşuyor, hastanede ne kadar kalması
gerektiğini soruyordu. Perdenin arkasında rahatlamış bir şekilde
birbirlerine baktılar.
Kefira, “Yakiri, A h u v i”' diyerek hemşireyle Zak’in konuş
malarını böldü.
Zak Kefira’ya döndüğünde yüzünde şaşkınlık vardı. Kaşları
çatılmış ve bütün yüzünü asık bir ifade kaplamıştı. Kefira’ya ce
vap vermeyerek babalığı Sam’e boş gözlerle baktı.
* Yakiri, ahuvi: (îbranice) Sevgilim , aşkım. Ç .N ,
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“Çok afedersiniz. Sizleri tanıyor muyum?”
Kefîra gözlerindeki yaşları silerek Sam’e ve tekrar Zak’e bak
tı. Haftalardır yaşadığı cehennemde Kefıra’yı sakinleştiren hem 
şire yatağın yanma gelerek Kefira’ya sarılıp, kulağına fısıldadı,
“Bazen her şeyi hatırlamaları zaman alır. Epeydir komadaydı. Bu
gözünüzü korkutmasın. Fiziksel olarak bu kadar iyi durum da
olması olumlu.”
Sam, “Ö zür dilerim hemşire. Bizi biraz yalnız bırakır mısı
nız,” dedi.
“Ben de çıkayım mı?” diye sordu Kefîra.
“Hayır, bu bilgiyi sen de duyabilirsin.”
Hemşire izin isteyerek çıktı. Bu askeri bir durum du ve kadın
da nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Savaş alanındaki trav
malar sonrasında yaşanan hafıza kayıplarıyla ilgili yılların dene
yimine sahip olsa da, Sam şaşırmıştı. Oğluna bakarak, belki de
son birkaç haftada ikinci kez onu kaybetmenin acısından kendi
ni korumak adına, baba rolü yerine kom utan rolünü üstlenmeye
karar verdi. Cebine uzanarak İsrail bayrağındaki mavinin to n u n 
da bir kutu çıkardı. Sert bir selam verdi.
“Büyük ülkemizin Başbakanı tarafından sana gizli olarak İs
rail O rdusunun en yüksek madalyası olan Cesaret Madalyası’nı
sunmam emredildi.”
Sam kutuyu açarak turuncu bant ve gümüş madalyayı çıkar
dı. Zak’in göğsüne uzanarak madalyayı yerine taktı.
Sam, “Bu, görevinin gerekliliğinin ötesinde gösterdiğin üs
tün cesaret için. Bildiğin gibi bu görevdeki rolün ileri gizlilik
derecesindeydi. Bu madalyayı hiç bir zaman takamayabilirsin,
ancak şunu bil ki önemli olan herkes bundan haberdar,” derken
madalyayı çıkartarak mavi kutuya geri koydu. Geriye doğru bir
adım atarak sert bir selam verdi.
Alışkanlıktan ve düş kırıldığını unutturacak bir ritüeli ger
çekleştirmekten m em nun olan Kefıra da selam verdi. İkisi bir
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den Zak’e baktılar.
“Bunu anlayamıyorum. Neden bu gizli madalyayı alıyo
rum? Ne yaptım? Bunu bir tarafa bırakın, ben kimim? Adımı
anımsıyorum ancak geçmişim tam bir muamma. Madalya için
teşekkür ederim. Önemli bir şey başardığım için gururluyum
ve yakında ne yaptığımı hatırlamayı umuyorum. Şimdi, lütfen
beni yalnız bırakın. Daha önce hiç yaşamadığım kadar kötü bir
baş ağrım var.” Konuşmalarını şimdiden unutmuşçasına, arkası
nı döndü. O dadan ayrılırlarken horlamaya başlamıştı.
Yochana kapının önünde onları bekliyordu. Hemşire kısa
bir süre önce görevlendirilen uzmanı, D oktor M ordicai’yi çağır
dı. Adam otuz metre ötedeki asansörden iniyordu. Önce solu
na, sonra sağma bakan adam Sam, Kefira ve Yochana’ya yöneldi.
Sam’i Zak’le ilgili önceki konsültasyonlarından tanıyordu. H em 
şire konsültasyon odasının kapısını açarken üçünün girmesi için
işaret etti.
“Ben D oktor Mordicai. Beni hatırladınız mı? İki hafta önce
kısaca karşılaşmıştık.”
Sam, “Evet, tabii. Ayağa kalkmadığım için beni mazur gö
rün. Biraz şoktayım. Son karşılaştığımızda o genç adamın oğ
lum, daha doğrusu üvey oğlum olduğunu söylememiştim. O
zaman buna gerek görmemiştim,” dedi.
D oktor Mordicai Kefıra’ya dönerek, “Sizin hastayla ilişkinizi
sorabilir miyim?” dedi.
Kimliğini çıkartarak doktora uzatan Kefira, “Benim onunla
ilişkim gizli bilgidir,” dedi.
“Korkarım ailenin buradaki tek üyesiyle görüşürken sizden
çıkmanızı isteyeceğim.”
“Benim kim olduğum u biliyor m usunuz doktor?” diye sor
du Sam.
“Tam olarak bilmiyorum ama tahm in edebiliyorum. Şöyle
izah edeyim. Ben Sabra değilim. Amerika’dan geldim. Savaş sa-
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jarındaki Travma Sonrasi Stres Bozukluğu konusunda uzman1 a tığım için değişim programıyla buraya geldim. Afganistan ve
I ak’ta uzun süre çalıştım. Burada davranış kurallarına ters bir
şey yaptıysam üzgünüm.”
“Farkında olmadan askeri sırları ifşa edebilecek hastalara
İsrail’de doğmamış bir Yahudi’nin bakmasına izin vermelerine
ş a ş ır d ım .”

“Sizi rahatlatacaksa bu konuda en iyi olduğum u ve askerle
rinizin m üm kün olan en iyi tedaviyi gördüğünü söyleyebilirim.
Ayrıca Özel Kuvvetler, Deniz Komandoları’nda doktordum . Bu
görev için gereken izni aldım.”
Sam konuşarak görevini açıklarken, “Bununla ilgilenece
ğim. Bu kadın benim emrim altında ve odada kalacak,” dedi.
“Bence bu teammüllere uygun. Her neyse, oğlum un nesi var?”
“Büyük bir ihtimalle travma sonrası hafıza kaybı yaşıyor.”
“Bu kalıcı bir durum mu?”
“Olabilir, ama hastalar sıklıkla birkaç hafta içinde kendile
rine gelirler. Aldı onu yaşadığı deneyimden koruyor. D urum unu
incelemem lazım. Yaraları hakkında yalnızca dolaylı bilgim var.
Şimdi detaylara girmeyeceğim ancak bir konsültasyon ayarlaya
biliriz. Hastayı iki saat önce gördüm. Güçlü ve bilinçli gözükü
yor. D urum unu kabüllenerek hafızasının geri gelmesi m üm kün.
Bunun için kesin bir şey söyleyemiyorum.”
Sam ve Kefıra aynı anda tedavi yöntemi hakkında soru sor
dular. Sam’e bakarken yüzünde hafif bir gülümseme belirdi.
Adam da rahatlamış görünüyordu.
“Ruhsal travmanın haricinde sağlığı iyi görünüyor. Başlan
gıç olarak tanıdığı birinin onu çalıştığı yere götürmesini istiyo
rum. Hayati kontrollerini tamamlar tamamlamaz ayakta tedavi
hastası olabilir. Başka bir sorun olmazsa sanırım iki ya da üç gün
içinde taburcu olabilir. Yirmi dört saat nezaret edilmesi gerekti
ğini anlıyorsunuz sanırım?”
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Gözleri dolan Kefîra,“Ben nezaret ederim. Ben sevgilisiyim,”
dedi.
“Size kendinizi daha iyi hissettirecekse, bu tür vakaların ge
nellikle iki hafta içinde belli olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar
kısa süre içinde birini iki kez kaybetmek korkunç olmalı; ken
dinizi toparlayın ve enerjinizi onun için savaşmaya verin. Evet,
başka bir sorunuz yoksa yeni gelen hastalarımın yanma gitmeli
yim. Bize durm ak yok.”
Sam ve Kefıra aynı anda “Çok teşekkür ederiz D oktor Mordicai,” dediler.
“Rica ederim. Kartım burada. Özel numaralarım burada.
G ündüz ya da gece, lütfen aramaya çekinmeyin.”
“Ç ok naziksiniz.”
“Sizinle tanıştığıma m em nun oldum. Belli ki şu sizin Zak
çok özel biri.”
Sam, “İzinlerinizi kontrol etmeliyim Doktor, ancak onun
çok özel biri olduğunu ve çok hassas bilgilere sahip olduğunu
bilmelisiniz. Eğer gerekli izinleri alabilirsem bilmeniz gerekenle
ri sizinle paylaşacağım,” dedi.
“Kartı bana verin. İsrail Askeri Özel Kuvvetleri’nde bir bağ
lantım var. Albay Hebron. Kartın arkasına numarasını yazayım.
Bu size zaman kazandırır.”
Tokalaşırlarken Sam, “Bu arada güvenliği de biraz artırm a
mız lazım. O danın içinde ve kapıda birer adamımız olacak,” de
di.
D oktor Kefıra’yı başıyla selamlayarak elini uzattı. “Size geri
dönecek. Bunu hissedebiliyorum,” diye ekledi.
“Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Grubu benim öncü kııvvetimdi. O nu önden göndererek güvenli bir mesafeden izlemiştim.
“Bu vakayla ilgili olum lu hislerim var. Bilinci son derece
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açık. Önüm üzdeki birkaç hafta içinde yaptığı bir şey geçmişini
hatırlamasını sağlayacak. O nu size geri getirecek deneyimlerin
bir programını yapacağız. Bir sivil için hastalığın sonucunu tah
min etmek güç, ama onun aldığı eğitimin bize yardımcı olaca
ğına inanıyorum. Yarın sabah 09.00’da ikinci kattaki ofisimde
olun.”
Telefon hattından İsrail O rdusu yla iletişimde olan Sam gü
lümseyerek yanlarına döndü.
Sam, “Deyimi mazur görün ama doktor iyi olacak hastanın
ayağına gelirmiş, Doktor” dedi.
D oktorun çağrı cihazı sinyal verince belinden aldı. Hastane
içinde yapılan anons Doktor Mordicai’in travma ünitesine git
mesini söylüyordu. Bu acil bir mesajdı.
“Çatıya inen helikopteri duyduğum da bu gecenin yoğun
geçeceğini anlamıştım. Yarın sabah, tam 09.00’da.”
Sam Kefıraya baktı. Gözleri dolm uştu ama ağlamıyordu.
Koridorda ilerlediler. Kefıra Sam’in koluna girince yaşlı adam
kaşlarını kaldırarak müstakbel gelinine baktı.
“Biliyorsun, beni hiç dinlemedi. Belki de seninle ilgili kara
rında haklıydı. O nun sadece işine odaklanmasını istedim. Yaptı
ğın sunumu hatırlıyor musun?”
“Tabi. Neden?”
“O gün onu senden uzaklaştırmaya çalıştım çünkü çok il
gisini çekmiştin. Bunu profesyonel seviyede tutamayacağını bil
meliydim. Ancak, şimdi sana bakınca beni dinlemediğine m em 
nunum . Burada başarının anahtarı sen olacaksın. O n u sen geri
getiremezsen kimse getiremez. Sana sahip olduğum uz için ne
kadar m innettar olduğumu anlatamam.”
“O sarkmış gözlerinde gördüklerim yaş mı?”
“Umarım öyledir. Oğlan benim için bir evlat gibi. Biliyor
sun Yochana ve ben sizi aynı zamanlarda, aynı koşullar altında
aldık.”
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“Biliyorum. Bana anlattı. Gel, yine merdivenlerden gide
lim. Kafamı dağıtmak için egzersize ihtiyacım var.”
“Bak ne diyeceğim... göbeğime karşı bir saldırıyla daha baş
edemeyeceğim. Seninle arabada buluşuruz. Bu akşam Yochana’yla halletmemiz gereken şeyler var.”
Malchette Caddesi’ne giderken sessizlerdi. Sam ve Kefıra ha
fif bir şok yaşıyorlardı ve arabada geçen süreyi yaşadıkları duy
gusal iniş çıkıştan birazcık uzaklaşmak için kullandılar. Arabaya
bindiklerinde Yochana direksiyonda olduğundan arabayı o kul
landı. Kendinden beklendiği gibi bu süreyi yemekteki tartışmalarında vermesi gereken cevapları planlayarak geçirdi. H er çeşit
içki ve yerel biralardan satan bir dükkân olan M ivhar MashKaot’ta durdular.

1

Sam arabadan çıkarak Kefıra için arka kapıyı açarken, “Ye
mek pişirip biraz bira içeceğiz. Bizim oğlan hayatta ve normalliğe bir adım daha yaklaştı,” dedi.
Kefıra arabaya eğilip sürücü tarafına doğru, “Haydi en sev
diklerimizi seçelim,” dedi.
Kefıra Yochana’yı yanağından öperek üvey annesinin saçıyla
oynarken başını om zuna koydu.
“Tanrım, neticede gerçekten de insanmışsın. Tüm bu olay
ların olmasını istemediğini biliyorum. O lur böyle şeyler.”
Yochana arabadan inerek Kefıra’yla birlikte dükkâna doğru
yürüdü. Yanma geldiklerinde Sam ikisine takdir eden bir bakış
attı. Manavdan biraz patlıcanla karides de aldılar. Yochana Mal
chette Caddesi’ne döndüklerinde onları buzda bekleyen harika
bir şarabı olduğunu söyledi.

\

DENİZALTI KAPTANININ TESTİ
Mayıs ortası, 2012

Kefîra ve Zalc Haifa D onanm a Üssü’ndeki 7. Denizaltı Filosu’na ait, denizaltı operasyon okulunun girişindeki güvenlikten
geçerken, bilgelik ve öğrenmenin sembolü olan baykuş, okulun
armasından onlara bakıyordu. O kul binasına girdiklerinde alışıl
mış eğitim sesi onları sakinleştirdi.
Zak koridorda genç kadının arkasından ilerlerken, genç ka
dının siyasi ID F rütbesini kullanarak, “Randevumuz tam olarak
nerede Albay?” diye sordu.
“Denizaltı simülatör sınıfında buluşacağız. Sınıf bir amfiti-
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yatro, yanındaki bir odada da Kanada Havacılık Elektronikleri
simülatör eğitim üniteleri var. İsrail Deniz Kuvvetleri tarihinin
en genç denizaltı kaptanı, Kaptan Astruc tarafından verilen, bir
amfıbik saldırı ilerleme tekniği eğitimi izleyeceğiz.”
Yaldaşık 150 kişilik, dik bir şekilde yükselen sınıfa girdiler.
Bir standın yanındaki büyük masada ışıklar yanıyordu. İnsan
boyundan biraz büyük fiberglas koza, podyum un yanındaki ma
sada açık şekilde duruyordu. Üniformasının şapkasını sol kolu
nun altına sıkıştırmış genç bir adam düşünceli bir şekilde cihazı
inceliyordu. Kefıra ve Zak yaklaşınca başını kaldırdı. Zak apo
letindeki üç adet sarı, yaprak şeklindeki yıldızı gördü. Kefıra ve
Zak sert bir selam vererek ve başlarıyla hafifçe selamladılar. H er
ikisi de daha sonra katılacakları resmi cenaze için tören ünifor
malarını giymiş olsalar da, eğitimler genellikle uzm anların kar
şılıklı bilgi alışverişinde bulundukları, protokolün pek de takip
edilmediği resmi olmayan toplantılardı. Eğitimlerde her zaman
olmasa da, genellilde herkes birbirine ilk isimleriyle hitap ederdi.
Rütbesi için oldukça genç olan kaptan resmi davranmayı tercih
ediyordu.
Zak’in IDF rütbesini kullanarak, “Sizi tekrar ayakta görmek
güzel Albay,” dedi. “Sizi kaybettiğimizi sanmıştık.” Kefıra’ya dö
nüp, başıyla selamlayarak eldedi, “Sizi görmek her zaman bir
zevk.”
“Ayakta görmek mi dediniz Kaptan?” diye yanıtladı Zak,
sesi soru sorarcasına yükselmişti.
“Söylenenler doğru demek. Hatırlamıyorsunuz.”
“Korkarım öyle. Herneyse, işimize bakalım. Saat 3’ten sonra
askeri kabristanda bir randevumuz var.”
Kefıra amfıbik araca dokunarak, birşeyler hatırlayıp hatırla
madığını görmek için Zak’in gözlerine baktı.
“Zak, simülasyonun ilk adımı olarak araca binersen çok iyi
olur. Gel, şapkanı ve pardesünü Kefıra ya ver. İşte böyle, şu san-
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dalyeye çık ve içeride uzan.”
Zak söylenenlere uyarak kendisini amfıbik aracın içinde ka
palı bir halde, minderli desteklerin üzerinde yüzükoyun yatar
ken buldu. İletişim cihazları ve oksijen otom atik olarak bağlı
olduğundan herhangi bir şey yapmasına gerek olmaksızın dışa
rısıyla iletişim kurabiliyordu. Kefıra ve Kaptan Astruc, Claude,
birbirlerine baktılar. Claude Treblinka ölüm kam pında soykı
rım dan kurtulam ayan dedesinden miras kalan bir hareketle, ti
pik bir Galikyalı gibi omuzlarını silkti. Astruc gırtlağının üzeri
ne bastırarak, boynunun çevresindeki iletişim cihazına fısıldadı.
“Evet. Rahat mısın Zak?”
Zak ilk önce cevap vermedi. Kendini garip hissediyordu. Ba
şına karman çorman bilgiler üşüşüyordu. Sesler ve anılar aklına
doluşurken terlemeye başladı. “Bu benim sesime benziyor,” dedi
yüksek sesle.
Kaptan Astruc ve Kefıra bir ağızdan, um ut dolu bir sesle
“Ne dedin Zak?” diye sordular.
Alışılmadığı kadar resmi olan Zak, “Simtılasyonlu mesajlar
mı gönderiyorsunuz Kaptan?” diye sordu.
“Hayır. Yalnızca amfıbik araca alışıyorsun.”
“Beni hem en buradan çıkartın,” diye bağırdı Zak.
Aracın kapağı vakum sesi çıkartarak açıldı. Zak Kefıra ya, ar
dından Claude’a ve tekrar Kefıra ya baktı. Soğuk terler dökmeye
başladı; başım salladı ve iki subay kendini koza şeklindeki fiberg
las araçtan çıkardıktan sonra, duyduğu sesleri tekrar düşündü.
Sanki oda dönüyor, kendini sarhoş gibi hissediyordu.
Kaptan Astruc Zak’e oturm asını işaret etti ancak Kefıra sıkı
ca kolundan tutarak dengesini bulmasını sağladı. Kolu ter için
deydi, genç kadın neredeyse kolunu bırakıyordu.
“Bunlardan biriyle denizdeydim. Kefııa, sen benimle ko
nuşuyordun. Bana ve takım ım a yeraltı sığınağına gitmemizi
em rettin ama ben sana denizde olduğum u, sen de kumsalda ol-
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duğum u söyledin. Kafam karıştı ama birşeyler hatırlıyorum. Bu
araçlarda beraber çalıştık, değil mi?”
“Bunu söylemeni ne kadar zamandır beklediğimi bilemez
sin,” dedi Kefira.
Zak bir nefeste, “İçimde dost olduğumuza dair garip bir his
var. Kafam karışık. Bütün bunlar çok fazla,” diye patladı.
Kefira önünde diz çökerek Zak’in dizlerini ayırdı. Bacakları
nın arasına girdi. Kokusu adamın burnuna yükselerek başka anı
ları, daha erotik deneyimleri anımsattı ve birden parlak bir ışık
ve patlama görüntüsüyle Zak kollarında bayıldı. Kaptan Astrtıc
cep telefonuyla bir sağlık görevlisi çağırdı. Zak’in bacaklarının
arasında durarak ona sarılan Kefira’ya baktı. Zak bayılmadan
önce “Işık, ışık,” diye bağırmıştı.
“Açılıyor. D oktor arkadaşınızın fikri gerçekten iyiymiş.
Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadım. Aramıza döndü.
Umalım da şoktan dolayı durum u kötüleşmesin.”
Kefira omuzlarından yüzlerce kiloluk bir yük kalktığını his
setti. Artık onun kendine geleceğini biliyordu. Sağlık görevli
si sedyeyi taşımak üzere iki görevliyle geldi. Kendine gelmeden
önce Zak’e bir sakinleştirici yaptılar. Kefira yol boyunca elini
tutarak hastaneye giderken, Doktor M ordicai’nin numarasını
çevirdi. Siren sesi konuşmalarını zorlaştırsa da, acil servise var
dıklarında doktor onları bekliyordu. Kefira amfitiyatroda yaşa
nanları anlattı. Bitirdiğinde Doktor Mordicai genç kadına doğru
bir adım atarak sarıldı.
“Başardın. O nunla ilgili iyi şeyler hissettiğimi söylemiştim.
Bu klasik bir iyileşme hareketi. Önüm üzdeki günlerde kafası
karışmış olacak ancak zamanla kendine gelecek. Tüm anılarını
anımsaması için bir hafta veriyorum. Tebrikler. Seninle sevişti
ğini anımsadı. Patlamadan daha önemli olmak harika olmalı.
Belki de senin aşkın, acısını sert bir kozayla sarmalamasını en
gelledi.”
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“Teşekkürler doktor. Şimdi yanma gideyim.”
Mordicai, “Yatağının yanma bir yatak daha getirmelerini
söyleyeceğim. Şimdi ayarlarım,” diyerek telefonu eline aldı.
Kefira merdivenlerden çıkarak Zak’in odasına gitti, dışarıda
ki, sonra da odanın içindeki nöbetçileri başıyla selamladı. N ö
betçilerin ikisi de kontrol formaliteleri olmadan odaya girmesine
izin verdiler. Zak huzur içinde yatıyordu. Kefiıa yanma uzanarak
derin bir uykuya daldı. Bir saatlik derin uykusundan, kulağında
birinin nefesini hissederek uyandı. Bir fısıltı işitti. Sese doğru
döndü. Kefira’yı kollarına almış olan Zak, ona bakıyordu.
“Livia, Livia benim dişi aslanım,” dedi; “aşkımızın anılarını
anımsayarak ölüm den döndüm .”
Kefira gözünden yaşlar süzülürken adamın kollarına iyice
sokuldu, bir şansları daha olduğu için minnettardı. Bir görevli
yemek tepsisiyle gelerek bölene kadar öylece yattılar. Hemşire
aceleciydi. Kefira kadının kolunu tutarak saatinin doğru olup
olmadığını sordu. Hemşirenin yardımcısı saatin bir buçuk ol
duğunu söyledi.
“Zak, taksi çağırmalıyız. Cenaze doksan dakika sonra,” dedi
Kefira.
Pırıl pırıl merasim üniforması giymiş genç bir adam, “Buna
gerek yok Albay,” dedi.
“Teşekkür ederim Yüzbaşı.”
“Acele etmemize gerek yok. Bir eskortumuz var. Yemek için
on beş dakikanız var.”
Kefira kapının arkasındaki askılarda merasim üniformaları
nı gördü. İkisi sessizce yemeklerini yedikten sonra ağırbaşlılıkla
koyu renk merasim üniformalarını giydiler. Tam kapıdan çıkar
larken D oktor Mordicai geldi.
D oktor üzerlerindeki madalyaları kastederek, “Hımm m.
İkiniz birden bütün bu ‘süslerle’ nereye gidiyorsunuz?” diye sor
du.
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“Bugün birliklerimiz için bir tören var,” diye yanıtladı Kefıra.
Yüzbaşı söze girerek, “Saygısızlık etmek istemem, ama kor
karım hiç zamanımız yok Doktor.” Dedi.
“Tabii, ikiniz bugün bana dönecek misiniz?”
“Müsait olursak.”
Üçü, doktor arkalarından bakarken ayrıldılar. Merdivenler
den inip, alışılmadık kısalıktaki güvenlik kontrolünden geçerek
kendilerini bekleyen iki Cadillac Escalade’e yürüdüler. Mavi
çakarlı ışıklar sayesinde önlerindeki trafik açıldı. Haifa Deniz
Kuvvetleri Denizaltı Üssü yakınındaki Jaffa Caddesi’ndeki as
keri kabristana girdiler. Kabristanda binlerce insan vardı. Yediot
Haifa gazetesi bu sabah bir haber basmıştı: ‘Bir Soykırımı En
gelleyen Askerler Bugün Anılacaklar.’ Deniz kıyısındaki cadde
bile her iki yönde öğrenciler ve ağlayan vatandaşlarla dolmuştu.
Ufak mavi beyaz İsrail bayraklarından oluşan bir deniz ve aceley
le yapılmış pankartlar, yaşayan efsaneleri karşılıyordu. Zak şimdi
operasyonundaki rolünü anlamıştı, Kefira ona bakıyordu.
“Kaç kişi öldüğünü hatırlıyor musun?”
“Evet.”
Kalabalığın arasında ilerlerken, insanların cesaretlendirici
dokunuşlarını hissettiler. Tüm bu gerginliğin altında bir rahat
lama hissi vardı. Kimse bu kalabalığı bölmeye cesaret edemezdi.
Yine de gizli servis, hayatta kalan her bir çift askerin çevresin
de dört köşede birer adam yerleştirmişti; iki askeri insansız hava
aracı da organizasyonu havadan, uzak bir mesafeden izliyordu.

MACA ULEY’İN VALSİ
23 Mart, 2012

Ben ve Tahıla için saatler günlere uzadı. MacAııley İkilisi ku
rulu saat gibi düzenli uyudu, yemek yedi, tartıştı ve dışkıladı.
Tutsaklıklarının on ikinci gününde Tahila Sam’den Suriye gö
revinin kısmen başarılı olduğunu öğrendi. Adam, kısa bir süre
sonra ajanların gelerek onların yerini alacağım söyledi. Telefon
konuşmasından hem en sonra derme çatma hapisaneden yüksek
bir çarpma sesi duyuldu. H ücrenin üzerindeki Plexiglas pencere
den bakan Ben, MacAtıley’in yerde iki büklüm olduğunu gördü,
kızkardeşi Michael Ben’e bir şeyler yapması için yalvarıyordu.
Tutsaklarının durum unu kontrol etm ek için kullandıkları mer-
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¿'verilerden indi ve amirine ne yapmaları gerektiğini sordu. İkisi
¿e bu ilk görevlerinde bir hata yapmak istemiyorlardı.
“İkimizden birinin aşağı inip nabzını kontrol etmesi lazım,”
d e d iT a h ila .

“Bu herif üçkâğıtçı kalleşin biri. O na bir dakika için bile
üvenm iyortım . Gaz kullanalım,” diye yanıtladı Ben.

“At sakinleştirici okları kastediyorsun sanırım.”
“Tam da onu kastediyorum.”
“ Bilemiyorum. Bu bana kendimi bir Nazi gibi hissettiriyor.
Ya oklar onu öldürürse?”
“Karar senin. Burada senin sözün geçer Yüzbaşı.”
“Şok tabancasını kullan.”
“Tamam.”
Ben emirlere uyarak Plexiglas kapaktan şok tabancasını
uzattı. MacAuley iki büklüm yerde yatıyordu. O klar ensesine,
hemen çenesinin altına doğru saplandı. Derisine girdililerinde
adam biraz titredi, sonra hareketsiz kaldı. Tahila odaya girerken
Ben ikinci bir şok tabancasını onlara doğrultm uştu. MacAu
ley1in Ben le aralarında kalmasına dikkat ederek adam ın üze
rine eğildi. Kız kardeşi Michael, MacAuley in kalp rahatsızlığı
olduğundan sızlanıyordu. Bir eli adamın boynunda, diğeri şok
tabancasını boynuna dayamış, parmağı tetikte olan Tahila MacAuley’in nabzının atmadığını gördü. Ayağa kalktı, kızkardeşe
bakarak üzgünüm dercesine omzunu silkti. Michael acıyla tit
redi, İrlandalIlara özgü derin bir yas çığlığı attı. Tahila odadan
çıkarak kapıyı kilitledi.
“Hassiktir. Ölmüş.”
“Tanrım. Şaka yapıyorsun.”
Hadi, şok tabancasını al ve kendin kontrol et. Ben yuka
rıdan seni koruyorum ama gerçek mermi kullanacağım, adamla
arama girme.”
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”
lam am .
Ben içeri girerek durum u teyit etti. Cesedin yanından geçe
rek odadan çıktı. Adamı oradan çıkartmaya karar verdiler. Aya
ğına bir demir bağlayarak kayıkhanedeki tekne evinin yanından
suya attılar. Sonra süvariler gelene kadar kız kardeşin başında
nöbet tutmaya devam ettiler. Ellerinde bir cesetle yakalanmak
istemediklerinden emindiler.
MacAuley iki genç subayı faka basmıştı. Eler zaman azı dişi
nin altına gizlediği bir hapı kullanmıştı. Takma dişi söküp, hapı
ısırdığında bayılarak, kalp atışlarını sofistike tıbbi cihazlar ol
m adan anlaşılamayacak kadar düşürmüştü. Nehrin soğuk suyu
adamı ayılttı, ancak cesedin su üzerine çıkıp çıkmadığını kont
rol eden Ben gidene kadar nefesini tuttu. MacAuley, sıçan gibi
sırılsıklam bir halde kendi kendine sırtarak iskelenin altında su
yüzeyine çıktı. Kurtulm uştu.
Şimdi kız kardeşini kurtarası gerekiyordu ama bir kez daha
düşündü. Kariyerim boyunca ilk defa o kaltak yüzünden yakalan
dım. Artık onu korumak yok.
Yüzerek uzaklaşıp, pencerelerine tahtalar çakılarak kapatıl
mış yazlık eve gitti. İçeride yiyecek bir şey olmasa da bolca giysi
ve garajda bir mobilet vardı. Tahila ve Ben bu kadar yakından
mobilet sesi duyunca gariplerine gittiyse de, rutin nöbetçilik gö
revlerine döndüler. Abisinin düzenbazlığını bilen Michael fısıl
dayarak bir küfür etti.

BİRKAÇAYSONRA
2012 Yazı

Kefira toplantı odasında sandalyesine eğreti bir şekilde otur
muştu. Ö nünde gördükleri hoşuna gitmemişti. Sam solunda
oturuyordu. Zak parlak cilalı masanın başında duruyordu. Üçü
birlikte Kefıra’nın takım ının Suriye’den getirdikleri Çince belge
lerin çevirilerine bakıyorlardı.
Zak, “O danın videosunu bir kez daha izleyelim,” dedi.
Videoda bir sıra bilgisayar ekranı ve iki sıra Çin malı yük
sek çözünürlüklü Plazma ya da LED ekran görülüyordu. Ayrıca
müşteri hizmetleri servisine uygun donatılmış, internette ileti-
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kurm ak için çok kaliteli kulaklıklar bulunan bir sıra küçük
bölme vardı.
Zak, “Burada kiminle iletişime geçeceklerdi?” diye sordu.
“Bilemiyorum. Dur. Bir fikrim var. Bu bizimkinden daha
donanımlı bir düzen ama bir insansız hava aracı kumanda oda
sına benziyor.”
“Nasıl?” dedi Kefira.
“Bu ekranlar örtülü bir şekilde av pornosu dedikleri şeyi
izlemek için,” diye ekledi Sam.
“Öyleyse neden bir üniversite hipnoz dersine benzer refe
ranslar var,” diye böldü Zak.
“Bu hiç hoşuma gitmiyor,” dedi Kefira.
“Kulağa garip gelse de, ben de öyle olmasını um uyordum .
Ayrıca tam da bu nedenle Sam ve ben emeklilikten vazgeçmeni
istiyoruz. İkimizi toplaşan senin içgüdülerin kadar etmez. Ayrıca
buna bütün dikkatimi verecek zamanım yok. Ne dersin?”
“Sanırım ben de adrenalini özlüyorum. Ancak sahaya döne
mem. Bu gizemi araştırmak tam bana göre bir iş.”
“Harika.”
“Kaynaklar ne olacak?”
“Bir yardımcı alabilirsin ve ilk tahm inim izden daha tehlike
li bir durum varsa emrinde sınırsız kaynak olacak.”
“Ekibime Doktor Mordicai’yi alabilir miyim?”
“Yalnızca ikiniz de öğrendiğiniz bilgilerin gizliliğini sağla
yın. O nun CLA’e bilgi sızdırmasını istemiyorum. Bu konuda
düzenli olarak toplantı yapmalıyız. H er Perşembe 16.30’a ne
dersiniz?”
“Bunu yapabilirim ama bazen video konferans olmak zo
runda, tamam mı?”
“Bana uyar. Tamam mı Sam?”
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“Beni bilgilendir ama ben bu işe çok fazla karışmayacağım.
Gırtlağıma kadar Yochana’nın Mısır verilerine gömülmüş du
rumdayım.”
Yochana’nm adını duyunca üçü de koltuklarında rahatsızca
kıpırdandılar. Kefiıa’nın İsrail’e dönüşünden sonra Mossad yaş
lı kadını mercek altına almış, ebeveynlerinin trajik ölümünden
sonra Kefira’yı evlat edindiğinden beri tüm hayatım sorgulam a
lardı. Kefira Yochana’nm himayesi altında olduğundan, verdiği
bilgilerin Yochana’yı gizlice ordudaki görevinden atan güçler
ce, genç kadına karşı kullanılması riski vardı. Neticede ‘Mızrak
Programı’ eski ID F generalinin parlak fikriydi.
Kefıra’nın, Yochana’nın kontrol ettiği eski bir ajan olan Şefik’i öldürmesi bürokrasinin en çok üzerinde durduğu nokta
lardan biriydi. Şefik’in MacAuleyler’le, özellikle de kadınla olan
ilişkisi, Mossad’ın Kefira’nın adamı öldürme kararını onaylama
sını kolaylaştırmıştı. Ayrıca Sumatra’nın Açe Eyaleti’ndeki De
niz Komandoları’nın düzenli görüntülemelerinin de dahil oldu
ğu tüm kanıtlar Güneydoğu Asya’yı işaret ederken, Kefıra’nın
nihayetinde doğru çıkan içgüdülerine güvenerek MacAuley’i
bulm ak için A rjantin’e gitmesi de bunda etkili olmuştu.
Eski uyuyan ajan Kefira, MacAuley sorgusunun başarısız
başlangıcından dolayı önemsiz bir ceza aldı; tahm in ettiği gibi,
sorgulamanın nihai başarısı başlangıcından daha önemliydi. An
cak gözcünün davranışları hakkındaki raporundan dolayı saha
çalışmasından alınmıştı. Değerlendirme komitesinin bir kısmı
yöntemleriyle ilgili açıklamalarına saygı duymuş ve nihai rapor
larında desteklerini belirtmişlerdi. Sonuç olarak, Kefira çok ih
tiyacı olan bir süreliğine izin almış ama köprüleri yakmamıştı.
Başbaşa kaldıklarında, Kefira Zak’e ısrarla MacAuley’in kız
kardeşiyle yaşadığı kaçamağın işle ilgili olduğunu, eğiliminde
bir değişildik olmadığını anlattı. Zak’e Buenos Aires’te hede
fine yaklaştıkça kendini rolüne kaptırdığını açıklamaya çalıştı.
Konuşmalarının üzerinden birkaç ay geçmişti. Zak ve Kefira o
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zamandan beri konuşmamışlardı. Güçlükle de olsa, son bir kaç
dır Kefira Zak’in seçimini kabul ederek yoluna devam etmeye
çalıştı- D ün telefonda sesini duymak bir an duraksayarak, onu
hâlâ unutamadığı gerçeğini görmesine yardımcı oldu. Suriye’de
ki bulgularıyla ilgili toplantının sonunda Zak onun odada kal
masını istedi.
Sam çıkar çıkmaz Zak, “Seni gerçekten özledim,” dedi.
“D ün telefondaki sesin beni de etkiledi.”
“Hazır ol. Sana haberlerim var.”
“Bizimle mi ilgili?”
“O da var, ama bu MacAuley’le ilgili. M uhtem elen bildiğin
gibi, kaçarak kız kardeşini kurtlara teslim etmiş gözüküyor.”
“Gözcülerin becerisine fazla güvenmişim.”
“Onları öldürdü mü?”
“Hayır. Bir çeşit ilaç kullanarak kalp krizi geçirmiş gibi yap
mış. Gözcüler cesedini batırıp, ayağına da bir zincir bağlamışlar.
Bir şekilde kaçmayı başarmış.”
“H erif dokuz canlı!”
“Her neyse, elimizde bir kanıt yok ama görünüşe göre kaç
mayı başardı. Bilgilendirme raporunda boğulduğu belirtiliyor,
ancak cesedinin bulunamamış olması çok şey anlatıyor.”
“Bu adamla uğraşmak bitmeyen bir kâbus gibi.”
“Kesinlikle.”
Kaçamağının Zalc’le ilişkisine verdiği zararı anlamak için
risk alan Kefira, “Peki ya kız kardeşi?” diye sordu.
Uzaktan izliyoruz. Muhtemelen tekrar başını belaya soka
caktır. Seni bir kere ağabeyine ulaştırmıştı. Buenos Aires’te dü
zenli olarak onu takip eden adamlarımız var. Ayrıca telefonları,
elektronik postları sürekli gözetim altında. Bakalım ne olacak.”
Kefira, “Yochananın eski işine çok uygunsun,” diyerek teh
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likeli Michael MacAuley konusundan uzaklaştı.
“Bu senin için bir sorun mu?”
“Yo, hiç değil. H iç bir zaman ofis işi istemedim. Bu Yochana’nın benim için hayaliydi.”
“Araştırmaya geri dönmeye hazır olduğundan emin misin?”
“Sanırım kendimi toparlayacağım. Bir amacım olmasını öz
lüyorum, ayrıca daha fazla dans etmek ve egzersiz yapmak beni
yeterince tatm in etmiyordu; her ne kadar formda olmamı sağ
lasa da.”
“Eee...”
“Çıkar ağzıdaki baklayı.”
“Akşam bir yemek falan yiyelim mi?”
“Tanrım, hiç sormayacaksın sandım.”
“Eee?”
“Benim evimde, bu akşam. Eti terbiye ettim bile. En sevdi
ğin yemeklerden biri. Tatlıya da bayılacaksın, izindeyken profes
yonel bir aşçı oldum .”
“Sabırsızlanıyorum, ama şimdi işe dönmeliyim. Senin için
sakıncası var mı?”
“Hayır. Eski masamı alayım, yarın da araştırmaya başlarım.
Bugün benim için bir yardımcı görevlendirir misin?”
“Yardımcın yarın sabah masana gelecek. D oktor Mordicai’nin işe yarayabileceği konusundaki hislerinde haldi olabilir
sin. Gerekirse ona bir kontrat imzalatırız.”
“M uhteşem bir fikir. Sonra görüşürüz.”
Kefıra eski masasının boş olduğunu gördü, ama etrafında
kiler hareketliydi ve dördüncü kattaki araştırma kütüphanesi
nin yakınındaki bölmesine girdiğinde onu sıcak karşıladılar. Zak
bilgisayarını onun için aktive etmişti. Yeni şifresini girerek veri
tabanında insansız hava araçları, hipnotizma, ikna gücü ve be
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yin yıkamayla ilgili arama yaparken, Tekrar ekibe katılacağımı
biliyordu, diye düşündü. Tüm bilgiler Kore’ye işaret ediyordu.
Başım sallayarak M alchette Caddesi’ndeki evine gitmek üzere
ayrıldı. Yochana yanlış kararlarının karşılığında özür olarak çatı
katım Kefîra ya vermişti.
■Mızrak grubunun eski şefi Kibbutz Na’an’daki köklerine
dönm üştü. Artık tedbirliydi. Mossad onu tasviye etmiş olsa da,
hayatı boyu sunduğu katkılardan dolayı ve herkes kötü niyet ol
maksızın, yalnızca yanlış karar vermiş olduğuna inandığından,
ordudaki görevinin sona erdiği bildirilirken açıklama kısmında
“sorunlu bir biçimde ibaresi düşürülm üştü. D uyduğu utanç ye
terince ağır bir ceza olarak görülmüştü. Kibbutz Na’an’da genç
lerin İsrail hakkındaki bilgilerini geliştirmesinin yanısıra, okulun
savunma sanatları programından sorumluydu.
Kefîra düzenli olarak ziyaretine geliyor, yaşlı kadın yeni ha
yatını biraz zor olsa da kabullenmiş görünüyordu. Kefıra’nın
Mossad liderliğine katılmakla ilgilenmemesini konuşm am alar
dı. Kefîra General in kontrolü altındaki Mossad ajanlarınca ger
çekleştirilen dans stüdyosundaki yangını sormamak için kendini
çok güç tutm uştu. Kefîra, Yochana’nm kendisiyle ilgili hırsına
California’da bir sivilin kazayla öldürülmesinin haklı çıkarılma
sının da dahil olduğunu bariz bir şekilde ortaya koymuştu.
Kısa bir süre önce Kibbutz Na’an’da ziyaret ettiği Yochana’nın bir grup gençle çalışmasını izleyen Kefîra, Beni evlat edi
nen annem bu iğrenç karar alma sürecini nasıl bir mantığa oturta
bildi? diye düşündü. Makyavel ve sonuç için her şey mubahtır. Bazı
şeylerin söylenmemesi daha iyiydi. Zaten artık her şey geçmişte
kalmıştı.

Son
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YAZAR HAKKINDA
Birkaç yıl önce kariyerim beklenmedik bir yön aldığında,
son derece dikkatli gençlerden oluşan bir sınıfın önünde duru
yordum. En sevdiğim öğrencilerimden biri bana eşimle tango
yapmam konusunda bir soru sordu. Harika! diye düşündüm.
Belki de öğrencilerime ikinci dil olarak temel İngilizceyi toplu hal
de tango adımları aracılığıyla öğretebilirim. Kim biliri Sınıfta çok
sayıda Latin Amerikalı çocuk var. Bu içe yarayabilir. Şu boş bakış
ları görmemek için buna değerdi. Sıraları kenara çekerek bir aylık
ders program ının çoğunu İngilizce temel tango dersleri vererek
sürdürdüm .
Bu, sınıftakilerin dersleri internete koymasına neden oldu;
ben başka bir okula geçmeden önce her şey birbirini takip etti.
O kul m üdürünün sabrı internet tangosunda taştı.
Tango bir aylığına da olsa profesyonel hayatımı canlandır
mış ve yaşamım boyunca hayalini kurduğum, içimde uyuyan bir
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tutkuyu uyandırmıştı. H er zaman polisiye yazmak istemiştim;
şimdiyse tangonun bulaşıcı bir tutku olduğunu keşfediyordum.
İşin zor kısmı tangoyla casusluğu bir araya getirmekteydi. Kefira,
bantlı siyah stilettolarıyla büyüleyici uyuyan ajanım, sayfalarda
hayat buldu ve rüyam şekillenmeye başladı.
Um arım elinizde tuttuğunuz kitapta iki tutkum u sizlere an
latabilmeyi başarmışımdır ve okumaktan, benim yazmaktan al
dığım kadar keyif almışsınızdır. Ülkenizde hesabınız varsa kitap
la ilgili beğenilerinizi dürüst eleştirilerinizle Goodreads http://
tiny.cc/969nsx ya da Amazon’da paylaşırsanız m innettar olurum .
Yorumlarınızı almaktan m utlu olacağım. Bloğuma yorum
yapar ya da tsunamiconnectionmjg@gmail.com adresine
elektronik posta gönderirseniz size en kısa zamanda geri
dönerim. Yorumlarınızla ben daha iyi bir yazar olurum , bizler
de daha iyi ortaklar oluruz. Tekrar teşekkürler.

Michael James Gallagher

